
 

 

Valmetin sijoittajauutiset 

IR-uutiskirje Q4/2021 

 

Hyvää uutta vuotta! Vuosi 2021 on takana päin, ja on aika kerrata viimeisen kvartaalin 
tapahtumat ennen tilinpäätöstiedotteen 2021 julkistamista 3. helmikuuta. Valmetin 

hiljainen jakso alkaa 13. tammikuuta. 

Vuosi 2021 lyhyesti 

Vuonna 2021 Valmet järjesti yhteensä noin 260 sijoittajatapaamista, joihin osallistui 

noin 400 institutionaalista sijoittajaa. Covid-19 pandemian vuoksi sijoittajia tavattiin 
pääosin virtuaalisesti, mutta myös muutamia fyysisiä tapaamisia päästiin järjestämään 
Pariisissa, Tukholmassa ja Espoossa. Viimeisimmän roadshow-esityksemme 

(englanniksi) löydät täältä. 

Maaliskuussa Valmet järjesti virtuaalisen pääomamarkkinapäivän. Tapahtumassa 
esiintyivät toimitusjohtaja Pasi Laine, talousjohtaja Kari Saarinen sekä 
liiketoimintalinjojen johtajat. Tilaisuus järjestettiin englanniksi ja sen tallenteen voit 

katsoa nettisivuiltamme. 

Pääomamarkkinapäivässä esiteltiin myös Valmetin ilmasto-ohjelma Kohti hiilineutraalia 

tulevaisuutta. Ilmasto-ohjelma sisältää tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle 
yhtiön koko arvoketjussa. Elokuussa Valmet sai ilmasto-ohjelman 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. 

Heinäkuussa Valmet ja Neles Oyj tiedottivat, että yhtiöiden hallitukset ovat 
allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden 

yhdistämiseksi sulautumisella. Syyskuussa Valmetin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 
Neles Oyj:n sulautumisen Valmetiin ja samana päivänä myös Neleksen ylimääräinen 
yhtiökokous päätti Neleksen sulautumisesta Valmetiin. Sulautumisen täytäntöönpano 

edellyttää vielä tarvittavien hyväksyntöjen saamista kilpailuviranomaisilta. 

https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/muut-esitykset/
https://www.valmet.com/campaign/cmd-2021/
https://www.valmet.com/fi/valmet-yrityksena/kestava-kehitys/ilmasto-ohjelma2/
https://www.valmet.com/fi/valmet-yrityksena/kestava-kehitys/ilmasto-ohjelma2/


 

 

Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.4.2022. Suunniteltu 
täytäntöönpanopäivä voi muuttua, ja todellinen täytäntöönpanopäivä voi olla edellä 

mainittua aikaisempi tai myöhempi. 

Vuonna 2021 Valmet säilytti asemansa maailman johtavien kestävän kehityksen 
yritysten joukossa. Valmet valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) 
kahdeksatta vuotta peräkkäin ja on listattuna sekä kestävän kehityksen DJSI World että 

DJSI Europe -indekseihin. Valmet on menestynyt myös muissa kestävän kehityksen 
listauksissa, kuten S&P Global SAMin vuosittaisessa Sustainability Yearbook -
arvioinnissa. Valmet myös sai korkeimmat luokitukset Ecovadiksen 

vastuullisuusarvioinnissa ja MSCI ESG Ratings -luokituksessa. 

Vuoden aikana Valmet sai tunnustusta hyvästä sijoittajaviestinnästä. IR Societyn Best 

Practice Awardseissa Valmetin sijoittajasuhteet voitti kilpailukategoriat “Best IR 
Communications and Engagement Programme” sekä “Best Innovation in IR”. Valmet 
palkittiin myös IR Magazine Awards Europe -palkintogaalassa “Best IR website” 

katekoriassa. Lisäksi Valmetin sijoittajasuhdejohtaja Pekka Rouhiainen valittiin Suomen 
parhaiden sijoittajasuhdejohtajien joukkoon Regin vuotuisessa tutkimuksessa.  

