
 

 

Uutiskirje Q2/2016 

 

Hyvä sijoittaja / analyytikko, 
  

Vuoden 2016 ensimmäinen vuosineljännes on päättymäisillään, ja on aika kerätä 

yhteen neljänneksen kokokohdat ennen tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsauksen 
julkistamista 28. heinäkuuta 2016. Valmetin hiljainen jakso alkaa 6. heinäkuuta 2016. 

  

Toiminta ja tapahtumat kaudella Q2/2016 

Tehdasvierailut ja tapahtumat 

Valmet järjesti 14. kesäkuuta asiakastehdasvierailun SAICAn paperitehtaalle 
Manchesteriin. Valmetilla on SAICAn tehtaalla palvelutoimintoja ja vierailulla oli 
mahdollisuus kuulla lisää tehtaiden kunnossapitosopimuksista ja 

avainasiakashallinnasta. Vierailun kohokohdat voi lukea sijoittajasuhdejohtajan blogista. 
Tehdasvierailun esitysmateriaali on myös saatavilla. Yhteenvetovideo päivästä tulee 

pian saataville, mutta sillä välin kannattaa tutustua aikaisempien tehdasvierailujen 
videoihin täällä. 
  

”IR Magazine Awards – Europe 2016” nimesi Valmetin sijoittajasuhteet Euroopan viiden 
parhaan joukkoon kahdessa kategoriassa, ”Paras multimedian käyttö 
sijoittajasuhdetoiminnassa” ja ”Paras sijoittajatapahtuma”. Lopulliset tulokset 

julkaistaan 22. kesäkuuta 2016. Valmet on ainoa suomalainen yhtiö missään 
palkintokategoriassa. Lisätietoja palkinnoista (englannin kieliset sivut). 

  

Tiedotteet 

8. huhtikuuta Valmet tiedotti, että Ruotsin patenttivalitusoikeus on päättänyt kumota 
Andritzin patentin, josta Andritz oli jättänyt haasteen Valmetia vastaan vuonna 2015. 

Haasteessa Andritz vaatii sakon uhalla Valmetia lopettamaan menetelmän käytön, joka 
väitetysti loukkaa Andritzin patenttia, ja käräjäoikeutta määräämään Valmet AB:n 
maksamaan väitetystä loukkauksesta rojalteja ja vahingonkorvauksia korkoineen 

yhteensä 54 miljoonaa euroa. 

https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/sijoittajasuhdejohtajan-blogi/asiakastehdasvierailu-saican-tehtaalle-manchesteriin/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/tehdasvierailut/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/ir-videogalleria/tehdasvierailut/
http://events.irmagazine.com/euroawards/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2016/ruotsin-patenttivalitusoikeus-on-kumonnut-andritzin-ruotsalaisen-patentin-johon-liittyen-andritz-oli-vuonna-2015-jattanyt-haasteen-valmetia-vastaan--/


 

 

  
27. huhtikuuta Valmet julkisti tammi-maaliskuu 2016 osavuosikatsauksen. 

  
21. kesäkuuta Valmet tiedotti strategiastaan ja taloudellisista tavoitteistaan. Valmetin 
uudet taloudelliset tavoitteet ovat (aikaisemmat tavoitteet suluissa): 

• Vakaan liiketoiminnan liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa markkinoiden 
kasvun (liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun) 

• Projektiliiketoiminnan liikevaihto ylittää markkinoiden kasvun (liikevaihdon 
kasvu ylittää markkinoiden kasvun) 

• Vertailukelpoinen EBITA: 8-10 % (6-9 %) 
• Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ennen veroja), ROCE: 15-20 

% (vähintään 15 %) 

• Osingonmaksu vähintään 50 % nettotuloksesta (40 %) 

  

Tulevat tapahtumat 

28. heinäkuuta 2016: Tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsauksen julkistus. 

 
20. syyskuuta 2016: Valmetin institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille 

suunnattu pääomamarkkinapäivä 2016 Helsingissä. Seuraavana päivänä, 21. 
syyskuuta, Valmet isännöi Valmetin pääkonttorilla Finnish Industrials Day -tapahtuman, 
jossa on mahdollista tavata seuraavia mielenkiintoisia suomalaisia yhtiöitä: Cargotec, 

Huhtamäki, Kemira, Konecranes, Metsä Board ja Stora Enso. 

 
Katso koko taloudellinen kalenteri. 

  

Uutta sisältöä Valmetin sijoittajasivuilla 

Liittyen uuten Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen Valmet alkaa 3. heinäkuuta 2016 
lähtien tiedottaa pörssitiedotteilla johtohenkilöiden ja heidän lähipiirin tekemiä 

liiketoimia. 
 
Olemme myös julkistaneet uuden videon IR Videogalleriassa liittyen Valmetin 

osakkeenomistajiin. 
 
Katso myös ajantasaiset konsensusennusteet. 

