TAMMI - MAALISKUU 2021: HILJAISTA JAKSOA EDELTÄVÄ UUTISKIRJE
Vuoden 2021 ensimmäinen vuosineljännes lähestyy loppuaan ja alta löydät lyhyen yhteenvedon
Kemiran viimeisestä vuosineljänneksestä. Kemiran hiljainen kausi alkaa torstaina 1.4.2021 ja tammimaaliskuun 2021 tulos julkaistaan tiistaina 27.4.2021 noin klo 08.30. Webcast-tilaisuus 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:
• 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 Q1 2021:N AIKANA
Vuosikatsaus
Kemiran vuosikatsaus vuodelta 2020 julkaistiin 19.2.2021. Se sisältää englanninkielisen business
overview -osion,suomenkielisen hallinto- ja ohjausjärjestelmäraportin,suomenkielisen tilinpäätöksen
sekä englanninkielisen vastuullisuusraportin.
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja takaisinostotarjous vuonna 2022 erääntyvästä
joukkovelkakirjalainasta
15.3.2021 Kemira ilmoitti harkitsevansa uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkisti
osittaisen takaisinostotarjouksen toukokuussa 2022 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan.
22.3.2021 Kemira ilmoitti laskevansa liikkeelle 7-vuotisen 200 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainan, jolle maksetaan 1 % vuotuista korkoa. Kemira osti myös takaisin vuonna

2022 erääntyviä joukkovelkakirjalainojaan 97,25 miljoonalla eurolla. Lisätietoa rahoitusjärjestelystä
löytyy alta:
-Ensimmäinen ilmoitus Kemiran aikomuksista 15.3.2021
-Takaisinostotarjouksen alustavat tulokset 22.3.2021
-Uuden joukkovelkakirjan liikkeeseenlasku 22.3.2021
-Takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset 22.3.2021
Yhtiökokous
Kemiran vuoden 2021 yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 24.3.2021. Vallitsevan COVID-19 tilanteen takia osakkeenomistajat pystyivät osallistumaan yhtiökokoukseen ainoastaan
äänestämällä ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan
esitys on nähtävillä täällä.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen 0,58 euroa osakkeelta, mikä maksetaan
kahdessa erässä. Lisäksi yhtiökokous muun muassa valitsi kaksi uutta hallituksen jäsentä, Matti
Kähkösen ja Kristian Pullolan. Yhtiökokouksen päätöksen kokonaisuudessaan ovat luettavissa täällä
ja Kemiran hallituksen valiokuntien kokoonpano on nähtävillä täällä.
Muut pörssitiedotteet
Kemira on julkaissut vuosineljänneksen aikana lukuisia teknisempiä pörssitiedotteita, mukaan lukien
johdon liiketoimitiedotteita, liittyen Kemiran pitkäaikaisiin kannustinohjelmiin. Nämä tiedotteet ovat
luettavissa Kemiran uutishuoneessa.
USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Kuinka raaka-aineiden kustannuspaine vaikuttaa hinnoitteluun?
Vastatakseen viimeaikaiseen nousuun sekä raaka-aine- että logistiikkakustannuksissa, Kemira on
julkaissut useita hinnankorotuksia joulukuun ja maaliskuun lopun välillä. Kaikki
hinnankorotustiedotteet ovat luettavissa Kemiran uutishuoneessa. Kemiralla on laaja asiakaskunta
ja tuhansia asiakkaita ja asiakassopimuksia erääntyy tasaisesti ympäri vuoden. Tästä johtuen
prosessi hintojen korottamiseksi on käynnissä.
Noin 70 % Kemiran asiakassopimuksista molemmissa asiakassegmenteissä perustuu kiinteään
hinnoitteluun, kun taas lopuissa 30 %:ssa sopimuksista hinnoittelu on kaava- tai spot-pohjaista.
Kuinka yhteistyön DuPontin ja Danimerin kanssa odotetaan etenevän?
Joulukuussa 2020 Kemira julkaisi yhteistyökumppanuuden sekä DuPont Nutrition and Biosciences
-yhtiön (nykyään osa IFF-konsernia) että Danimer Scientificin kanssa. Molemmat
yhteistyökumppanuudet ovat melko varhaisessa vaiheessa ja niiden ei odoteta vaikuttavan
merkittävästi Kemiran liikevaihtoon ennen vuotta 2024. DuPont Nutrition and Biosciences yhteistyössä jatkamme sovelluskehitystä vuonna 2021 ja tavoitteenamme on tehdä pilottimyyntejä
vuosina 2022-2023. Danimer Scientificin kanssa on tarkoitus valmistaa päällysteitä rajatuille
kaupallisille sovelluksille vuonna 2021 ennen kuin tutkimme laajempia tuotantomahdollisuuksia
vuosina 2022-2023. Molemmat yhteistyöt ovat tärkeitä Kemiran biopohjaiselle strategialle sekä
Kemiran tavoitteelle saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto biopohjaisista tuotteista vuoteen 2030
mennessä.
Ovatko jatkunut COVID-19 -tilanne ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet vaikuttaneet
Kemiran
loppumarkkinoiden
kysyntään
tammi-maaliskuussa
2021?
Kuten 11.2.2021 julkaistussa vuoden 2021 näkymissä todetaan, Kemiran loppumarkkinoiden

kysynnän odotetaan elpyvän hiljalleen vuoden 2020 tasolta, erityisesti öljy- ja kaasumarkkinoilla.
Tammi-maaliskuussa maailmantalous on kehittynyt pääosin odotusten mukaisesti. Öljyn hinnassa
nähdyn nousun odotetaan tukevan öljy- ja kaasumarkkinoiden vaiheittaista palautumista. Myös
sellun korkeampien hintojen odotetaan tukevan sellun kysyntää. Tammi-maaliskuussa 2021
lämpötilat olivat poikkeuksellisen matalia erityisesti Yhdysvaloissa. Kylmä sää ja logistiikkahaasteet
ovat aiheuttaneet jonkin verran ongelmia raaka-aineiden saatavuudessa vuosineljänneksen aikana.
Lisäksi poikkeuksellinen sää Yhdysvalloissa johti myös liuskekaasu- ja öljyteollisuuden tuotannon
hidastumiseen ja osittaiseen sulkemiseen muutamaksi viikoksi Texasissa, missä myös Kemira toimii.
Mitkä ovat Kemiran osingonmaksupäivät vuonna 2021?
Yhtiökokous hyväksyi Kemiran hallituksen osinkoehdotuksen, 0,58 euroa osakkeelta. Osingon
ensimmäinen erä, 0,29 euroa, maksetaan 8.4. Osingon toinen erä maksetaan syksyllä ja alustava
täsmäytyspäivä on 28.10 ja maksupäivä aikaisintaan 4.11.2021. Kemiran hallitus vahvistaa päivät
lokakuussa ja Kemira tiedottaa päätöksen pörssitiedotteella.
SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI JA -TAPAHTUMAT TAMMI-MAALISKUUSSA 2021
Kemira järjesti virtuaalisia sijoittajatapahtumia Helsingissä, Lontoossa, Benelux-maissa ja Sveitsissä
oleville sijoittajille ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi Kemira järjesti puhelun sell-side
analyytikoille maaliskuussa. Kemira laski maaliskuussa liikkeelle joukkovelkakirjalainan, minkä
puitteissa Kemira järjesti sijoittajatapaamisia suomalaisille ja eurooppalaisille velkasijoittajille
maaliskuun puolivälissä.
Kemiran sijoittajakalenterista löydät kaikki tulevat tapahtumat.
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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