
 

 

 

Valmetin sijoittajauutiset 

IR-uutiskirje Q4/2022 

Hyvää uutta vuotta! Vuosi 2022 on takana päin, ja on aika kerrata vuoden tapahtumat ennen 

Valmetin tilinpäätöstiedotteen 2022 julkistamista 2. helmikuuta. Valmetin hiljainen jakso alkaa 12. 

tammikuuta. 

Vuosi 2022 lyhyesti 

Vuonna 2022 Valmet järjesti noin 290 sijoittajatapaamista, joihin osallistui noin 350 sijoittajaa noin 

200:sta eri institutionaalisesta sijoittajayhtiöstä. Noin puolet tapaamisista järjestettiin virtuaalisesti, ja 

noin puolet järjestettiin joko pääkonttorillamme Espoossa tai eri puolilla maailmaa roadshow-päivien 

ja erilaisten sijoittajakonferenssien aikana. Tänä vuonna tapasimme sijoittajia mm. Lontoossa, 

Pariisissa, New Yorkissa ja Bostonissa. 29. marraskuuta järjestimme myös tehdasvierailun 

Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan tuotantolaitokselle Vantaalle. Löydät vierailun kohokohtia tästä 

videosta tai viimeisimmästä blogipostauksestamme.  

Vuonna 2022 Valmet osallistui myös moniin yksityissijoittajatapahtumiin. Löydät videot 

esityksistämme Turun Talouspäivillä täältä ja Inderesin ESG-päivässä täältä. Lisäksi Valmetin 

sijoittajasuhdejohtaja Pekka Rouhiainen esitteli Valmetia Lappeenrannan yliopistolla järjestetyssä 

sijoitusillassa sekä Helsingin osakesäästäjien sijoitusillassa. 

Vuonna 2022 saavutettiin merkittävä merkkipaalu, kun Valmetin ja Neleksen sulautuminen toteutui 1. 

huhtikuuta ja Neleksestä tuli Valmetin Virtauksensäätö-liiketoimintalinja. Sulautumisen ansiosta 

Valmetilla on nyt ainutlaatuinen, entistä vahvempi tuote- ja palvelutarjooma globaaleille 

prosessiteollisuuksille sekä vankka alusta liiketoiminnan kasvulle erityisesti automaatiojärjestelmissä 

ja virtauksensäädön ratkaisuissa. 

Valmet tiedotti 27. huhtikuuta, että se on päättänyt muuttaa taloudellisen raportointinsa rakennetta 1. 

tammikuuta 2022 alkaen tuodakseen paremmin esiin Valmetin liiketoimintojen kehitystä. Valmet 

koostuu nyt kolmesta raportoitavasta segmentistä: Palvelut, Automaatio ja Prosessiteknologiat. 

https://www.youtube.com/watch?v=B4VqiYlInAE
https://www.youtube.com/watch?v=B4VqiYlInAE
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhdejohtajan-blogi/tehdasvierailu-virtauksensaatoon/
https://www.youtube.com/watch?v=g2lss3-QkUU
https://www.youtube.com/watch?v=amICnm1aWMI


 

 

Saatujen tilausten ja liikevaihdon lisäksi Valmet julkistaa segmenttien kannattavuuden. Löydät 

lisätietoa aiheesta tästä pörssitiedotteesta. 

Katri Hokkanen nimitettiin Valmetin talousjohtajaksi 1.8.2022 alkaen. Katri toimi Valmetin 

väliaikaisena talousjohtajana 1.5.2022 lähtien. Katri on työskennellyt koko uransa Valmetissa monissa 

eri tehtävissä. Lue meidän blogipostaus ja tutustu Katriin hieman paremmin!  

Vuonna 2022 Valmet säilytti asemansa maailman johtavien kestävän kehityksen yritysten joukossa. 

