
 

 

Valmet IR Uutiskirje Q3/2020 

Vuoden 2020 kolmas neljännes on päättymässä ja on aika kerrata Valmetin 
tapahtumat ennen tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksen julkistamista 

27. lokakuuta. Valmetin hiljainen jakso alkaa 6. lokakuuta. 

Viimeaikaisia tapahtumia 

 
Valmet tiedotti 21.8.2020 alkavansa kehittää uudenlaisia 3D-kuitutuotteita yhteistyössä 
Metsä Springin kanssa. Valmet ja Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring 

rakentavat Äänekoskelle koelaitoksen uuden puupohjaisen 3D-kuitutuotteen 
kehittämiseksi globaaliin metsäteollisuuteen. Laitoksessa on tarkoitus tuottaa valmiita 
3D-kuitupakkauksia suoraan märästä puukuitumassasta ilman välivaiheita. Uudet 

ympäristöystävälliset 3D-kuitutuotteet olisivat sellaisinaan valmiita toimitettavaksi 
loppuasiakkaille. 3D-kuitutuotteita ovat esimerkiksi kertakäyttölautaset. Tuotteet ovat 
kierrätettäviä, ja jos kierrätys ei ole mahdollista, ne hajoavat tarvittaessa myös 

biologisesti. Kevyt rakenne sekä uusi valmistusteknologia minimoivat energia- ja raaka-
ainetarpeet sekä toimitusketjun logistiikan. Koelaitoksen rakentaminen alkaa syksyllä 
2020 ja laitos on tarkoitus käynnistää vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Valmet tiedotti 11.9.2020 vahvistavansa liiketoimintaansa ostamalla puolalaisen PMP 

Groupin. Yrityskaupan velaton arvo on noin 64 miljoonaa euroa, jonka lisäksi osapuolet 
ovat sopineet ehdollisesta ja rajoitetusta lisäkauppahinnasta. Kaupan arvioidaan 
toteutuvan aikaisintaan 1. lokakuuta 2020. PMP Group toimittaa prosessiteknologiaa ja 

palveluita pehmopaperi-, kartonki- ja paperikoneille maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on 
toimintaa neljässä maassa: Puolassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Italiassa. Yritysosto 
täydentää Valmetin tarjoomaa ja vahvistaa paikallista läsnäoloamme erityisesti Keski-

Euroopassa ja Kiinassa. 

Valmet tiedotti 29.9.2020 ehdottaneensa Valmetin ja Neleksen sulautumista Neleksen 
hallitukselle. Valmet näkee, että näiden kahden yhtiön yhdistäminen loisi erinomaista 
arvoa Valmetin ja Neleksen osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä. Sulautumisehdotus 

perustuu vahvaan teolliseen logiikkaan ja pitkän aikavälin omistaja-arvonäkökulmaan. 
Sekä Valmet että Neles ovat johtavia aloillaan, yhtiöillä on yhteistä historiaa, ne 
palvelevat suurelta osin samanlaisia globaaleja asiakasteollisuuksia ja hyötyvät 

samoista globaaleista megatrendeistä. Valmet järjesti asiasti tiedotustilaisuuden, jonka 
tallenne on kuunneltavissa täältä. 

Tiedotteet kaudella Q3/2020 

29.09.2020 Valmet on ehdottanut Valmetin ja Neleksen sulautumista Neleksen 

hallitukselle 

03.09.2020 Valmetin nimitystoimikunnan kokoonpano 

02.09.2020 Valmetin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021 

https://valmet.videosync.fi/2020-0929-audiocast/register
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2020/valmet-on-ehdottanut-valmetin-ja-neleksen-sulautumista-neleksen-hallitukselle/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2020/valmet-on-ehdottanut-valmetin-ja-neleksen-sulautumista-neleksen-hallitukselle/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2020/valmetin-nimitystoimikunnan-kokoonpano/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2020/valmetin-taloudellinen-tiedottaminen-vuonna-2021/


 

 

23.07.2020 Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2020: Saadut 
tilaukset laskivat 826 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 76 

miljoonaan euroon toisella neljänneksellä 

Tulevat tapahtumat 

6. lokakuuta– 27. lokakuuta 2020: Hiljainen jakso. Valmet ei tapaa 
pääomamarkkinoiden edustajia kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen 

julkistamista. 