  

Kaudelle Q2/2016 kirjatut saadut tilaukset 

Julkistettu Kuvaus Liiketoimintalinja Maa Arvo 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2016/valmetin-osavuosikatsaus-1.1.-31.3.2016-saadut-tilaukset-liikevaihto-ja-kannattavuus-kasvoivat/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2016/valmet-tavoittelee-kasvua-paremmalla-kannattavuudella/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/paaomamarkkinapaivat/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/kalenteri/
https://www.youtube.com/watch?v=bUZT-co5Eog&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bUZT-co5Eog&feature=youtu.be
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmetin-osake/konsensusennusteet/


 

 

22.6 
Koelaitos liukosellun 

keittoprosessia varten  

Sellu ja energia 
Etelä-

Afrikka 
Ei julkistettu. 

21.6 

Turbokompressorin 

sakkaussuoja sekä 

kuormanjako- ja 

höyryturbiinisäädin  

Automaatio Suomi 

Ei julkistettu. Tyypillisesti 

tämän kaltaisen tilauksen 

arvo on alle miljoona euroa. 

16.6. 
IQ -

laaduhallintajärjestelmä  

Automaatio Ruotsi 

Ei julkistettu. Vastaavien 

automaatiojärjestelmien 

toimitussopimusten arvo on 

yleensä alle miljoona euroa. 

8.6. 

Uusintatilaus 

Advantage DCT -

pehmopaperin 

tuotantolinjasta  

Paperit Meksiko Ei julkistettu. 

30.5. 

Laajan 

kartonkikoneuusinta ja 

automaatioratkaisut  

Paperit Intia 

Ei julkistettu. Tämän 

kaltaisten toimituksen arvo 

on tyypillisesti 30-40 

miljoonaa. 

20.5. 
Rikkihappolaitos 

biotuotetehtaalle 

Sellu ja energia Suomi 

Ei julkistettu. Valmetin 

toimitus on osa noin 20 

miljoonan euron 

rikkihappolaitosinvestointia. 

29.4. 

Ruskean massan 

pesulaitoksen 

modernisointi  

Sellu ja energia Ruotsi 

Ei julkistettu. Vastaavan 

laajuisen uudistuksen arvo 

on yleensä alle 10 

miljoonaa euroa. 

20.4. Puupellettilämpölaitos Sellu ja energia Suomi Yli 20 miljoonaa euroa. 

  

Katso tästä kaikki julkistetut tilaukset 

 
Ystävällisin terveisin, 
Hanna-Maria Heikkinen 

Sijoittajasuhdejohtaja 

 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-koelaitoksen-uutta-sukupolvea-edustavaa-liukosellun-keittoprosessia-varten-sappin-tehtaalle-etela-afrikassa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-koelaitoksen-uutta-sukupolvea-edustavaa-liukosellun-keittoprosessia-varten-sappin-tehtaalle-etela-afrikassa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-on-saanut-uusintatilauksen-turbokompressoreiden-sakkaussuojista-seka-kuormanjako--ja-hoyryturbiinisaatimista-borealis-polymersin-porvoon-eteenilaitokselta--/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-on-saanut-uusintatilauksen-turbokompressoreiden-sakkaussuojista-seka-kuormanjako--ja-hoyryturbiinisaatimista-borealis-polymersin-porvoon-eteenilaitokselta--/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-on-saanut-uusintatilauksen-turbokompressoreiden-sakkaussuojista-seka-kuormanjako--ja-hoyryturbiinisaatimista-borealis-polymersin-porvoon-eteenilaitokselta--/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-on-saanut-uusintatilauksen-turbokompressoreiden-sakkaussuojista-seka-kuormanjako--ja-hoyryturbiinisaatimista-borealis-polymersin-porvoon-eteenilaitokselta--/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-valmet-iq--laadunhallintajarjestelman-metsa-boardin-husumin-tehtaan-ekstruusiopaallystyslinjalle/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-valmet-iq--laadunhallintajarjestelman-metsa-boardin-husumin-tehtaan-ekstruusiopaallystyslinjalle/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmetille-uusintatilaus-advantage-dct--pehmopaperin-tuotantolinjasta-papel-san-franciscolta-meksikosta/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmetille-uusintatilaus-advantage-dct--pehmopaperin-tuotantolinjasta-papel-san-franciscolta-meksikosta/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmetille-uusintatilaus-advantage-dct--pehmopaperin-tuotantolinjasta-papel-san-franciscolta-meksikosta/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmetille-uusintatilaus-advantage-dct--pehmopaperin-tuotantolinjasta-papel-san-franciscolta-meksikosta/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-laajan-kartonkikoneuusinnan-itcn-bhadrachalamin-tehtaalle-intiaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-laajan-kartonkikoneuusinnan-itcn-bhadrachalamin-tehtaalle-intiaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-laajan-kartonkikoneuusinnan-itcn-bhadrachalamin-tehtaalle-intiaan/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-rikkihappolaitoksen-metsa-groupin-biotuotetehtaalle-aanekoskelle/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-rikkihappolaitoksen-metsa-groupin-biotuotetehtaalle-aanekoskelle/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-sodra-cellin-morrumin-sellutehtaan-ruskean-massan-pesulaitoksen-modernisoinnin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-sodra-cellin-morrumin-sellutehtaan-ruskean-massan-pesulaitoksen-modernisoinnin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-sodra-cellin-morrumin-sellutehtaan-ruskean-massan-pesulaitoksen-modernisoinnin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-puupellettilampolaitoksen-helenin-salmisaaren-voimalaitokselle-helsinkiin/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmet-sijoituskohteena/saadut-tilaukset/

