
 

 

Valmetin sijoittajauutiset Q1/2021 

 

  

Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes on pian takana päin, ja on aika kerrata kvartaalin 
tapahtumat ennen tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkistamista 22. 
huhtikuuta. Valmetin hiljainen jakso alkaa 1. huhtikuuta. 

  

Viimeaikaisia tapahtumia 

Valmet järjesti 10. maaliskuuta 2021 virtuaalisen pääomamarkkinapäivän. Tapahtuma 
sisälsi toimitusjohtajan, talousjohtajan ja kaikkien neljän liiketoimintayksikön johtajien 
esitykset. Valmetin strategia tai taloudelliset tavoitteet eivät muuttuneet. Tilaisuutta 

seurasi livenä yli 200 osallistujaa  ja esiintyjät saivat paljon kysymyksiä chatin kautta. 
Valmetin liiketoimintamahdollisuudet tekstiilien kierrätyksessä ja muilla uusilla alueilla 
herättivät keskustelua, samoin kuin suunnitelma Neles-omistuksen ja muiden 

yritysostojen suhteen sekä johdon halukkuus ottaa velkaa. Muita keskustelunaiheita 
olivat toiminnanohjausjärjestelmän uudistusprojekti ja paperikoneiden muuntaminen 
kartonkikoneiksi. Tilaisuuden tallenteen sekä kaikki esitysmateriaalit löydät täältä. 

  

Pääomamarkkinapäivässä esiteltiin myös Valmetin samana päivänä julkaistu ilmasto-
ohjelma Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Ohjelma asettaa tavoitteet vähentää 

CO2-päästöjä Valmetin toimitusketjussa 20 % ja omissa toiminnoissa 80 % vuoteen 
2030 mennessä. Koska suurin potentiaalinen vaikutus syntyy Valmetin teknologioiden 

käytön aikana, asetimme myös tavoitteet vähentää nykyisten teknologioidemme 
energian käyttöä 20 % ja mahdollistaa asiakkaillemme hiilineutraali tuotantoprosessi 
vuoteen 2030 mennessä. Ohjelma on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen 

mukaisen tavoitteen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Lue lisää 
Valmetin ilmasto-ohjelmasta täältä. 
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Valmetin varsinainen yhtiökokous 2021 järjestettiin Helsingissä 23. maaliskuuta. 
Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,90 

euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 7. huhtikuuta 2021. Yhtiökokous päätti hallituksen 
jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen 
puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin. Hallituksen 

jäseninä jatkavat Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja 
Rogério Ziviani. Per Lindberg valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Lisätietoja 
yhtiökokouksen päätöksistä voit lukea täältä. 

  

Uusin blogipostaus 

Pääomamarkkinapäivän antia 

  

Vuosiraportit 2020 

Vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi Valmet on julkaissut GRI-liitteen, selvityksen 

hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Paketti sisältää varmasti 
jotakin uutta tietoa ihan jokaiselle - Käy tutustumassa! 

  

Tiedotteet kaudella Q1/2021 

23.03.2021 Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 

15.03.2021 Suunnattu osakeanti Valmetin pitkän aikavälin osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi 

02.03.2021 Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 

02.03.2021 Valmet peruu varsinaisen yhtiökokouksen tiistailta 23.3.2021 

23.02.2021 Valmet on julkaissut vuoden 2020 vuosikertomuksen sekä 
selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

12.02.2021 VALMET OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.02.2021 

11.02.2021 VALMET OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.02.2021 

10.02.2021 VALMET OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.02.2021 

04.02.2021 Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 

04.02.2021 Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2020: 
Liikevaihto oli 3 740 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi 365 
miljoonaan euroon vuonna 2020 

  

Tulevat tapahtumat 
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1. huhtikuuta – 22. huhtikuuta 2021: Hiljainen jakso. Valmet ei tapaa 
pääomamarkkinoiden edustajia kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen 

julkistamista. 

22. huhtikuuta 2021: Tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkistaminen 

23. huhtikuuta 2021: Q1 tulosesitys institutionaalisille sijoittajille, järjestäjänä Nordea 

29. huhtikuuta 2021: Virtuaalinen Roadshow, järjestäjänä Handelsbanken 

5. toukokuuta 2021: Goldman Sachs European Small and Mid Cap Symposium - 
seminaari 

Vallitsevien matkustusrajoitteiden johdosta olemme aktiivisesti yhteydessä sijoittajiin 

virtuaalitapaamisin. Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin IR-kalenterista. 

  

Kaudelle Q1/2021 kirjatut saadut tilaukset  

Pvm Kuvaus 
Liiketoiminta-

linja 
Maa Arvo 

25.3. Pehmopaperilinja Paperit Turkki Arvoa ei julkisteta. 

2.3. 
Päällystetyn kartongin ja 

hienopaperin tuotantolinjat  

Paperit Kiina 

Arvoa ei julkisteta. 

Tälläisen tilauksen 

kokonaisarvo on 

tyypillisesti noin 

190-220 miljoonaa 

euroa. 

19.2. 
Kaikki pääprosessit ja automaatio 

biotuotetehtaalle 

Sellu ja 

Energia 
Suomi 

Noin 350-400 

miljoonaa euroa  

29.1 
Tekstiilien kierrätyslaitoksen 

päälaitteet  

Sellu ja 

Energia 
Ruotsi 

Tilauksen arvo on 

noin 25 miljoonaa 

euroa. 

15.1 
Laaja pehmopaperikoneen 

uusinta 

Paperit Suomi 
Arvoa ei 

julkisteta.  

  

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista. 

  

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan! 
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