27. lokakuuta 2020: Tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksen julkistaminen 

30. lokakuuta 2020: Q3 tulosesitys institutionaalisille sijoittajille, järjestäjänä Danske 

19. marraskuuta 2020: Valmet Pulp and Energy Investor Day – webinaari 

Vallitsevien matkustusrajoitteiden johdosta olemme aktiivisesti yhteydessä sijoittajiin 
puhelintapaamisin. Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin IR-kalenterista. 

  

Kaudelle Q3/2020 kirjatut saadut tilaukset 

Pvm Kuvaus Liiketoiminta-linja Maa Arvo 

27.8 

Uusi valkaisimo sekä 

jaksoittaisen keiton ja 

kuitulinjan päivitys 

Sellu ja Energia Intia 

Tilauksen arvoa ei 

julkisteta. Tämän 

kokoluokan 

tilauksen arvo on 

tavallisesti 20–30 

miljoonaa euroa. 

  

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista. 

  

Valmet Pulp and Energy Investor Day – webinaari 

Valmet järjestää torstaina 19. marraskuuta klo 14.00 – 15.30 Pulp and Energy Investor 
Day – webinaarin, joka tarjoaa loistavan tilaisuuden oppia lisää Valmetin sellu ja 
energia liiketoiminnoista sekä keskustella niistä johdon kanssa. Tilaisuus järjestetään 

englaniksi.  

Valmet IR myös Instagramissa! 

Valmetin sijoittajasuhdetiimin tili löytyy myös Instagramista, nimellä 
valmet_sijoituskohteena. Tavoitteenamme on luoda suomalaisille yksityissijoittajille 

kohdistettu kanava, jonka kautta saada helposti tietoa Valmetista. Toivotamme kaikki 
tervetulleeksi seuraamaan: valmet_sijoituskohteena 

  

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan ja hyvää syksyn jatkoa! 

https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2020/valmetin-puolivuosikatsaus-1.-tammikuuta--30.-kesakuuta-2020-saadut-tilaukset-laskivat-826-miljoonaan-euroon-ja-vertailukelpoinen-ebita-kasvoi-76-miljoonaan-euroon-toisella-neljanneksella/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2020/valmetin-puolivuosikatsaus-1.-tammikuuta--30.-kesakuuta-2020-saadut-tilaukset-laskivat-826-miljoonaan-euroon-ja-vertailukelpoinen-ebita-kasvoi-76-miljoonaan-euroon-toisella-neljanneksella/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2020/valmetin-puolivuosikatsaus-1.-tammikuuta--30.-kesakuuta-2020-saadut-tilaukset-laskivat-826-miljoonaan-euroon-ja-vertailukelpoinen-ebita-kasvoi-76-miljoonaan-euroon-toisella-neljanneksella/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/kalenteri/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-itcn-bhadrachalamin-sellutehtaalle-intiaan-uuden-valkaisimon-seka-jaksoittaisen-keiton-ja-kuitulinjan-paivityksen/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-itcn-bhadrachalamin-sellutehtaalle-intiaan-uuden-valkaisimon-seka-jaksoittaisen-keiton-ja-kuitulinjan-paivityksen/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2020/valmet-toimittaa-itcn-bhadrachalamin-sellutehtaalle-intiaan-uuden-valkaisimon-seka-jaksoittaisen-keiton-ja-kuitulinjan-paivityksen/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmet-sijoituskohteena/saadut-tilaukset/
https://www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena/?hl=fi


 

 

  

Ystävällisin terveisin, 

Pekka Rouhiainen 
sijoittajasuhdejohtaja 

  

 


