Valmetin sijoittajauutiset - IR-uutiskirje Q2/2022

Vuoden 2022 toinen neljännes on pian takanapäin, ja on aika kerrata
kvartaalin tapahtumat ennen tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen
julkistamista 27. heinäkuuta. Valmetin hiljainen jakso alkaa 6. heinäkuuta.

Viimeaikaisia tapahtumia
Valmet tiedotti 1. huhtikuuta, että Valmetin ja Neleksen välinen sulautuminen on
rekisteröity kaupparekisteriin ja Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistäminen
on suoritettu. Neles konsolidoidaan Valmetiin 1.4.2022 alkaen, ja se muodostaa
Valmetin viidennen Virtauksensäätö-nimisen liiketoimintalinjan. Samana päivänä
Valmet päivitti tulosohjeistustaan vuodelle 2022 sulautumisen täytäntöönpanon
johdosta. Päivitetty tulosohjeistus vuodelle 2022 on:
•

Valmet arvioi, huomioon ottaen sulautumisen Neleksen kanssa, että liikevaihto
vuonna 2022 kasvaa verrattuna vuoteen 2021 (3 935 milj. euroa), ja että tulos
(vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2022 kasvaa verrattuna vuoteen 2021 (429
milj. euroa).

3.2.2022 julkaistu aiempi tulosohjeistus vuodelle 2022 kuului seuraavasti:
•

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2022 kasvaa verrattuna vuoteen 2021 (3
935 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2022 kasvaa
verrattuna vuoteen 2021 (429 milj. euroa).

Valmet tiedotti 27. huhtikuuta, että se on päättänyt muuttaa taloudellisen
raportointinsa rakennetta 1. tammikuuta 2022 alkaen tuodakseen paremmin esiin
eri liiketoimintojen kehitystä. Uusi raportointirakenne heijastaa Valmetin toimintamallia
sekä on yhdenmukainen sen kanssa, miten Valmetin johto seuraa liiketoimintojen
operatiivista kehitystä. Valmet koostuu kolmesta raportoitavasta segmentistä, joille se
julkistaa saatujen tilausten ja liikevaihdon lisäksi myös kannattavuuden (EBITA).
Aikaisemmin Valmet julkisti kannattavuutensa vain konsernitasolla. Segmentit ovat:
•

Palvelut-segmentti, joka koostuu Palvelut-liiketoimintalinjasta

•
•

Automaatio-segmentti, joka koostuu Virtauksensäätö-liiketoimintalinjasta
(alkaen 1.4.2022) ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjasta
Prosessiteknologiat-segmentti, joka koostuu Sellu ja energia- sekä Paperitliiketoimintalinjoista.

Valmet raportoi jatkossakin liiketoimintalinjojensa saadut tilaukset ja liikevaihdon.
Valmetin liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Virtauksensäätö, Automaatiojärjestelmät,
Sellu ja energia- sekä Paperit. Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan nimi oli
aiemmin Automaatio.
Valmet tiedotti 23. kesäkuuta mukauttavansa strategiaansa sisältämään
Virtauksensäädön ja yhdenmukaistavansa taloudelliset
tavoitteensa vastaamaan taloudellisen raportointinsa rakennetta. Valmetin uusi
strategia on:
•

Valmet kehittää ja toimittaa kilpailukykyisiä ja luotettavia prosessiteknologioita,
palveluja ja automaatiota sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatioliiketoimintamme kattaa laajasti eri prosessiteollisuuden aloja
maailmanlaajuisesti. Olemme sitoutuneet parantamaan asiakkaidemme
suorituskykyä ainutlaatuisen tarjontamme ja palvelutapamme avulla.

Valmetin taloudelliset tavoitteet kuuluvat seuraavasti (aiemmat tavoitteet suluissa):
•

•
•
•
•

Palvelut- ja Automaatio-segmenttien liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa
markkinoiden kasvun (aiemmin: Vakaan liiketoiminnan liikevaihdon kasvu yli
kaksi kertaa markkinoiden kasvun)
Prosessiteknologiat-segmentin liikevaihto ylittää markkinoiden kasvun (aiemmin:
Projektiliiketoiminnan liikevaihto ylittää markkinoiden kasvun)
Vertailukelpoinen EBITA: 12–14% (ei muutoksia)
Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja: vähintään
15% (ei muutoksia)
Maksettu osinko vähintään 50 % nettotuloksesta (ei muutoksia)

