
 

 

Uutiskirje Q4/2016 

 

Hyvä sijoittaja / analyytikko, 
Vuoden 2016 viimeinen vuosineljännes on päättymäisillään, ja on aika kerätä yhteen 

neljänneksen kohokohdat ennen tilinpäätöstiedotteen 2016 julkistamista 8. helmikuuta 
2017. Valmetin hiljainen jakso alkaa 18. tammikuuta 2017. 

  

Toiminta ja tapahtumat kaudella Q4/2016 

Vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen aikana Valmet oli Roadshow -päivillä New 

Yorkissa, Bostonissa, Lontoossa, Frankfurtissa ja Amsterdamissa. Lisäksi Valmet tapasi 
aktiivisesti piensijoittajia erilaisissa tapahtumissa Suomessa. Valmet osallistui kahteen 
Pörssisäätiön järjestämään tapahtumaan: Börskväll -tapahtumaan Helsingissä 

sekä Pörssi-iltaan Kuopiossa. Noin 90 osallistujaa oli läsnä Börskväll -tapahtumassa, 
kun taas Pörssi-iltaan saapui noin 120 osallistujaa. Lisäksi Valmet osallistui Sijoitus-
Invest 2016 messuille 30. marraskuuta Helsingissä. Yksityissijoittajille suunnattuun 

kaksipäiväiseen tapahtumaan saapui noin 4,600 messuvierasta sekä yli 60 
yhteistyökumppania. Sijoitus-messuilla oli mahdollista tutustua Valmetin tarjoomaan, 

päivittää tuoreimmat markkinakuulumiset sekä osallistua arvontaan. Kiitos kaikille 
osallistujille, ja onnea vielä kerran arvonnan voittajille! Kaikkien tapahtumien 
esitysmateriaalit ovat saatavilla Valmetin Sijoittajat -sivuilla. 

  

Tapahtumat kaudella Q4/2016 

22. joulukuuta Valmet tiedotti vastaanottaneensa Konserniverokeskukselta 

jälkiverotuspäätöksen koskien verovuosia 2010-2012, jolloin Valmet oli osa Metso-
konsernia. Valmet pitää päätöstä perusteettomana ja aikoo hakea päätökseen muutosta 
tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. 

15. joulukuuta Valmet tiedotti Valmetin hallituksen päätöksestä jatkaa 

avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on 
yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä 
sitouttaa avainhenkilöt Valmetiin ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden 

omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/muut-esitykset/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2016/konserniverokeskukselta-jalkiverotuspaatos-valmetin-verotusta-koskien/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2016/valmetin-hallitus-paatti-jatkaa-avainhenkiloiden-pitkan-aikavalin-kannustinjarjestelmaa/


 

 

27. lokakuuta Valmet julkisti tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksen. 

20. lokakuuta Valmet tiedotti uuden 200 miljoonan euron määräisen syndikoidun 
valmiusluottosopimuksen allekirjoittamisesta. Uusi valmiusluotto on voimassa 14. 

tammikuuta 2022 asti ja sisältää kaksi optiota jatkaa lainaa vuosi kerrallaan pankkien 
suostumuksella. Uusi luottolimiitti korvaa nykyisen 200 miljoonan euron luottolimiitin ja 
sitä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. 

  

Tulevat tapahtumat 

10. tammikuuta 2017: SEB Nordic Seminar Kööpenhaminassa 

8. helmikuuta 2017: Tilinpäätöstiedotteen 2016 julkistus 

15. maaliskuuta 2017: Carnegie Nordic Capital Goods -seminaari Tukholmassa 

Katso koko taloudellinen kalenteri. 

  

Kaudelle Q4/2016 kirjatut saadut tilaukset 

Julkistettu Kuvaus Liiketoimintalinja Maa 

18.10. Monipolttoainevoimakattila ja savukaasujen 

puhdistusjärjestelmä  

Sellu ja energia Japani 

16.12. Avainteknologiaa uuteen liukosellutehdasinvestointiin  Sellu ja energia Laos 

3.1. Savukaasujen rikinpoistojärjestelmän uudistaminen sähkön ja 

lämmön yhteistuotantolaitoksessa  

Sellu ja energia Puola 

 

 
Katso tästä kaikki julkistetut tilaukset 

  

  

Ystävällisin terveisin, 

Calle Loikkanen 

Sijoittajasuhdejohtaja 

 

https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2016/valmetin-osavuosikatsaus-1.-tammikuuta-30.-syyskuuta-2016-saadut-tilaukset-kasvoivat-ja-kannattavuus-parani/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/porssitiedotteet/2016/valmet-allekirjoitti-200-miljoonan-euron-syndikoidun-luottolimiittisopimuksen/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/tapahtumat-ja-kalenteri/kalenteri/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-monipolttoainevoimakattilan-ja-savukaasujen-puhdistusjarjestelman-japaniin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-monipolttoainevoimakattilan-ja-savukaasujen-puhdistusjarjestelman-japaniin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2016/valmet-toimittaa-avainteknologiaa-sun-paperin-uudelle-liukosellutehtaalle-laosiin/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2017/valmet-uudistaa-savukaasujen-rikinpoistojarjestelman-rokitan-sahkon-ja-lammon-yhteistuotantolaitoksessa-puolassa/
https://www.valmet.com/fi/uutisarkisto/lehdistotiedotteet/2017/valmet-uudistaa-savukaasujen-rikinpoistojarjestelman-rokitan-sahkon-ja-lammon-yhteistuotantolaitoksessa-puolassa/
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/valmet-sijoituskohteena/saadut-tilaukset/