Valmet valittiin Dow Jonesin kestävä kehityksen indeksiin (DJSI) jo yhdeksättä vuotta peräkkäin ja on 

listattuna sekä DJSI World että DJSI Europe -indekseihin. Tämän lisäksi Valmet saavutti CDP:n 

ilmasto-ohjelman listauksessa A- tason sekä menestyi myös S&P:n vuosittaisessa Sustainability 

Yearbook -arvioinnissa saavuttaen Bronze Class palkinnon. 

Myös Valmetin sijoittajaviestintä sai tunnustusta vuoden aikana. Valmet voitti Best retail IR-strategy 

palkinnon IR Magazine Awards – Europe 2022 palkintogaalassa. Regin vuosittaisessa 

sijoittajaviestintätutkimuksessa Valmet oli ensimmäinen ”Paras ESG, Suomi” kategoriassa sekä toinen 

”Paras yhtiö, Suomi” kategoriassa. Lisäksi Pörssisäätiö valitsi Valmetin sijoittajanettisivut toisiksi 

parhaiksi Suomen suurten pörssiyhtiöiden joukosta. 

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). 

Valmetin pääomamarkkinapäivä järjestetään 8. maaliskuuta 2023, pistäthän päivän kalenteriisi! 

Lisätietoa julkistetaan lähempänä tapahtumaa. 

Viimeisimmät blogipostaukset 

• Tehdasvierailu Virtauksensäätö-liiketoimintaan 

• Sijoittajatapaamisten teemoja Q3-tuloksen jälkeen 

• Tutustumme Valmetin uuteen talousjohtajaan 

Vuoden neljännen neljänneksen tiedotteita 

29.12.2022 Muutos Valmet Oyj:n omien osakkeiden määrässä 

20.12.2022 Valmetin hallitus on päättänyt osakepohjaisista avainhenkilöiden 

kannustinjärjestelmistä ja omien osakkeiden hankkimisesta 

16.12.2022 Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Oras 

Invest Oy:n omistus Valmetissa on ylittänyt 5 prosenttia 

8.11.2022 Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen 

kokoonpanosta ja palkitsemisesta 

28.10.2022 Muutos Valmet Oyj:n omien osakkeiden määrässä 

26.10.2022 Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2022: Saadut tilaukset 

kasvoivat 1,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 136 miljoonaan euroon 

kolmannella neljänneksellä 

https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/valmet-muuttaa-taloudellisen-raportointinsa-rakennetta-ja-julkaisee-segmenttien-vertailutiedot-vuodelle-2021/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhdejohtajan-blogi/new-CFO/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2022/valmet-sailyttaa-asemansa-dow-jonesin-kestavan-kehityksen-indeksissa-maailman-johtavien-kestavan-kehityksen-yritysten-joukossa/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2022/valmetin-ilmastotyolle-tunnustusta-cdpn-ilmasto-ohjelman-listauksessa/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2022/valmetin-ilmastotyolle-tunnustusta-cdpn-ilmasto-ohjelman-listauksessa/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhdejohtajan-blogi/tehdasvierailu-virtauksensaatoon/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhdejohtajan-blogi/Q3-2022/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhdejohtajan-blogi/Q3-2022/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhdejohtajan-blogi/new-CFO/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/muutos-valmet-oyjn-omien-osakkeiden-maarassa2/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/valmetin-hallitus-on-paattanyt-osakepohjaisista-avainhenkiloiden-kannustinjarjestelmista-ja-omien-osakkeiden-hankkimisesta/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/valmetin-hallitus-on-paattanyt-osakepohjaisista-avainhenkiloiden-kannustinjarjestelmista-ja-omien-osakkeiden-hankkimisesta/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/valmet-oyj-arvopaperimarkkinalain-9-luvun-5-pykalan-mukainen-ilmoitus-oras-invest-oyn-omistus-valmetissa-on-ylittanyt-5-prosenttia/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/valmet-oyj-arvopaperimarkkinalain-9-luvun-5-pykalan-mukainen-ilmoitus-oras-invest-oyn-omistus-valmetissa-on-ylittanyt-5-prosenttia/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/valmetin-osakkeenomistajien-nimitystoimikunnan-ehdotus-hallituksen-kokoonpanosta-ja-palkitsemisesta/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/valmetin-osakkeenomistajien-nimitystoimikunnan-ehdotus-hallituksen-kokoonpanosta-ja-palkitsemisesta/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/muutos-valmet-oyjn-omien-osakkeiden-maarassa/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/valmetin-osavuosikatsaus-1.-tammikuuta--30.-syyskuuta-2022-saadut-tilaukset-kasvoivat-12-miljardiin-euroon-ja-vertailukelpoinen-ebita-136-miljoonaan-euroon-kolmannella-neljanneksella/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/valmetin-osavuosikatsaus-1.-tammikuuta--30.-syyskuuta-2022-saadut-tilaukset-kasvoivat-12-miljardiin-euroon-ja-vertailukelpoinen-ebita-136-miljoonaan-euroon-kolmannella-neljanneksella/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/porssitiedotteet/2022/valmetin-osavuosikatsaus-1.-tammikuuta--30.-syyskuuta-2022-saadut-tilaukset-kasvoivat-12-miljardiin-euroon-ja-vertailukelpoinen-ebita-136-miljoonaan-euroon-kolmannella-neljanneksella/


