
 

 
 

 

 
TAMMI - JOULUKUU 2020: HILJAISTA JAKSOA EDELTÄVÄ UUTISKIRJE 
 
Vuoden 2020 viimeinen vuosineljännes lähestyy loppuaan ja alta löydät lyhyen yhteenvedon 
Kemiran viimeisestä vuosineljänneksestä. Kemiran hiljainen kausi alkaa perjantaina 1.1.2021 ja 
tammi-joulukuun 2020 tulos julkaistaan torstaina 11.2.2021 noin klo 08.30. Webcast-tilaisuus 
sijoittajille alkaa klo 10.30. Mahdolliset kysymykset ennen hiljaisen kauden alkua voi lähettää 
osoitteisiin mikko.pohjala@kemira.com tai tiina.huoponen@kemira.com.  
 
KEMIRAN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI  
 
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 
 
PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 2020 
Kemiran virtuaalinen pääomamarkkinapäivä pidettiin 19.11.2020. Tästä voit katsoa tilaisuuden 
webcast-tallenteen ja englanninkielisen esitysmateriaalin. 
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Pääomamarkkinapäivän pääviestit olivat seuraavat: 

• Kemira on keskittynyt kannattavuuden parantamiseen vuodesta 2017 lähtien ja on nyt 
perusteiltaan vahvempi yhtiö 

• Vuosien kannattavuusfokuksen jälkeen Kemira keskittyy enemmän kannattavaan kasvuun 
vastaisuudessa. Erityisen mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia näemme biopohjaisissa 
tuotteissa. 

• Kemiran tavoitteena on olla tulevaisuudessa johtaja kestävien kemiallisten ratkaisujen 
toimittaja vesi-intensiivisille teollisuudenaloille. Tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan 
euron liikevaihto biopohjaisista tuotteista vuoteen 2030 mennessä.  

 

TIEDOTTEET Q4 2020:N AIKANA 

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet sekä osinkopolitiikka 
Kemira päivitti taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan pääomamarkkinapäivän yhteydessä.  
 
Kemiran päivitetyt taloudelliset tavoitteet ovat: 
Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu (ennallaan) 
Operatiivinen käyttökateprosentti 15-18 % (aiemmin 15-17 %) 
Velkaantumisaste alle 75 % (ennallaan) 
 
Kemiran päivitetty osinkopolitiikka 
Kemiran tavoitteena on jakaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.    
 
Yhteistyö Danimer Scientificin kanssa 
Kemira tiedotti yhteistyön aloittamisesta Danimerin kanssa joulukuun alussa. Yksinoikeudellisen 
yhteistyön tavoitteena on käyttää Danimer Scientificin Nodax™-biopolymeeria uusiutuvana raaka-
aineena ja kehittää biohajoavaa päällystettä paperi- ja kartonkiteollisuudelle. Ensimmäinen vaihe 
vuonna 2021 on valmistaa päällysteitä rajattuihin kaupallisiin käyttötarkoituksiin. 
 
Yhteistyö DuPont:in kanssa 
Kemira julkisti yksinoikeudellisen yhteistyön DuPontin kanssa joulukuun puolessa välissä, minkä 
tavoitteena on kaupallistaa uusien räätälöityjen biomateriaalien ja biopohjaisten kemikaalien 
sovelluksia DuPontin bioteknologia-alustan avulla. Yhteistyö mahdollistaa uusien biopohjaisten 
tuotteiden kaupallistamisen tulevina vuosina. 
 
Kaikki tiedotteet, mukaan lukien vuosineljänneksen aikana julkaistut teknisemmät pörssitiedotteet, 
ovat saatavilla Kemiran uutishuoneessa.  
 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 

Onko COVID-19-pandemian toinen aalto vaikuttanut Kemiraan merkittävästi? 

Huolimatta COVID-19-tartuntojen noususta ja osittaisista rajoitustoimenpiteistä erityisesti 
Euroopassa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä, Kemiran toiminnassa tai tuotantolaitoksissa ei 
ole tapahtunut merkittäviä häiriöitä. Keväällä 2020 kemianteollisuus ja suurin osa Kemiran 
asiakasteollisuuksista luokiteltiin yhteiskunnalle välttämättömiksi toimialoiksi monissa maissa ja 
talouden rajoitustoimenpiteet eivät koskeneet niitä.  

Kuten Kemiran Q3-tulosjulkistuksessa mainittiin, Kemiran loppumarkkinoiden kokonaiskysynnän 
odotetaan pysyvän vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä noin vuoden 2020 toisen neljänneksen 
tasolla sekä Pulp & Paper -segmentissä että vedenkäsittelyssä. Oil & Gas -liiketoiminnassa 
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öljyhiekkojen vedenkäsittelykausi loppuu tyypillisesti lokakuussa talven alkasessa. Liuskeöljy- sekä 
-kaasuliiketoiminnassa öljynporausten määrä on edelleen kasvanut  ja näkemyksemme mukaan 
markkinoiden pohja on saavutettu kesällä.  

Tarkoittaako uusi osinkopolitiikka kasvavia osinkoja vuosittain? 

Uuden osinkopolitiikan tavoitteena on osinkojen nostaminen ajan myötä. Tämä ei välttämättä 
tarkoita, että osingot kasvaisivat joka vuosi. 

Mistä odotetaan biopohjaisten tuotteiden liikevaihdon tulevan? 

Tällä hetkellä Kemiran liikevaihto biopohjaisista tuotteista on noin 100 miljoonaa euroa. Tämä 
liikevaihto koskee tuotteita, jotka sisältävät uusiutuvaa hiiltä ja ovat pääasiassa paperi ja 
kartonkiteollisuuteen meneviä liimaus- ja lujuustuotteita ja polymeerejä.   

Vuoteen 2030 mennessä Kemiran tavoitteena on kasvattaa biopohjaisten tuotteiden liikevaihto 500 
miljoonaan euroon, jonka odotetaan tulevan pääasiassa yllämainituista sovelluksista. Liimaus- ja 
lujuustuotteissa ja polymeereissä fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvat hiili korvataan uusiutuvalla 
hiilellä. Tällä hetkellä arvioimme useita eri vaihtoehtoja uusiutuvan hiilen osalta yhdessä 
kumppaneidemme kanssa, kuten joulukuussa julkistetut yhteistyöhankkeet osoittavat. Olemassa 
olevien tuotteiden lisäksi näemme, että asiakkaidemme tarpeet koskevat myös täysin uusia 
sovelluksia, kuten esimerkiksi polyeteenipinnoitteen korvaamista uusiutuvalla biopohjaisella 
pinnoitteella pakkausmateriaaleissa. Tämä niin sanottu dispersiobarrier -markkinan odotetaan 
kasvavan vahvasti tulevina vuosina, kuten Kemiran pääomamarkkinapäivässä esitettiin.  

SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI JA -TAPAHTUMAT TAMMI-JOULUKUUSSA 2020 

Kemira järjesti virtuaalisia sijoittajatapahtumia Helsingissä ja Lontoossa viimeisen 
vuosineljänneksen aikana. Lisäksi Kemira järjesti puhelun sell-side analyytikoille joulukuussa.  
 
Kemiran sijoittajakalenterista löydät kaikki tulevat tapahtumat.  
 

REGIN POHJOISMAINEN SIJOITTAJAVIESTINTÄTUTKIMUS 

Regi, ulkoinen ja itsenäinen tutkimusyritys, teettää vuosittain tutkimuksen pohjoismaisten yritysten 
sijoittajaviestinnästä. Vuoden 2020 tutkimuksessa Kemira palkittiin parhaana yrityksenä Suomessa, 
Jari Rosendal parhaana toimitusjohtajana Suomessa ja Mikko Pohjala parhaana 
sijoittajasuhdejohtajana Suomessa. Kiitämme lämpimästi kaikkia luottamuksesta ja palautteesta. 
Jatkamme tämän palautteen pohjalta sijoittajaviestintämme kehittämistä, jotta voimme palvella 
sijoittajia entistäkin paremmin.   

KONSENSUS 

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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Mikko Pohjala    Tiina Huoponen 

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