  

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 

  

Viimeisin blogipostaus 

Puheenaiheita Q3-tuloksen jälkeen 

  

Tiedotteet kaudella Q4/2021 

• 20.12.2021 Valmetin hallitus on päättänyt osakepohjaisista avainhenkilöiden 
kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta 

• 25.11.2021 Muutos Valmet Oyj:n omien osakkeiden määrässä 
• 15.11.2021 Valmet valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin – 

mukana maailman johtavat kestävän kehityksen yritykset 
• 05.11.2021 Valmet Oyj ja Neles Oyj tavoittelevat sulautumisen täytäntöönpanoa 

viimeistään 1.4.2022 

• 29.10.2021 Finanssivalvonta on hyväksynyt Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n 
yhdistymistä varten laaditun esitteen täydennyksen 

• 28.10.2021 Valmet valittiin tekniikan alan ammattilaisten keskuudessa toiseksi 

ihanteellisemmaksi työnantajaksi Suomessa 

https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhdejohtajan-blogi/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2021/valmetin-hallitus-on-paattanyt-osakepohjaisista-avainhenkiloiden-kannustinjarjestelmista-ja-omien-osakkeiden-hankkimisesta/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2021/valmetin-hallitus-on-paattanyt-osakepohjaisista-avainhenkiloiden-kannustinjarjestelmista-ja-omien-osakkeiden-hankkimisesta/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2021/muutos-valmet-oyjn-omien-osakkeiden-maarassa3/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-valittiin-dow-jonesin-kestavan-kehityksen-indeksiin--mukana-maailman-johtavat-kestavan-kehityksen-yritykset/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-valittiin-dow-jonesin-kestavan-kehityksen-indeksiin--mukana-maailman-johtavat-kestavan-kehityksen-yritykset/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2021/valmet-oyj-ja-neles-oyj-tavoittelevat-sulautumisen-taytantoonpanoa-viimeistaan-1.4.2022/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2021/valmet-oyj-ja-neles-oyj-tavoittelevat-sulautumisen-taytantoonpanoa-viimeistaan-1.4.2022/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2021/finanssivalvonta-on-hyvaksynyt-valmet-oyjn-ja-neles-oyjn-yhdistymista-varten-laaditun-esitteen-taydennyksen/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2021/finanssivalvonta-on-hyvaksynyt-valmet-oyjn-ja-neles-oyjn-yhdistymista-varten-laaditun-esitteen-taydennyksen/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-valittiin-tekniikan-alan-ammattilaisten-keskuudessa-toiseksi-ihanteellisemmaksi-tyonantajaksi-suomessa/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-valittiin-tekniikan-alan-ammattilaisten-keskuudessa-toiseksi-ihanteellisemmaksi-tyonantajaksi-suomessa/


 

 

• 26.10.2021 Simo Sääskilahti nimitetty Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan 
johtajaksi 

• 26.10.2021 Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2021: 
Saadut tilaukset kasvoivat 1,1 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 107 
miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä 

• 08.10.2021 Muutos Valmet Oyj:n omien osakkeiden määrässä 

  

Tulevat tapahtumat 

• 13. tammikuuta – 3. helmikuuta 2022: 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. 

• 3. helmikuuta 2022: Tilinpäätöstiedotteen julkistaminen 
• 4. helmikuuta 2022: Q4 tulosesitys suomalaisille institutionaalisille sijoittajille, 

järjestäjänä Danske Bank 

Vallitsevien matkustusrajoitteiden johdosta olemme aktiivisesti yhteydessä sijoittajiin 

virtuaalitapaamisin. Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin IR-kalenterista. 

  

Kaudelle Q4/2021 kirjatut saadut tilaukset 

  

Pvm Kuvaus Liiketoiminta Maa Arvo 

21.12. 

Laaja kierrätysmassalinja ja 

paperikoneen lajinvaihtouudistus 

Model Paper Eilenburgille 

Paperit Saksa 

Tilauksen arvoa ei 

julkisteta. 

Tämäntyyppisen 

tilauksen 

kokonaisarvo on 

tyypillisesti noin 

90–100 miljoonaa 

euroa. 

16.12. Lajinvaihtouudistus VPK:n Alizaylle  Paperit Ranska 
Tilauksen arvoa ei 

julkisteta. 

15.12. 

