Valmetin sijoittajauutiset - IR-uutiskirje Q1/2022

Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes on takana päin, ja on aika kerrata
kvartaalin tapahtumat ennen tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen
julkistamista 27. huhtikuuta. Valmetin hiljainen jakso alkaa 6. huhtikuuta.

Viimeaikaisia tapahtumia
Yhdessä eteenpäin - Neles on nyt osa Valmetia! Valmet tiedotti 21. maaliskuuta 2022,
että kaikki kilpailuviranomaisten hyväksynnät koskien Neleksen sulautumista Valmetiin
on saatu. 1.4.2022 Valmet tiedotti, että Neles Oyj:n sulautuminen Valmetiin on
rekisteröity kaupparekisteriin ja Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistäminen on
suoritettu. Neles on konsolidoitu Valmetiin 1.4.2022 alkaen, ja se muodostaa Valmetin
viidennen Virtauksensäätö-nimisen liiketoimintalinjan.
Valmetin varsinainen yhtiökokous 2022 järjestettiin Helsingissä 22. maaliskuuta.
Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,20
euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 31. maaliskuuta 2022. Yhtiökokous vahvisti
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan, kuitenkin siten, että ennen Valmetin ja
Neles Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanon täytäntöönpanopäivää hallituksen jäsenten
lukumäärä oli kuusi. Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer,
Mikael Mäkinen ja Eriikka Söderström valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja Jaakko
Eskola ja Anu Hämäläinen valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka
alkoi sulautumisen täytäntöönpanopäivänä. Mikael Mäkinen valittiin uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell hallituksen varapuheenjohtajaksi
sulautumisen täytäntöönpanopäivään asti, josta päivästä alkaen Jaakko Eskola toimii
hallituksen varapuheenjohtajana. Lisätietoja yhtiökokouksen päätöksistä löytyy täältä.
Osana jatkuvaa uudistumistaan ja kehittymistään Valmet on
uudistanut Sustainability360º-ohjelmansa. Uudistettu ohjelma kattaa vastuullisuuden
ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnolliset (ESG) näkökulmat. Se sisältää Valmetin koko
arvoketjun mukaan lukien toimitusketjun, yhtiön oman toiminnan sekä teknologioiden
käyttövaiheen asiakkaiden tuotannossa. Uudistettu Sustainability360º-ohjelma
perustuu yhtiön liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta olennaisimpien aiheiden
perusteelliseen arviointiin koko Valmetin arvoketjussa. Kaikille näille olennaisimmille
aiheille on määritelty konkreettiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat, jotka sisältyvät
yhtiön vuosisuunnitteluprosessiin. Lue lisää olennaisista aiheista täältä.

Vuosikertomus 2021
Valmet on julkaissut vuoden 2021 vuosikertomuksen, joka koostuu kolmesta erillisestä
osasta: vuosikatsauksesta, tilinpäätöksestä ja GRI-liitteestä. Laaja paketti sisältää
paljon tietoa Valmetista ja markkinoista joilla toimimme. Ihan jokaiselle jotakin - Käy
tutustumassa!

Alkuvuoden tiedotteita
01.04.2022 Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen
ilmoitus: Solidium Oy:n omistus Valmetissa on alittanut 10 prosenttia
01.04.2022 Valmet julkistaa päivitetyn tulosohjeistuksensa vuodelle 2022 ja
vahvistaa Valmetin ja Neleksen välisen sulautumisen täytäntöönpanon
jälkeiset uudet taloudelliset tavoitteensa
01.04.2022 Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n välinen sulautuminen on rekisteröity ja
Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistäminen suoritettu
31.03.2022 Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n sulautuminen toteutuu; Valmetin
listalleottohakemus on hyväksytty ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa
1.4.2022
28.03.2022 Finanssivalvonta on hyväksynyt Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n
yhdistymistä varten laaditun esitteen täydennyksen
25.03.2022 Valmet Oyj on jättänyt listalleottohakemuksen Neleksen
osakkeenomistajien sulautumisvastikkeena saatavien Valmetin uusien
osakkeiden listaamiseksi
22.03.2022 Neleksen hallitus päätti ylimääräisestä varojenjaosta Valmetin ja
Neleksen välisen sulautumista koskevan yhdistymissopimuksen mukaisesti
22.03.2022 Valmet Oyj ja Neles Oyj ovat päättäneet sulautumisen
täytäntöönpanosta ehdollisena Neleksen ylimääräiselle varojenjaolle ja
solmineet tätä varojenjakoa koskevan lainasopimuksen
22.03.2022 Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätökset
21.03.2022 Valmet Oyj ja Neles Oyj ovat saaneet kaikki kilpailuviranomaisten
hyväksynnät koskien Neleksen sulautumista Valmetiin – täytäntöönpanon
odotetaan tapahtuvan 1.4.2022
15.03.2022 Suunnattu osakeanti Valmetin osakepohjaisten pitkän aikavälin
kannustinjärjestelmien palkkioiden maksamiseksi
03.03.2022 Finanssivalvonta on hyväksynyt Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n
yhdistymistä varten laaditun esitteen täydennyksen
22.02.2022 Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankinta 22.02.2022

22.02.2022 Valmet on julkaissut vuoden 2021 vuosikertomuksen sekä
selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
21.02.2022 Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankinta 21.02.2022
18.02.2022 Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankinta 18.02.2022
17.02.2022 Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankinta 17.02.2022
16.02.2022 Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankinta 16.02.2022
15.02.2022 Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankinta 15.02.2022
14.02.2022 Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankinta 14.02.2022
11.02.2022 Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankinta 11.02.2022
10.02.2022 Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankinta 10.02.2022
09.02.2022 Valmet Oyj:n omien osakkeiden hankinta 09.02.2022
09.02.2022 Finanssivalvonta on hyväksynyt Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n
yhdistymistä varten laaditun esitteen täydennyksen
03.02.2022 Kutsu Valmet Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
03.02.2022 Valmetin tilinpäätöstiedote 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2021:
Saadut tilaukset kasvoivat 4,7 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA
429 miljoonaan euroon vuonna 2021
31.01.2022 Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus
hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta sekä nimitystoimikunnan
työjärjestyksen muuttamisesta

Tulevat tapahtumat
6. huhtikuuta – 27. huhtikuuta 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.
27. huhtikuuta 2022: Tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen julkistaminen
29. huhtikuuta 2022: Q1 tulosesitys institutionaalisille sijoittajille, järjestäjänä OP
Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin IR-kalenterista.

Kaudelle Q1/2022 kirjatut saadut tilaukset
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Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista.

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan!

Ystävällisin terveisin,
Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Brasilia

Tilauksen arvoa ei
julkisteta.
Tämäntyyppisen tilauksen
arvo on tyypillisesti noin
25–40 miljoonaa euroa.

Vietnam

Tilauksen arvoa ei
julkisteta.
Tämäntyyppisen tilauksen
arvo on tyypillisesti noin
20–30 miljoonaa euroa.

