
 

 

Uutiskirje Q1/2016 

 

Hyvä sijoittaja / analyytikko, 
  

Vuoden 2016 ensimmäinen vuosineljännes on juuri päättymäisillään, ja on aika kerätä 

yhteen neljänneksen kokokohdat ennentammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen 
julkistamista 27. huhtikuuta 2016. Valmetin hiljainen jakso alkaa 6. huhtikuuta 2016. 

  

Toiminta ja tapahtumat kaudella Q1/2016 

Tehdasvierailut ja tapahtumat 

Valmet järjesti 18. maaliskuuta asiakastehdasvierailun Sappin paperitehtaalle 
Kirkniemeen, jota seurasi lounas Valmetin talousjohtajan kanssa Helsingissä. Vierailu 
tarjosi mahdollisuuden nähdä Valmetin toimittama paperikone käytössä. Lue vierailun 

kohokohdista ja lounaasta Valmetin talousjohtajan kanssa sijoittajasuhdejohtajan 
blogista. Lounaan englanninkielinen esitysmateriaali on myös saatavilla.  

  

Valmetin varsinainen yhtiökokous 2016 järjestettiin 22. maaliskuuta Helsingissä. 
Yhtiökokouksen päätökset ja Valmetin hallituksen valiokuntien kokoonpanot julkistettiin 

samana päivänä, ja ovat nähtävillä Valmetin sivuilla. Toimitusjohtaja Pasi Laine esitti 
katsauksen yhtiökokouksessa, ja katsauksen esitysmateriaali samoin 
kuin videotallenne ovat saatavilla. 

Tiedotteet 

Valmet julkisti 29. helmikuuta vuosikertomuksen ja selvityksen hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015. Vuosikertomus koostuu kolmesta eri osasta: 
Vuosikatsauksesta, Tilinpäätöksestä ja GRI-liitteestä (liite saatavilla vain englanniksi). 

Painettuja julkaisuja voi tilata osoitteesta valmet.com/tilaa. 

  

Valmet tiedotti 7. maaliskuuta, että Cevian Capital Partners Ltd.:n omistus Valmetissa 

laski alle 5 prosentin. Tämän seurauksena Valmet tiedotti 8. maaliskuuta, että Martin 

https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhdejohtajan-blogi/kohokohtia-sappin-asiakastehdasvierailulta-kirkniemeen-ja-lounaalta-valmetin-talousjohtajan-kanssa/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhdejohtajan-blogi/kohokohtia-sappin-asiakastehdasvierailulta-kirkniemeen-ja-lounaalta-valmetin-talousjohtajan-kanssa/
https://www.valmet.com/globalassets/investors/reports--presentations/roadshows--other-presentations/site-visit-kirkniemi-lunch.pdf
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/
https://www.valmet.com/globalassets/investors/reports--presentations/roadshows--other-presentations/2016/agm-ceo-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=stHnY_NhT5w
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2016/valmet-on-julkaissut-vuoden-2015-vuosikertomuksen-seka-selvityksen-hallinto--ja-ohjausjarjestelmasta/
http://www.valmet.com/tilaa
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2016/arvopaperimarkkinalain-9-luvun-5-pykalan-mukainen-ilmoitus-cevian-capital-partners-ltd.n-omistus-valmetissa-on-alittanut-5-prosenttia/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2016/muutos-valmetin-nimitystoimikunnassa/


 

 

Oliw on eronnut tehtävästään Valmetin nimitystoimikunnassa, johon Cevian Capital 
Partners Ltd. oli hänet nimittänyt. 

  

Tulevat tapahtumat 

 

27. huhtikuuta 2016: Osavuosikatsauksen tammi-maaliskuu 2016 julkistaminen 

 

14. kesäkuuta 2016: Institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille suunnattu 
asiakastehdasvierailu Saican tehtaalle Partingtoniin, Englantiin. 

  

20. syyskuuta 2016: Valmetin pääomamarkkinapäivä 2016 Helsingissä. Seuraavana 
päivänä 21. syyskuuta Valmet isännöi Valmetin pääkonttorilla Finnish Industrials Day 
-tilaisuutta, jossa on mahdollista kuulla esityksiä yrityksiltä, kuten Konecranes, 

Cargotec, Metsä Board ja Kemira. 

 
Katso koko taloudellinen kalenteri. 