Valmetin Rautpohjan tehtaalla Jyväskylässä syttyi tulipalo 7. toukokuuta.
Rautpohja on Valmetin paperi- ja kartonkikonevalmistuksen pääpaikka, ja siellä
valmistetaan myös sellunkuivauskoneen märkäpäätä ja erikoiskomponentteja. Tulipalo
syttyi tuotantotilassa telatestin aikana ja se aiheutti lieviä vammoja yhdelle
työntekijälle. Vahingoittuneita tuotantotiloja on osissa telojen valmistusta ja
esikokoonpanoa, ja nämä tilat on tilapäisesti suljettu. Suurin osa tehdasalueen
tuotantotiloista säilyi vahingoittumattomana. Tulipalo ei vaikuttanut suunnittelu-,
valimo-, huoltokeskus- ja koekoneiden toimintaan, ja niiden toiminta on jatkunut ilman
keskeytyksiä tulipalosta huolimatta. Niissä osissa tehdasta, jotka säilyivät
vahingoittumattomana, alettiin 23.5 alkavalla viikolla (viikko 21) palata normaaliin
toimintaan. Viranomaistutkimukset jatkuvat edelleen rajoitetussa osassa tehdasta.
Arviointi tulipalon vaikutuksista liiketoiminnan jatkuvuudelle ja asiakastoimituksiin
etenee, ja lopputulos selviää, kun viranomaistutkimukset ovat päättyneet ja
tapahtuman täysi laajuus on tiedossa.
Valmet valittiin kolmanneksi ihanteellisimmaksi työnantajaksi tekniikan alan
opiskelijoiden keskuudessa Suomessa jo toisena vuonna peräkkäin! Tulos perustuu
Universumin tekemään vuosittaiseen tutkimukseen, joka on alan laajin Suomessa.

Viime vuosina Valmet on jatkuvasti uudistanut ja kehittänyt tapoja tehdä yhteistyötä
tulevaisuuden osaajien kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Tänä kesänä Valmet
palkkaa Suomessa lähes 500 kesätyöntekijää.
Valmet tiedotti 11. huhtikuuta, että talousjohtaja Kari Saarinen jättää
Valmetin huhtikuun lopussa. Valmet tiedotti 27. huhtikuuta nimittäneensä Katri
Hokkasen (KTM) väliaikaiseksi talousjohtajaksi 1.5.2022 alkaen. Katri Hokkanen
on työskennellyt Valmetissa vuodesta 2006 lähtien ja toimi ennen väliaikaisen
talousjohtajan tehtäväänsä Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan
talousjohtajana.
Valmet voitti Best retail IR-strategy palkinnon IR Magazine Awards - Europe 2022
palkintogaalassa! Olemme todella kiitollisia tunnustuksesta ja etsimme jatkuvasti tapoja
parantaa sijoittajaviestintäämme. Käy katsomassa meidän yksityissijoittajille suunnatut
sosiaalisen median tilimme:
Instagram - @valmet_sijoituskohteena (suomeksi)
Twitter - @ValmetIR

Uusin blogipostaus
•

Kuumia puheenaiheita: kustannusinflaatio ja tulipalo Jyväskylässä

Vuoden toisen neljänneksen tiedotteita
23.06.2022 Valmet mukauttaa strategiaansa sisältämään Virtauksensäädön ja
yhdenmukaistaa taloudelliset tavoitteensa vastaamaan taloudellisen
raportointinsa rakennetta
23.06.2022 Suunnattu osakeanti Valmetin pitkän aikavälin osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi
22.06.2022 Valmetiin sulautuneen Neles Oyj:n osakkeenomistajien kokouksen
päätökset
31.05.2022 Kutsu Valmetiin sulautuneen Neles Oyj:n osakkeenomistajien
kokoukseen
20.05.2022 Valmet Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen
ilmoitus: Solidium Oy omistus Valmetissa on ylittänyt 10 prosenttia
27.04.2022 Katri Hokkanen nimitetty Valmetin väliaikaiseksi talousjohtajaksi
27.04.2022 Neleksen osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2022
27.04.2022 Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2022:
Saadut tilaukset olivat 1,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen EBITA 79
miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä
27.04.2022 Valmet muuttaa taloudellisen raportointinsa rakennetta ja julkaisee
segmenttien vertailutiedot vuodelle 2021

11.04.2022 Muutos Valmetin johtoryhmässä: talousjohtaja Kari Saarinen jättää
Valmetin
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

Tulevat tapahtumat
6. heinäkuuta – 27. heinäkuuta 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. heinäkuuta 2022: Tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen julkistaminen
26. elokuuta 2022: Q2 tulosesitys institutionaalisille sijoittajille, järjestäjänä Nordea
Katso kaikki tulevat tapahtumat Valmetin IR-kalenterista.

Kaudelle Q2/2022 kirjatut saadut tilaukset
Pvm

Kuvaus

Liiketoiminta

22.6.

Kaksi pehmopaperin valmistuslinjaa
Liaoning Yusen Sanitary Products
Paperit
Co., Ltd:lle

11.5.

Biomassakattila-, savukaasujen
puhdistus- ja
Sellu ja
lauhdutusjärjestelmätöiden loppuun
Energia
saattaminen Vilnan sähkön ja
lämmön yhteistuotantolaitokselle

4.5.

OCC-, massankäsittely- ja
ulkopakkauskartonkilinjat Eren
Paperille

Paperit

Maa

Arvo

Kiina

Tilauksen arvoa ei
julkisteta. Tämän
tyyppisen ja laajuisen
tilauksen kokonaisarvo
on tyypillisesti noin 6-8
miljoonaa euroa.

Liettua

Tilauksen arvo
maksimissaan on 30
miljoonaa euroa.

IsoBritannia

Tilauksen arvoa ei
julkisteta. Tämän
kokoisen ja laajuisen
projektin arvo on
yleensä noin 150-170
miljoonaa euroa.

Katso lista kaikista julkistetuista saaduista tilauksista.

Kiitos mielenkiinnostasi Valmetia kohtaan!

Ystävällisin terveisin,
Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

