Valmet IR Uutiskirje Q4/2020

Vuoden 2020 viimeinen neljännes on takana päin, ja on aika kerrata vuoden
tapahtumat ennen tilinpäätöstiedotteen 2020 julkistamista 4. helmikuuta. Valmetin
hiljainen jakso alkaa 14. tammikuuta.

Vuosi 2020 lyhyesti
Vuonna 2020 Valmet järjesti yhteensä noin 300 sijoittajatapaamista, joihin osallistui
noin 450 institutionaalista sijoittajaa. Vuoden alussa tapasimme sijoittajia ympäri
Eurooppaa, ja Covid-19 pandemian puhkeamisen jälkeen tapaamiset järjestettiin
virtuaalisesti. Viimeisimmän roadshow-esityksemme (englanniksi) löydät täältä.
Marraskuussa Valmet järjesti sijoittajawebinaarin, joka keskittyi Valmetin Sellu ja
Energia -liiketoimintalinjaan. Tilaisuus järjestettiin englanniksi ja sen tallenteen sekä
lyhyen päivän teemaan liittyvän videon voit katsoa nettisivuiltamme.
Vuosi oli aktiivinen myös yrityskaupparintamalla. Kesäkuussa Valmet tiedotti
hankkineensa Solidium Oy:ltä 14,88 prosenttia Neleksen osakkeista. Valmet kasvatti
vähitellen omistustaan 29,5 prosenttiin ja ilmoitti tavoitteekseen näiden kahden yhtiön
sulautumisen. Syyskuussa Valmet tiedotti myös puolalaisen PMP Groupin ostosta, ja
yrityskauppa saatiin päätökseen lokakuussa. PMP Group toimittaa prosessiteknologiaa
ja palveluja pehmopaperi-, kartonki- ja paperikoneille maailmanlaajuisesti. Yhtiö
keskittyy pieniin ja keskikokoisiin pehmopaperikoneisiin sekä kartonki- ja
paperikoneuusintoihin. Lue lisää yritysostoista nettisivuiltamme.
Valmet säilytti asemansa maailman johtavien kestävän kehityksen yritysten joukossa.
Valmet valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) seitsemättä vuotta
peräkkäin ja on listattuna sekä kestävän kehityksen DJSI World että DJSI Europe indekseihin. Valmet raportoi myös CDP:lle ja sai toiseksi parhaan A- luokituksen CDP:n
ilmasto-ohjelmassa vuonna 2020. Lisäksi, Valmet sai Bronze Class palkinnon SAMin

vuosittaisessa Kestävän kehityksen vuosikirja 2020 -analyysissa sekä tuli jälleen
valituksi Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe -indeksiin.
Vuoden aikana Valmet sai tunnustusta hyvästä sijoittajaviestinnästä. Toukokuussa
Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ry palkitsivat Valmetin sijoittajasivuston vuoden 2020
parhaana. Valmetin sijoittajasuhteet oli finalistien joukossa myös IR Societyn Best
Practice Awardseissa ja IR Magazinen Europe Awardseissa. Lisäksi Valmetin
sijoittajasuhdejohtaja Pekka Rouhiainen valittiin Suomen parhaiden
sijoittajasuhdejohtajien joukkoon Regin vuotuisessa tutkimuksessa.

Tiedotteet kaudella Q4/2020
17.12.2020 Valmetin hallitus on päättänyt uusista osakepohjaisista avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta
10.12.2020 Muutos Valmet Oyj:n omien osakkeiden määrässä
08.12.2020 Valmetille tunnustus CDP:n ilmasto-ohjelman listauksessa
30.11.2020 Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen
kokoonpanosta ja palkitsemisesta
19.11.2020 Muutoksia Valmetin johtoryhmässä
16.11.2020 Valmet valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin – mukana
maailman johtavat kestävän kehityksen yritykset
27.10.2020 Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2020: Saadut
tilaukset laskivat 700 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 91
miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä
21.10.2020 Muutos Valmet Oyj:n omien osakkeiden määrässä
13.10.2020 Valmet julkaisee tulosohjeistuksen vuodelle 2020
12.10.2020 Valmet tavoittelee edelleen Valmetin ja Neleksen sulautumista

Tulevat tapahtumat
14. tammikuuta– 4. helmikuuta 2021: Hiljainen jakso. Valmet ei tapaa
pääomamarkkinoiden edustajia kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen
julkistamista.
4. helmikuuta 2021: Tilinpäätöstiedotteen 2020 julkistaminen
5. helmikuuta 2021: Q4 tulosesitys institutionaalisille sijoittajille, järjestäjänä
Handelsbanken
10. maaliskuuta 2021: Valmetin pääomamarkkinapäivä
Vuoden 2020 vuosikertomus julkaistaan viimeistään 22. helmikuuta 2021 alkavalla
viikolla (viikko 8).
Vallitsevien matkustusrajoitteiden johdosta olemme aktiivisesti yhteydessä sijoittajiin
virtuaalitapaamisin.

Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin IR-kalenterista.

Kaudelle Q4/2020 kirjatut saadut tilaukset
Pvm

Kuvaus

Liiketoimintalinja

Maa

Arvo

15.12

Uusi hiutalekuivausja paalauslinjan sekä Sellu ja Energia
CTMP-uusinta

Ruotsi

Tilauksen arvoa ei
julkisteta. Tämänkokoisen
ja -laajuisen projektin arvo
on yleensä 40–50
miljoonaa euroa.

14.12

Paperikoneen
Paperit
lajinvaihtouudistus

Yhdysvallat

Tilauksen arvoa ei
julkisteta.

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista.

Valmetin pääomamarkkinapäivä 2021
Valmetin pääomamarkkinapäivä järjestetään virtuaalisena tilaisuutena keskiviikkona
10. maaliskuuta kello 13.00 – 16.30. Pääomamarkkinapäivän tavoitteena on tarjota
tietoa Valmetin strategiasta ja markkinanäkymistä.
Lisätietoja ja linkin tapahtumaan löydät lähempänä ajankohtaa nettisivuiltamme.

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan ja menestystä vuodelle 2021!

Ystävällisin terveisin,
Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

