Valmetin sijoittajauutiset Q2/2021

Vuoden 2021 toinen neljännes on pian takana päin, ja on jälleen aika kerrata kvartaalin
tapahtumat ennen tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen julkistamista 22.
heinäkuuta. Valmetin hiljainen jakso alkaa 1. heinäkuuta.

Viimeaikaisia tapahtumia
Valmet tiedotti 10. kesäkuuta, että se on allekirjoittanut sopimukset saksalaisen EWK
Umwelttechnik GmbH:n ja suomalaisen ECP Groupin yritysostoista. EWK Umwelttechnik
valmistaa ja toimittaa ilmapäästöjen hallintaratkaisuja ja asennuksen jälkeisiä
palveluja. ECP Group on suomalainen ilmapäästöjen hallintaratkaisujen valmistaja ja
kunnossapitäjä. Nämä yritysostot täydentävät Valmetin asiakkailleen tarjoamia
ympäristöteknologioita ja -palveluja , ja niiden arvioidaan toteutuvan heinäkuussa
2021. Kun yrityskaupat ovat toteutuneet, Valmetin Ympäristöjärjestelmätliiketoiminnan tarjooma sisältää teknologioita ja palveluja kuivaan ja märkään
savukaasujen puhdistukseen, savukaasujen rikinpoistoon, typpipäästöjen
vähentämiseen ja poltinratkaisuja energia- ja prosessiteollisuuksille sekä rikkipesureita
laivoihin. Lue lisää yrityskaupoista täältä.

Valmet kertoi toukokuussa toimittavansa kuivatusteknologiaa Spinnova-Suzanoyhteisyrityksen tekstiilikuitutehtaalle Jyväskylään. Alkuvuodesta saimme tilauksen
laitteista tekstiilien kierrätyslaitokselle, joten kyseessä on jo toinen tekstiilialan
murrokseen liittyvä tilaus Valmetille tänä vuonna. Suomalainen Spinnova on kehittänyt
läpimurtotekniikan, jolla valmistetaan tekstiilikuituja puusta tai jätteistä, kuten tekstiilitai ruokajätteistä, ilman haitallisia kemikaaleja.

”Me Valmetissa haluamme tukea asiakkaitamme uusiutuvien raaka-aineiden
muuntamisessa kestäviksi tuloksiksi. On erittäin innostavaa seurata tätä toimitusta,
joka on erinomainen esimerkki vahvasta keskittymisestämme uusien teknologioiden
innovoimiseen ja joka osoittaa, että voimme luoda uusia mahdollisuuksia
kuitupohjaiselle teollisuudelle. Voimme käyttää olemassa olevaa tekniikkaamme, ja
osaamisemme on oleellista tuotannon laajentamiseksi. Kehitämme jatkuvasti myös
uusia tuotteita ja tekniikoita,”
-Jari Vähäpesola, paperiliiketoimintajohtaja

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Valmet on julkistanut kaksi todella isoa tilausta.
Helmikuussa Metsä Fibre tilasi kaikki pääprosessit ja automaation biotuotetehtaalleen
Kemiin. Tilauksen arvo on noin 350–400 miljoonaa euroa. Kesäkuussa saimme
Klabinilta tilauksen kartonki- ja selluteknologiasta Brasiliaan, yhteisarvoltaan noin 320–
360 miljoonaa euroa. Tilaus koostuu päällystetyn kartonginvalmistuslinjasta, uudesta
kuitulinjasta ja uudesta valkaistun kemikuumahierteen (BCTMP) valmistuslinjasta.

Valmet on toimittanut maailman ensimmäisen täysin virtuaalisen paperitehtaan Mondin
uudelle tuotantolinjalle Ružomberokiin Slovakiaan. Ohjailtavan virtuaalitodellisuuden
avulla käyttäjät siirtyvät 360°-oppimisympäristöön, liikkuvat vapaasti 3Dvirtuaalimaailmassa ja ovat vuorovaikutuksessa simuloitujen koneiden kanssa saaden
lisätietoja prosessista ja laitteista. Koulutusmoduulit ovat todenmukaisia
koulutusskenaarioita, jotka on luotu erityisesti viira- ja puristinosien
kunnossapitotoimille. Lue lisää virtuaalisesta oppimiskokemuksesta täältä.

