Uutiskirje Q3/2016

Hyvä sijoittaja / analyytikko,
Vuoden 2016 kolmas vuosineljännes on päättymäisillään, ja on aika kerätä yhteen
neljänneksen kokokohdat ennen tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksen
julkistamista 27. lokakuuta 2016. Valmetin hiljainen jakso alkaa 6. lokakuuta 2016.

Toiminta ja tapahtumat kaudella Q3/2016
Pääomamarkkinapäivä 2016
Valmet järjesti pääomamarkkinapäivänsä 20. syyskuuta 2016. Tapahtuman tavoitteena
oli tarjota tietoa Valmetin strategiasta, jonka mukaisesti Valmet tavoittelee kasvua
paremmalla kannattavuudella.

Päivä, joka sisälsi toimitusjohtaja Pasi Laineen, talousjohtaja Kari Saarisen, strategiasta
ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavan johtajan Juha Lappalaisen sekä
liiketoimintalinjojen johtajien esitykset, lähetettiin webcast-lähetyksenä, ja tallenne
lähetyksestä löytyy täältä. Kaikki esityksen löytyvät samalta sivulta.

Tapahtumat kaudella Q3/2016
20. syyskuuta Valmet tiedotti järjestävänsä pääomamarkkinapäivänsä. Tallenne
webcast-lähetyksestä ka esitysmateriaali löytyy täältä.

16. syyskuuta Valmet tiedotti, että Suzano Papel e Celulose S.A. on laittanut vireille
välimiesmenettelyn Valmet Oyj:n tytäryhtiöitä vastaan, vaatien noin 80 miljoonaa
euroa. Valmet pitää Suzanon vaatimuksia perusteettomina ja edistää aktiivisesti omia
vaateitaan Suzanoa kohtaan koskien Suzanon sopimuksenalaisten velvoitteiden
sopimusrikkomuksia.

8. syyskuuta Valmet tiedotti taloudellisen tiedottamisen päivämäärät vuonna 2017;
•
•
•
•

8. helmikuuta 2017 - Tilinpäätöstiedote 2016
25. huhtikuuta 2017 - Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2017
27. heinäkuuta 2017 - Puolivuotiskatsaus, tammi-kesäkuu 2017
24. lokakuuta 2017 - Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2017

6. syyskuuta Valmet tiedotti nimitystoimikunnan kokoonpanon. Valmetin neljä
suurinta omistajaa Euroclearin mukaisen osakasluettelon mukaan 1. syyskuuta 2016
ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:
•
•
•
•

Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy
Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Roger Hagborg, sijoitusneuvonantaja, Solero LuxCo S.à r.l. (Tritonin ohjaamat
rahastot)
Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo

2. syyskuuta Valmet tiedotti osakasluettelon mukaiset suurimmat omistajat 1.
syyskuuta 2016 ja nimitystoimikunnan muodostamisen.

1. syyskuuta Valmet tiedotti, että Ruotsin korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 30.
elokuuta 2016 evännyt Andritzin valituslupahakemuksen. Päätös Andritzin patentin
kumoamisesta on täten voimassa ja ruotsalainen patentti SE 531498 on pysyvästi
mitätöity. Tämä tarkoittaa, että patentin ei lain mukaan katsota koskaan olleen
voimassa, ja tämän seurauksena Andritzin vahingonkorvausvaatimukset
patentinloukkausasiassa Tukholman käräjäoikeudessa ovat kaikilta osin perusteettomia.

Tulevat tapahtumat
27. lokakuuta 2016: Tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksen julkistus.

Katso koko taloudellinen kalenteri.

Kaudelle Q3/2016 kirjatut saadut tilaukset
Julkistettu Kuvaus
7.9

Liiketoimintalinja Maa

Biomassaa käyttävä kattilalaitos, sekä siihen
liittyvät biopolttoaineen varasto- ja
Sellu ja energia
kuljetinjärjestelmät

Arvo

Tanska Yli 150 miljoonaa euroa.

9.9

Avainteknologiaa kartonkikoneeseen

Paperit

Ei julkistettu. Tämän kalta
Vietnam toimituksen arvo on tyypil
miljoonaa euroa.

14.9

Biopolttoainekattila ja siihen liittyvät
ympäristöjärjestelmät

Sellu ja energia

Ruotsi Noin 60 miljoonaa euroa.

29.9

Paperikoneparannuksia ja uusi pituusleikkuri Paperit

Katso tästä kaikki julkistetut tilaukset

Ystävällisin terveisin,
Calle Loikkanen
Sijoittajasuhdejohtaja

Ei julkistettu. Tämän kalta
Itävalta toimituksen arvo on tyypil
miljoonaa euroa.

