
 

 

 

Valmetin sijoittajauutiset 

IR-uutiskirje Q3/2022 

Vuoden 2022 kolmas neljännes on pian ohi, ja on aika kerrata kvartaalin tapahtumat ennen Valmetin 

tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksen julkistamista 26. lokakuuta. Osavuosikatsaus 

julkaistaan noin klo 13:00 ja englanninkielinen tiedotustilaisuus alkaa klo 14:00 suomen aikaa. 

Valmetin hiljainen jakso alkaa 5. lokakuuta. 

Viimeaikaisia tapahtumia 

Valmet tiedotti 27. heinäkuuta, että Katri Hokkanen (KTM) on nimitetty Valmetin 

talousjohtajaksi 1.8.2022 alkaen. Katri Hokkanen toimi Valmetin väliaikaisena talousjohtajana 

1.5.2022 lähtien. Hän aloitti uransa Valmetissa vuonna 2006. Ennen tehtäväänsä Valmetin 

väliaikaisena talousjohtajana Katri Hokkanen työskenteli Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan 

talousjohtajana vuosina 2017–2022 sekä johti taloustoimintoja Valmetin Aasian ja Tyynenmeren 

alueorganisaatiossa vuosina 2015–2017 ja EMEA-alueorganisaation palveluliiketoiminnassa vuosina 

2013–2015. 

Kvartaalin aikana ilmoitettiin myös muista muutoksista Valmetin johtoryhmässä. Valmet tiedotti 8. 

syyskuuta, että Sami Riekkola (DI) on nimitetty Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan 

johtajaksi 1.10.2022 alkaen. Sami Riekkola työskentelee tällä hetkellä Valmetin 

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan johtajana. Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan 

nykyinen johtaja Bertel Karlstedt siirtyy johtamaan Sellu ja energia -liiketoimintalinjan meneillään 

olevia laajoja asiakastoimitusprojekteja pitkäjänteisiä asiakassuhteita tukien. Hän raportoi uudessa 

roolissaan Sami Riekkolalle. Sami Riekkolan seuraajan rekrytointi Valmetin Automaatiojärjestelmät -

liiketoimintalinjan johtajaksi aloitetaan pian.  
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Valmet tiedotti 18. elokuuta, että se jatkaa puristinhuopatuotantonsa kehittämistä ja investoi 

uusiin huopien tuotantokoneisiin ja -laitteisiin Tampereella. Investointi sisältää uuden esineulauslinjan 

ja neulauskoneen. Investoinnin arvo on noin 18 miljoonaa euroa. 

Kulunut vuosineljännes oli Valmetin sijoittajatapaamisten osalta vilkas. Kvartaalin aikana Valmetin 

johto ja sijoittajasuhteet tapasivat sijoittajia esimerkiksi Lontoossa, Pariisissa, Zürichssa ja Genevessä. 

Lisäksi Valmetin sijoittajasuhdepäällikkö Tuuli Oja piti esityksen Valmetista sijoituskohteena Turun 

Talouspäivillä 16. syyskuuta. Löydät tallenteen Tuulin esityksestä täältä ajasta 31:55. 

Valmet julkaisee vuonna 2023 tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta 

seuraavasti: 

2. helmikuuta 2023 - Tilinpäätöstiedote 2022 

26. huhtikuuta 2023 - Osavuosikatsaus, tammi–maaliskuu 2023 

26. heinäkuuta 2023 - Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2023 

25. lokakuuta 2023 - Osavuosikatsaus, tammi–syyskuu 2023 

Vuoden 2022 vuosikertomus julkaistaan viimeistään 20. helmikuuta 2023 alkavalla viikolla (viikko 8). 

Viimeisimmät blogipostaukset 

• Virtauksensäätö – kohti sujuvaa virtausta  

• Nämä teemat askarruttivat analyytikoita eniten Valmetin Q2/2022 

tulosjulkistuksessa 

Vuoden kolmannen neljänneksen tiedotteita 

1.9.2022 Valmetin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023 

27.7.2022 Katri Hokkanen nimitetty Valmetin talousjohtajaksi 

27.7.2022 Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2022: Saadut tilaukset 

kasvoivat 1,3 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 122 miljoonaan euroon toisella 

neljänneksellä 

4.7.2022 Valmetin nimitystoimikunnan kokoonpano 

 

Tulevat tapahtumat 

4. lokakuuta 2022: Virtuaalinen roadshow, järjestäjänä DNB 

5. lokakuuta – 26. lokakuuta 2022: Hiljainen jakso. Valmet noudattaa 21 vuorokauden pituista niin 

sanottua hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Tänä aikana Valmet ei anna yhtiön taloudelliseen 

tilanteeseen, markkinoihin, tulevaisuuden näkymiin tai viimeaikaiseen kehitykseen liittyviä 

kommentteja. Hiljaisen jakson aikana Valmetin johtajat ja työntekijät eivät tapaa 

pääomamarkkinoiden tai talousalan tiedotusvälineiden edustajia kommentoidakseen yrityksen 

taloudelliseen tilanteeseen tai markkina- tai liiketoimintanäkymiin liittyviä asioita. 

26. lokakuuta 2022: Tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksen julkistaminen 

28. lokakuuta 2022: Q3 lounastilaisuus suomalaisille institutionaalisille sijoittajille, järjestäjänä 

Carnegie 

2. marraskuuta 2022: Roadshow New Yorkissa, järjestäjänä Kepler Cheuvreux 

3. marraskuuta 2022: Roadshow Kanadassa, järjestäjänä Kepler Cheuvreux 
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8. marraskuuta 2022: Roadshow Frankfurtissa, järjestäjänä Danske Bank 

9. marraskuuta 2022: UBS European Conference 2022, Lontoo 

29. marraskuuta 2022: Tehdasvierailu Vantaalle 

30. marraskuuta 2022: Danske Bank Copenhagen Winter Seminar 

1. joulukuuta 2022: Roadshow Oslossa, järjestäjänä Handelsbanken 

Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin IR-kalenterista. 

 

Kaudelle Q3/2022 kirjatut saadut tilaukset 

Pvm Kuvaus Liiketoiminta Maa Arvo 

28.9 Päällystetyn 

kartongin 
valmistuslinja 
asiakkaalle Aasian 

ja Tyynenmeren 
alueella 

Paperit Aasian ja 

Tyynenmeren 
alue 

Tilauksen arvoa ei 

julkisteta. Tämän 
kokoinen ja 
laajuinen hanke on 

tyypillisesti 
arvoltaan noin 

140–180 
miljoonaa euroa. 

27.9 Avainteknologiaa 
Cheng Loongin 
uuteen 

kartonkikoneeseen 

Paperit Vietnam Tarkkaa arvoa ei 
julkisteta, mutta 
vastaavien 

tilausten arvo on 
yleensä 20–30 

miljoonaa euroa. 

 

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista. 

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan! 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Pekka Rouhiainen 

sijoittajasuhdejohtaja 
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