Keräyskartonki-, massankäsittely- ja 

OptiConcept M -

ulkopakkauskartonkilinjat Kıvanç 

Tekstil Sanayi Ve Ticaretille  

Paperit Turkki 

Tilauksen arvoa ei 

julkisteta. Tämän 

kokoisen ja 

laajuisen projektin 

arvo on yleensä 

https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/simo-saaskilahti-nimitetty-virtauksensaato-liiketoimintalinjan-johtajaksi/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/simo-saaskilahti-nimitetty-virtauksensaato-liiketoimintalinjan-johtajaksi/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2021/valmetin-osavuosikatsaus-1.-tammikuuta--30.-syyskuuta-2021-saadut-tilaukset-kasvoivat-11-miljardiin-euroon-ja-vertailukelpoinen-ebita-107-miljoonaan-euroon-kolmannella-neljanneksella/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2021/valmetin-osavuosikatsaus-1.-tammikuuta--30.-syyskuuta-2021-saadut-tilaukset-kasvoivat-11-miljardiin-euroon-ja-vertailukelpoinen-ebita-107-miljoonaan-euroon-kolmannella-neljanneksella/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2021/valmetin-osavuosikatsaus-1.-tammikuuta--30.-syyskuuta-2021-saadut-tilaukset-kasvoivat-11-miljardiin-euroon-ja-vertailukelpoinen-ebita-107-miljoonaan-euroon-kolmannella-neljanneksella/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2021/muutos-valmet-oyjn-omien-osakkeiden-maarassa2/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/kalenteri/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-toimittaa-laajan-kierratysmassalinjan-ja-paperikoneen-lajinvaihtouudistuksen-model-paper-eilenburgille-saksaan/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-toimittaa-laajan-kierratysmassalinjan-ja-paperikoneen-lajinvaihtouudistuksen-model-paper-eilenburgille-saksaan/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-toimittaa-laajan-kierratysmassalinjan-ja-paperikoneen-lajinvaihtouudistuksen-model-paper-eilenburgille-saksaan/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-toimittaa-lajinvaihtouudistuksen-vpkn-alizayn-tehtaalle-ranskaan/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-toimittaa-kerayskartonki--massankasittely--ja-opticoncept-m--ulkopakkauskartonkilinjat-kvanc-tekstil-sanayi-ve-ticaret--yhtiolle-turkkiin/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-toimittaa-kerayskartonki--massankasittely--ja-opticoncept-m--ulkopakkauskartonkilinjat-kvanc-tekstil-sanayi-ve-ticaret--yhtiolle-turkkiin/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-toimittaa-kerayskartonki--massankasittely--ja-opticoncept-m--ulkopakkauskartonkilinjat-kvanc-tekstil-sanayi-ve-ticaret--yhtiolle-turkkiin/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-toimittaa-kerayskartonki--massankasittely--ja-opticoncept-m--ulkopakkauskartonkilinjat-kvanc-tekstil-sanayi-ve-ticaret--yhtiolle-turkkiin/


 

 

noin 60–70 

miljoonaa euroa. 

9.12. 

Pitkäaikainen suorituskykysopimus ja 

kartonkikoneuudistus Metsä Board 

Husumille 

Paperit Ruotsi 

Tilauksen arvoa ei 

julkisteta. Tämän 

tyyppisen 

tilauksen 

kokonaisarvo on 

tyypillisesti noin 

70–80 miljoonaa 

euroa.  

5.11. 
Merkittävä teknologia- ja 

automaatiotoimitus CMPC:lle  
Sellu ja Energia Brazilia 

Tilauksen arvoa ei 

julkisteta. 

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista. 

  

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan ja menestystä vuodelle 2022! 

  

Ystävällisin terveisin, 

Pekka Rouhiainen 
sijoittajasuhdejohtaja 

 

https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-yhteistyohon-metsa-board-husumin-kanssa-ruotsissa-taivekartongin-tuotantokapasiteetin-lisaamiseksi-seka-tehokkuuden-ja-ymparistotoimien-parantamiseksi/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-yhteistyohon-metsa-board-husumin-kanssa-ruotsissa-taivekartongin-tuotantokapasiteetin-lisaamiseksi-seka-tehokkuuden-ja-ymparistotoimien-parantamiseksi/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-yhteistyohon-metsa-board-husumin-kanssa-ruotsissa-taivekartongin-tuotantokapasiteetin-lisaamiseksi-seka-tehokkuuden-ja-ymparistotoimien-parantamiseksi/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-ja-cmpc-ovat-viimeistelleet-sopimuksen-merkittavasta-teknologia--ja-automaatiotoimituksesta-guaiban-sellutehtaan-modernisointiprojektiin-brasiliassa/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2021/valmet-ja-cmpc-ovat-viimeistelleet-sopimuksen-merkittavasta-teknologia--ja-automaatiotoimituksesta-guaiban-sellutehtaan-modernisointiprojektiin-brasiliassa/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmet-sijoituskohteena/saadut-tilaukset/