  

Uutta sisältöä Valmetin sijoittajasivuilla 

Katso päivittyneet liiketoimintalinjojen sivut sekä uudet sivut sijoitetun pääoman 

tuottoasteesta ja nettokäyttöpääomasta. Olemme myös julkistaneet uuden videon IR 
Videogalleriassa Valmetista sijoituskohteena. Katso myös 
ajantasaiset konsensusennusteet. 

  

Kaudelle Q1/2016 kirjatut saadut tilaukset 

Julkistettu Kuvaus Liiketoimintalinja Maa Arvo 

24.3. Monimuuttujasäätö  Automaatio Suomi Ei julkistettu 

23.3. 
Kolme kattilalaitosta ja 

automaatiojärjestelmä  

Sellu ja energia, 

Automaatio 
Suomi Noin 100 miljoonaa euroa 

15.3. 

Kahden 

pehmopaperikoneen 

uusintatilaus  

Paperit Kiina Ei julkistettu. 

14.3. Valkolipeälaitos  Sellu ja energia Chile 

Ei julkistettu. Tämän 

laajuinen uusi 

valkolipeälaitos on 

tavallisesti 70-80 miljoonan 

euron arvoinen. 

https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/paaomamarkkinapaivat/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/kalenteri/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmet-sijoituskohteena/liiketoimintalinjat/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/ir-videogalleria/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmetin-osake/konsensusennusteet/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-monimuuttujasaadon-bolidenin-sinkkitehtaalle-kokkolaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-kolme-kattilalaitosta-ja-automaatiojarjestelman-kilpilahden-uuteen-voimalaitokseen-porvoossa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-kolme-kattilalaitosta-ja-automaatiojarjestelman-kilpilahden-uuteen-voimalaitokseen-porvoossa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmetille-kahden-pehmopaperikoneen-uusintatilaus-lee--man-paper-manufacturingilta-kiinaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmetille-kahden-pehmopaperikoneen-uusintatilaus-lee--man-paper-manufacturingilta-kiinaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmetille-kahden-pehmopaperikoneen-uusintatilaus-lee--man-paper-manufacturingilta-kiinaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-uuden-valkolipealaitoksen-cmpc-celulosa-s.a.n-lajan-sellutehtaalle-chileen/


 

 

8.3. 

Kaksi 

automaatioteknologian 

tilausta 

Automaatio Suomi Ei julkistettu 

4.3. 

OptiConcept M -

kartonginvalmistuslinja 

ja tehdaslaajuisen 

automaatiojärjestelmä  

Paperit Italia 

Ei julkistettu. Tämän 

kaltaisten linjalaajuisen 

toimituksen arvo on 

tyypillisesti 60-80 miljoonaa 

euroa. 

23.2. 
Paperikoneen märän 

pään uusinta  

Paperit Intia 

Ei julkistettu. Tämän 

tyyppisen uusinnan arvo on 

tavallisesti noin 5-7 

miljoonaa euroa. 

22.2. 
Pakokaasujen 

rikkipesurijärjestelmä  

Automaatio Suomi 

Ei julkistettu. Tyypillinen 

tilausarvo 

pakokaasupesurijärjestelmille 

vaihtelee 1-6 miljoonan 

euron välillä. 

  

Katso tästä kaikki julkistetut tilaukset 

 
Ystävällisin terveisin, 
Hanna-Maria Heikkinen 

Sijoittajasuhdejohtaja 

 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmetille-kaksi-uutta-automaatiotilausta-kotkamillsilta-/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmetille-kaksi-uutta-automaatiotilausta-kotkamillsilta-/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmetille-kaksi-uutta-automaatiotilausta-kotkamillsilta-/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-opticoncept-m--kartonginvalmistuslinjan-ja-tehdaslaajuisen-automaatiojarjestelman-pro-gestille-italiaan--/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-opticoncept-m--kartonginvalmistuslinjan-ja-tehdaslaajuisen-automaatiojarjestelman-pro-gestille-italiaan--/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-opticoncept-m--kartonginvalmistuslinjan-ja-tehdaslaajuisen-automaatiojarjestelman-pro-gestille-italiaan--/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-opticoncept-m--kartonginvalmistuslinjan-ja-tehdaslaajuisen-automaatiojarjestelman-pro-gestille-italiaan--/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-paperikoneen-maran-paan-uusinnan-khanna-paperille-intiaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-paperikoneen-maran-paan-uusinnan-khanna-paperille-intiaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-rikkipesurijarjestelman-tui-cruises--varustamon-uusiin-risteilijoihin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-rikkipesurijarjestelman-tui-cruises--varustamon-uusiin-risteilijoihin/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmet-sijoituskohteena/saadut-tilaukset/

