Uutiskirje Q4/2015

Hyvä sijoittaja / analyytikko,
Toivotamme menestyksekästä vuotta 2016! Neljäs vuosineljännes on päättynyt ja on
aika kerätä yhteen neljänneksen kokokohdat ennen tilinpäätöstiedotteen 2015
julkistamista 9. helmikuuta 2016. Valmetin hiljainen jakso alkaa 19. tammikuuta
2016.

Toiminta ja tapahtumat kaudella Q4/2015
Tehdasvierailut ja tapahtumat
Valmet järjesti tehdasvierailun Tampereelle 26. marraskuuta 2015. Vierailu keskittyi
Valmetin automaatioliiketoimintaan. Lue kohokohdista ja katso koostevideo Tampereen
tehdasvierailusta sijoittajasuhdejohtajan blogista.

Valmet osallistui Pörssisäätiön järjestämään, yksityissijoittajille tarkoitettuun Pörssiiltaan Tampereella 26. marraskuuta. Tapahtumaan osallistui noin 400 osallistujaa.
Esitysmateriaali on saatavilla täällä.
Valmet osallistui myös yksityissijoittajille tarkoitettuun Sijoitus Invest -tapahtumaan.
Tapahtumaan oli ilmoittautunut noin 4 000 vierailijaa ja 56 partneria (Valmet mukaan
lukien). Hanna-Maria Heikkisellä oli tapahtumassa esitys Valmetista sijoituskohteena.
Esitysmateriaali on saatavilla täällä.

Valmet järjesti institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille tarkoitetun
lounastapaamisen uuden talousjohtajan Kari Saarisen kanssa 8. joulukuuta.

Pörssisäätiö valitsi Valmetin kuukauden yhtiöksi marraskuussa. Lue
haastattelu Pörssisäätiön sivuilta.

Tiedotteet
Valmet tiedotti 9. marraskuuta, että taloujohtaja Markku Honkasalo päätti jättää
Valmetin marraskuun lopussa, ja että Kari Saarinen (KTM, ikä 54) nimettiin Valmetin
taloujohtajaksi 15. marraskuuta alkaen. Kari Saarinen työskenteli aiemmin Valmetilla
strategiasta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana.

Valmet tiedotti 16. joulukuuta, että Valmetin hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden
pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää.

Tulevat tapahtumat
9. helmikuuta 2016: Tilinpäätöstiedotteen 2015 julkistus
22. maaliskuuta 2016: Varsinainen yhtiökokous 2016. Valmetin hallitus kutsuu
yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.
20. syyskuuta 2016: Valmetin pääomamarkkinapäivä 2016 Helsingissä. Seuraavana
päivänä 21. syyskuuta Valmet isännöi Valmetin pääkonttorilla tilaisuutta, jossa on
mahdollista kuulla esityksiä yrityksiltä, kuten Konecranes, Cargotec, Metsä Board ja
Kemira.
Katso koko taloudellinen kalenteri mukaan lukien päivitetty roadshow-lista vuodelle
2016.

Uutta sisältöä Valmetin sijoittajasivuilla
Olemme päivittäneet sijoittajasivujamme tarjoamaan lisää hyödyllistä tietoa Valmetista
ja toiminnastamme. Katso uusi sivut megatrendeihin sekä Valmetin strategiaan ja
painopisteisiin (Must-Win) liittyen. Kokeile myös uutta työkalua Valmetin koko- ja
osavuosittaisten avainlukujen tarkasteluun. Sanastomme pitää nyt sisällään
sekä liiketoimintaan että talouteen liittyvät osiot.

Katso myös ajantasaiset konsensusennusteet.
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Katso tästä kaikki julkistetut tilaukset
Ystävällisin terveisin,
Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja

