
 

 
 

 
 

TAMMI-SYYSKUU 2020: HILJAISTA JAKSOA EDELTÄVÄ UUTISKIRJE 
 
Vuoden 2020 kolmas vuosineljännes lähestyy loppuaan ja alta löydät lyhyen yhteenvedon Kemiran 
kolmannesta vuosineljänneksestä. Kemiran hiljainen kausi alkaa torstaina 1.10.2020 ja tammi-
syyskuun 2020 osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina 27. lokakuuta 2020 noin klo 08.30. Webcast-
tilaisuus sijoittajille alkaa klo 13.30. Mahdolliset kysymykset ennen hiljaisen kauden alkua voi 
lähettää osoitteisiin Mikko Pohjala tai Tiina Huoponen.  
 
KEMIRAN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI  
 
Kemiran taloudellisten katsausten julkaisupäivät vuonna 2020 ovat seuraavat: 
 

• Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2020 julkaistaan tiistaina 27.10.2020 
 

Kemiran taloudellisten katsausten julkaisupäivät vuonna 2021 ovat seuraavat: 
 

• Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan torstaina 11.2.2021 

• Vuosikertomus 2020 julkaistaan 15.2.2021 alkavalla viikolla 

• Yhtiökokous on suunniteltu pidettävän keskiviikkona 24.3.2021 

• Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2021, julkaistaan tiistaina 27.4.2021  

• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021, julkaistaan perjantaina 16.7.2021  

• Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2021, julkaistaan tiistaina 26.10.2021 

TIEDOTTEET Q3 2020:N AIKANA 
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CEOR-jatkosopimus Ithaca Energyn kanssa 
 
Kemira julkaisi pitkäaikaisen jatkosopimuksen Ithaca Energyn kanssa syyskuussa. Kemira toimittaa 
Ithaca Energylle polymeereja heidän Pohjanmerellä sijaitsevan kohteen öljyntuotannon 
tehokkuuden parantamiseksi. Uusi monivuotinen sopimus on jatkoa vuonna 2018 solmitulle 
sopimukselle ja kuvastaa kemiallisesti tehostetun öljyn talteenoton (Chemical Enhanced Oil 
Recovery) pitkäjänteistä luonnetta.  
 
Kaikki tiedotteet, mukaan lukien vuosineljänneksen aikana julkaistut teknisemmät pörssitiedotteet, 
ovat saatavilla Kemiran uutishuoneessa.  
 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 

Kuinka alttiina Kemiran on valuuttakurssien muutoksille? 

Kemira on alttiina valuuttakurssien muutoksille erityisesti translaatioriskin näkökulmasta, joka syntyy, 
kun muina kuin euroina raportoitavien tytäryhtiöiden tulos- ja tase-erät konsolidoidaan euroissa. 
Kemiran transaktioriski on rajallinen, sillä liikevaihto ja kustannukset ovat pääosin samassa 
valuutassa johtuen tuotantotoiminnan paikallisesta luonteesta. Mahdollinen transaktioriski on 
pääosin suojattu.  

44 % Kemiran liikevaihdosta tulee euroissa, 35 % US-dollareina ja 4 % Kanadan dollareina sekä 
Kiinan juaneina. Kemiran kustannusrakenne on painottunut enemmän euroihin ja kustannuksista 49 % 
on euromääräisiä, 32 % US-dollarimääräisiä ja 4 % Kiinan juaneissa. 10 % muutos Kemiran 
päävaluutoissa aiheuttaisi noin 15 miljoonan euron käyttökatevaikutuksen Kemiran käyttökatteeseen 
vuositasolla. 

Miten COVID-19 pandemia on vaikuttanut Kemiraan vuosineljänneksen aikana? 

Vaikutus Kemiran operaatioihin on edelleen ollut rajallinen. Kemiran operaatiot ovat toimineet 
normaalisti eikä Kemiran tuotantolaitoksissa tai logistiikkaketjussa ole ollut merkittäviä häiriöitä.  

Kuten Kemiran Q2 2020 -tulosjulkistuksen yhteydessä mainittiin, Pulp & Paper - kysynnän odotetaan 
olevan loppuvuonna noin Q2 2020 tasolla. Kysynnän sellussa, pakkauskartongissa ja 
pehmopaperissa odotetaan olevan melko vakaata, kun taas paino- ja kirjoituspaperin kysynnän 
odotetaan pysyvän heikkona. Industry & Waterissa -segmentin kysynnän odotetaan myös pysyvän 
Q2 2020 tasolla. Liuskekaasu- ja öljypuolella porausaktiviteetti on elpynyt markkinan pohjatasolta, 
mutta pysyvämmän elpymisen ajankohta on vielä epäselvä.  

COVID-19 pandemiaan liittyy vielä paljon epävarmuutta. Jää nähtäväksi ottavatko eri maiden 
hallitukset käyttöön lisärajoitustoimia tartuntamäärien noustua ja mikä vaikutus mahdollisilla 
lisärajoitustoimilla olisi Kemiran loppumarkkinoiden kysyntään. Kemianteollisuus ja pääosa Kemiran 
asiakkaista luokiteltiin keväällä monissa maissa välttämättömiksi toimialoiksi yhteiskunnalle ja 
yhteiskuntien sulkutoimet eivät vaikuttaneet niihin keväällä.  

Milloin Kemira maksaa osinkonsa toisen erän? 

Kemiran yhtiökokous valtuutti toukokuussa hallituksen päättämään osingonjaosta. Osingon 
ensimmäinen erä maksettiin 14.5., päätöstä toisen erän maksamisesta ei ole vielä tehty. Kemiran 
hallitus käsittelee osingon toista erää lokakuussa ja Kemira julkaisee hallituksen päätökset 
pörssitiedotteella. Osingon toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 29.10 ja alustava maksupäivä 
5.11. 

 

https://www.kemira.com/fi/yritys/media/uutishuone/tiedotteet/kemira-ja-ithaca-energy-ovat-allekirjoittaneet-polymeeritoimitusten-pitkaaikaisen-jatkosopimuksen/
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SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI JA -TAPAHTUMAT TAMMI-SYYSKUUSSA 2020 

Kemira järjesti virtuaalisia sijoittajatapahtumia Helsingissä ja Lontoossa kolmannen 
vuosineljänneksen aikana. Lisäksi Kemira järjesti puhelun sell-side analyytikoille syyskuussa.  
 

PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 

Kemiran pääomamarkkinapäivä 2020 järjestetään torstaina 19. marraskuuta 2020. Tilaisuus 
järjestetään virtuaalisesti. Tilaisuuden agenda ja linkki webcast-lähetyksen seuraamista varten ovat 
saatavilla Kemiran verkkosovuilla lähempänä ajankohtaa. 

 
Kemiran sijoittajakalenterista löydät kaikki tulevat tapahtumat.  
 

KEMIRA INSIGHTS 

Kemira julkaisee säännöllisesti artikkeleita ajankohtaisista aiheista, kuten vedenkäsittelystä. 
Suosittelemme tutustumaan englanninkieliseen Kemira Insights -osioon Kemiran verkkosivuilla, 
joilla olemme mm. julkaisseet artikkelin mikromuovien poistamisesta.  

KONSENSUS 

Voit tutustua viimeisimpään Vara konsensusennusteeseen täällä. 
 

PALAUTETTA KEMIRAN SIJOITTAJAVIESTINNÄSTÄ 

Arvostamme suuresti palautettasi, jotta voimme entisestään kehittää Kemiran sijoittajaviestintää 
eteenpäin. Mikäli sinulla on palautetta Kemiran sijoittajaviestinnästä, vastaathan oheiseen kyselyyn. 
Kiitämme etukäteen mahdollisesta palautteesta! 

KEMIRAN IR-TIIMI 

Kemiran sijoittajaviestintätiimi auttaa sinua mielellään kaikissa kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä 
Mikkoon tai Tiinaan! 

 

     

Mikko Pohjala    Tiina Huoponen 

mikko.pohjala@kemira.com   tiina.huoponen@kemira.com 
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