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TAMMI-MAALISKUU 2020: HILJAISTA JAKSOA EDELTÄVÄ
UUTISKIRJE
Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes lähestyy loppuaan ja alta löydät lyhyen yhteenvedon Kemiran
ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Kemiran hiljainen kausi alkaa keskiviikkona 1.4.2020 ja tammimaaliskuun 2020 osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina 28. huhtikuuta 2020. Mahdolliset kysymykset
ennen hiljaisen kauden alkua voi lähettää osoitteisiin Mikko Pohjala tai Tiina Huoponen.
KEMIRAN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2020
Kemiran taloudellisten katsausten julkaisupäivät vuonna 2020 ovat seuraavat:
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2020 julkaistaan tiistaina 28.4.2020
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020 julkaistaan perjantaina 17.7.2020
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020 julkaistaan tiistaina 27.10.2020
YHTIÖKOKOUS JA OSINKO VUODELLE 2019
Kemiran vuoden 2020 varsinainen yhtiökokousta, joka suunniteltiin pidettävän keskiviikkona 25.3.2020,
lykättiin koronaviruspandemian vuoksi. Tällä hetkellä Kemiran tavoitteena on järjestää yhtiökokous
toukokuun loppuun 2020 mennessä ottaen huomioon koronavirustilanteen kehittyminen. Kutsu
varsinaiseen yhtiökokoukseen lähetetään erikseen. Koska yhtiökokousta lykättiin, myös
osinkoehdotuksen mukainen ensimmäinen osingonmaksuerä huhtikuussa lykkääntyy vastaavasti.
USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Mikä on koronaviruksen vaikutus Kem iran liiketoim intaan?
30.3.2020 mennessä koronaviruksen vaikutus Kemiran liiketoimintaan on ollut rajallinen. Virus on
toistaiseksi vaikuttanut eniten Kiinassa ja Italiassa, mutta Kemiran tuotantolaitokset Kiinassa ovat olleet
toiminnassa koko vuosineljänneksen ajan. Myös Kemiran tuotantolaitos Italiassa on toiminnassa. Virus on
kuitenkin tällä hetkellä leviämässä nopeasti Euroopassa ja Amerikassa (Kemiran päämarkkina-alueet),
mikä voi vaikuttaa Kemiran asiakkaisiin negatiivisesti. Kuitenkin kemianteollisuus katsotaan tyypillisesti
yhteiskunnallisesti kriittiseksi toiminnoksi, minkä vuoksi toiminnan jatkuvuus on katsottu tärkeäksi myös
poikkeuksellisissa olosuhteissa. Pääosa Kemiran tuotteista on kulutukseen meneviä kemikaaleja
(käytössä muun muassa teollisissa prosesseissa ja vedenkäsittelyssä), mitkä ovat luonteeltaan
vakaampia kuin kemikaalit, joita käytetään pääomahyödykkeiden (esim. autoteollisuudessa)

valmistamiseen. Tilanne koronaviruksen suhteen elää kuitenkin jatkuvasti ja Kemira seuraa tilannetta ja
sen mahdollisia vaikutuksia aktiivisesti.
Tammi-maaliskuun aikana öljyn hinta on laskenut merkittävästi johtuen koronaviruksen aiheuttamasta
kysynnän laskusta sekä ylikapasiteetista markkinoilla. Tämä luo haastavan markkinaympäristön
liuskekaasu- ja -öljymarkkinoille. Mikäli öljyn alhainen markkinahinta jatkuu, liuskekaasu- ja -öljyn
kysyntä voi laskea merkittävästi. Tässä vaiheessa on vaikea kvantif ioida markkinakysynnän laskun
laajuutta. Kuitenkin liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminta oli vain 5 % Kemiran kokonaisliikevaihdosta
vuonna 2019.
Mikä on Kem iran likvidite ettitilanne tässä m arkkinatilante essa?
Kemiran likviditeetti on hyvä eikä Kemiralla ole merkittäviä rahoitustarpeita lyhyellä tähtäimellä.
Seuraava joukkovelkakirjalainan erääntyminen on vuonna 2022. Kemiralla on lisäksi käyttämätön 400
miljoonan euron suuruinen valmiusluotto.
JULKAISUT TAMMI-MAALISKUUSSA 2020
Vuosikertom us 2019
Kemiran vuosikertomus vuodelle 2019 julkaistiin 19.2.2020. Raportti sisältää seuraavat osiot:
Business overview (englanniksi)
Sustainability Report 2019 (englanniksi)
Hallinto-ja ohjausjärjestelmä 2019
Tilinpäätös 2019

Verojalanjälki 2019
Veronjalanjälkiraportti vuodelta 2019 (englanniksi) käy läpi Kemiran veropolitiikan pääpiirteet sekä vuoden
2019 keskeisimmät veroluvut. Raportti on tilintarkastamaton.
Tiedotteet
Tammi-maaliskuun 2020 aikana Kemira julkaisi useita tiedotteita liittyen pitkän aikavälin
kannustinohjelmiinsa. Kaikki Kemiran tiedotteet ovat saatavilla Kemiran uutishuoneessa.
SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI JA -TAPAHTUMAT TAMMI-MAALISKUUSSA 2020
Q1 2020:n aikana Kemira järjesti roadshow -tapahtumia Münchenissä, Wienissä sekä Lontoossa. Lisäksi
järjestimme sijoittajalounaan Helsingissä ja konferenssipuhelun Kemiraa seuraaville analyytikoille.
Koronavirustilanteesta johtuen Kemiran sijoittajaviestintä järjestää tällä hetkellä ainoastaan
sijoittajapuheluita ja maaliskuulle suunnitellut roadshow -tapahtumat Amsterdamissa ja Brysselissä
järjestettiin virtuaalisesti. Kemiran sijoittajakalenterista löydät tulevat tapahtumat.
KONSESUS
Voit tutustua viimeisimpään Vara konsensusennusteeseen täällä.
KEMIRAN IR-TIIMI
Kemiran sijoittajaviestintätiimi auttaa sinua mielellään kaikissa kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä
Mikkoon tai Tiinaan!
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