Valmetin sijoittajauutiset
IR-uutiskirje Q3/2021

Vuoden 2021 kolmas neljännes on pian takana päin, ja on jälleen aika kerrata
kvartaalin tapahtumat ennen tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksen julkistamista
26. lokakuuta. Valmetin hiljainen jakso alkaa 5. lokakuuta.

Viimeaikaisia tapahtumia
Valmetin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.9.2021. Yhtiökokous
hyväksyi Neles Oyj:n sulautumisen Valmetiin osakeyhtiölain mukaisella
absorptiosulautumisella Valmetin ja Neleksen hallitusten 2.7.2021 allekirjoittaman
sulautumissuunnitelman mukaisesti. Samana päivänä myös Neleksen ylimääräinen
yhtiökokous päätti Neleksen sulautumisesta Valmetiin. Sulautumisen täytäntöönpano
edellyttää vielä tarvittavien hyväksyntöjen saamista kilpailuviranomaisilta.
Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.1.2022. Suunniteltu
täytäntöönpanopäivä voi muuttua, ja todellinen täytäntöönpanopäivä voi olla edellä

mainittua aikaisempi tai myöhempi. Lue lisää ylimääräisen yhtiökokouksen
päätöksistä täältä.

Korkein hallinto-oikeus on osittain hyväksynyt Valmetin valituksen koskien Valmet
Technologies Oy:n saamaa jälkiverotuspäätöstä verovuosilta 2010-2012. Korkein
hallinto-oikeus on 13.9.2021 tekemällään päätöksellä määrännyt yhtiölle
palautettavaksi noin 4 miljoonaa euroa maksettuja jälkiveroja, viivästysseuraamuksia
sekä veronkorotusta. Päätöksellä on noin 4 miljoonan euron positiivinen vaikutus
Valmetin vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.

Valmet esitteli ilmasto-ohjelmansa Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta maaliskuussa
2021. Ilmasto-ohjelma sisältää tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle yhtiön
koko arvoketjussa. Elokuussa Valmet sai ilmasto-ohjelmansa tavoitteille Science Based
Targets -aloitteen (SBTi) hyväksynnän, mikä tarkoittaa, että tavoitteet tukevat Pariisin
ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu korkeintaan 1,5
celsiusasteeseen ja pohjautuvat viimeisimpään ilmastotieteeseen. Lue lisää Valmetin
ilmasto-ohjelmasta täältä.

Vuonna 2022 Valmet julkaisee tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi
osavuosikatsausta seuraavasti:
3. helmikuuta 2022 - Tilinpäätöstiedote 2021
27. huhtikuuta 2022 - Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2022
27. heinäkuuta 2022 - Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2022
26. lokakuuta 2022 - Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2022

Uusin blogipostaus
Askeleen lähempänä Neles-fuusiota

Tiedotteet kaudella Q3/2021
22.09.2021 Valmet Oyj:n Ylimääräinen Yhtiökokous päätti hyväksyä Valmet Oyj:n ja
Neles Oyj:n sulautumisen sekä sulautumiseen liittyvät, Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle
tehdyt päätösehdotukset
13.09.2021 Korkein hallinto-oikeus on osittain hyväksynyt Valmetin valituksen yhtiön
saamasta jälkiverotuspäätöksestä
13.09.2021 Suunnattu osakeanti Valmetin pitkän aikavälin osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi
07.09.2021 Valmetin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022

03.09.2021 Valmetin nimitystoimikunnan kokoonpano
02.09.2021 Finanssivalvonta on hyväksynyt Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n yhdistymistä
varten laaditun sulautumisesitteen
09.08.2021 Kutsu Valmet Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
22.07.2021 Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2021: Saadut
tilaukset kasvoivat 1,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 95 miljoonaan
euroon toisella neljänneksellä
02.07.2021 Valmet ja Neles sulautuvat luoden johtavan yhtiön, jolla on ainutlaatuinen
tarjooma prosessiteollisuudelle maailmanlaajuisesti

Tulevat tapahtumat
5. lokakuuta – 26. lokakuuta 2021: Hiljainen jakso. Valmet noudattaa 21
vuorokauden pituista niin sanottua hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Hiljaisen
jakson aikana Valmetin johtajat ja työntekijät eivät ole yhteydessä
pääomamarkkinoiden edustajiin kommentoidakseen yrityksen taloudelliseen
tilanteeseen tai markkina- tai liiketoimintanäkymiin liittyviä asioita.
26. lokakuuta 2021: Tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksen julkistaminen
29. lokakuuta 2021: Q3 tulosesitys suomalaisille institutionaalisille sijoittajille,
järjestäjänä Carnegie

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

Kaudelle Q3/2021 kirjatut saadut tilaukset
Pvm

27.9.

Kuvaus

Liiketoiminta

Päällystetyn kartongin valmistuslinja Paperit

Maa

Arvo

Aasia

Tilauksen arvoa ei
julkisteta. Tämän
laajuisen
hankkeen arvo on
tyypillisesti noin
200 miljoonaa
euroa sisältäen
kaudelle Q2/2021
kirjatun BCTMPtilauksen.

23.9.

Suuren kapasiteetin pituusleikkuri
Norske Skogille

Paperit

Ranska

Tilauksen arvoa ei
julkisteta. Tämän
tyyppisen
tilauksen arvo on
tyypillisesti noin
10-20 miljoonaa
euroa.

17.9.

Ulkopakkauskartonkikonelinja
Kipas Kagıtille

Paperit

Turkki

Tilauksen arvoa ei
julkisteta. Tämän
tyyppisen
tilauksen arvo on
tyypillisesti noin
90-110 miljoonaa
euroa.

7.7.

Kokonainen biovoimalaitos
Salzburgin kaupungille

Sellu ja Energia

Itävalta

Tilauksen arvoa ei
julkisteta.

Valmet tiedotti 20.9.2021 aiesopimuksesta CMPC:n kanssa Guaíban sellutehtaan
modernisoinnista Brasiliassa. Projektin tavoitteena on lisätä Guaíban sellutehtaan linjan
2 tuotantokapasiteettia 1,5 miljoonasta tonnista vuodessa 1,85 miljoonaan tonniin
vuodessa. Kyseessä on aiesopimus, joten Valmetin tilauskantaan ei vielä ole kirjattu
tilausta.
Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista.

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