 

 

 

Tulevat tapahtumat 

10. tammikuuta 2023: SEB Nordic Seminar Kööpenhaminassa 

12. tammikuuta – 2. helmikuuta 2023: 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. 

2. helmikuuta 2023: Vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen julkistaminen 

3. helmikuuta 2023: Q4 lounastilaisuus suomalaisille institutionaalisille sijoittajille, järjestäjänä SEB 

16. helmikuuta 2023: Roadshow Milanossa, järjestäjänä Nordea 

22. helmikuuta 2023: Roadshow Lontoossa, järjestäjänä DNB 

23. helmikuuta 2023: Roadshow Edinburghissa, järjestäjänä Handelsbanken 

8. maaliskuuta 2023: Pääomamarkkinapäivä 2023 

22. marraskuuta 2023: Varsinainen yhtiökokous 2023 (alustava päivämäärä) 

Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin IR-kalenterista. 

 

Kaudelle Q4/2022 kirjatut saadut tilaukset 

Pvm Kuvaus Liiketoiminta Maa Arvo 

25.11 Savukaasujen 

lauhdutusprosessi 
Vantaan Energialle 

Sellu ja Energia Suomi Arvoa ei julkisteta, 

mutta vastaavien 
tilausten arvo on 
yleensä yli 15 
miljoonaa euroa. 

7.11 Pyrolyysilaitos Circa-
yhtymän ReSolute-

projektiin 

Sellu ja Energia Ranska Tilauksen arvoa ei 
julkisteta. 

 

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista. 

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan ja menestystä vuodelle 2023! 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Pekka Rouhiainen 

sijoittajasuhdejohtaja 

https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/kalenteri/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2022/valmet-toimittaa-savukaasujen-lauhdutusprosessin-vantaan-energialle/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2022/valmet-toimittaa-savukaasujen-lauhdutusprosessin-vantaan-energialle/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2022/valmet-toimittaa-savukaasujen-lauhdutusprosessin-vantaan-energialle/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2022/valmet-toimittaa-pyrolyysilaitoksen-circa-yhtyman-resolute-projektiin-ranskaan/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2022/valmet-toimittaa-pyrolyysilaitoksen-circa-yhtyman-resolute-projektiin-ranskaan/
https://www.valmet.com/fi/media/uutiset/lehdistotiedotteet/2022/valmet-toimittaa-pyrolyysilaitoksen-circa-yhtyman-resolute-projektiin-ranskaan/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmet-sijoituskohteena/saadut-tilaukset/