Tekniikan alan opiskelijat valitsivat Valmetin kolmanneksi houkuttelevimmaksi
työnantajaksi Suomessa! Viime vuonna Valmet sijoittui vastaavassa kategoriassa
viidenneksi. Tulos perustuu Universumin tekemään vuosittaiseen tutkimukseen, joka on
alan laajin Suomessa. Valmet on jatkuvasti uudistanut ja kehittänyt tapoja tehdä
yhteistyötä tulevaisuuden osaajien kanssa. Pandemiasta huolimatta Valmet on voinut
tarjota Suomessa reilusti yli 300 kesätyöpaikkaa tänä ja viime vuonna. Lue lisää täältä.

Uusin blogipostaus
Valmet on mukana tekemässä tekstiiliteollisuudesta kestävämpää

Tiedotteet kaudella Q2/2021
16.06.2021 Valmetin tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen
julkistaminen 22. heinäkuuta 2021
10.06.2021 Valmet vahvistaa Ympäristöjärjestelmät-liiketoimintaansa kahdella
yritysostolla
29.04.2021 Muutos Valmet Oyj:n omien osakkeiden määrässä

22.04.2021 Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2021:
Saadut tilaukset kasvoivat 1,3 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 80
miljoonaan euroon ensimmäisellä neljänneksellä
16.04.2021 Valmet nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2021 sekä liikevaihdon
että tuloksen osalta

Tulevat tapahtumat
29. kesäkuuta 2021: UBS Sustainable Finance Virtual Conference 2021 - The
Trajectory of Transition
1. heinäkuuta – 22. heinäkuuta 2021: Hiljainen jakso. Valmet ei tapaa
pääomamarkkinoiden edustajia kolmeen viikkoon ennen osavuosikatsauksen
julkistamista.
22. heinäkuuta 2021: Tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksen julkistaminen
17. elokuuta 2021: Q2 tulosesitys suomalaisille institutionaalisille sijoittajille,
järjestäjänä OP
17. elokuuta 2021: Virtuaalinen Roadshow, järjestäjänä Nordea
18. elokuuta 2021: Virtuaalinen Roadshow sijoittajille Yhdysvalloissa ja Kanadassa,
järjestäjänä Handelsbanken
Vallitsevien matkustusrajoitteiden johdosta olemme aktiivisesti yhteydessä sijoittajiin
virtuaalitapaamisin. Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin IR-kalenterista.
Kaudelle Q2/2021 kirjatut saadut tilaukset

Pvm Kuvaus

Liiketoimintalinja

Maa

Arvo

Kaksi ulkopakkauskartongin-valmistuslinjaa
23.6.
Zhejiang Shanying
Paperille

Paperit

Kiina

Tilauksen arvoa ei
julkisteta.

Paperit, Sellu
ja Energia

Tilausten arvoa ei
julkisteta. Tämän
tyyppisten ja
toimituslaajuisten
Brasilia tilausten
kokonaisarvo on
tyypillisesti noin
320-360 miljoonaa
euroa.

Merkittävä sellu- ja
11.6. kartonkiteknologiatoimitus Klabinille

17.5. Kuivatusteknologiaa
4.5.

Laaja sopimus teollisen
internetin palveluista

14.4. Haihduttamo

Paperit

Suomi

Tilauksen arvoa ei
julkisteta.

Automaatio

Chile

Tilauksen arvoa ei
julkisteta.

Sellu ja Energia

Tilauksen arvoa ei
julkisteta. Tämän
kokoisen ja
Ruotsi laajuisen projektin
arvo on
tyypillisesti noin
30 miljoonaa euroa

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista.

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan ja hyvää kesää!
Ystävällisin terveisin,
Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

