TAMMI - KESÄKUU 2021: HILJAISTA JAKSOA EDELTÄVÄ UUTISKIRJE
Kesä on saapunut ja siten myös vuoden 2021 toinen vuosineljännes lähestyy loppuaan. Alta löydät
lyhyen yhteenvedon Kemiran toisesta vuosineljänneksestä. Kemiran hiljainen kausi alkaa torstaina
1.7.2021 ja tammi-kesäkuun 2021 tulos julkaistaan perjantaina 16.7.2021 noin klo 08.30. Webcasttilaisuus 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:
• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021, julkaistaan perjantaina 16.7.2021
• Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2021, julkaistaan tiistaina 26.10.2021
Kemiran taloudellisten katsausten julkaisupäivät vuonna 2022 ovat seuraavat:
• Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021, julkaistaan perjantaina 11.2.2022
• Vuosikertomus 2021 julkaistaan 14.2.2022 alkavalla viikolla
• Yhtiökokous on suunniteltu pidettävän torstaina 24.3.2022
• Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2022, julkaistaan keskiviikkona 27.4.2022
• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022, julkaistaan perjantaina 15.7.2022
• Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2022, julkaistaan tiistaina 25.10.2022
TÄRKEIMMÄT TIEDOTTEET Q2 2021:N AIKANA
Kemira lisää kapasiteettia Aasian ja Tyynenmeren alueella
Kemira ilmoitti 20.5 lisäävänsä kapasiteettia Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvavan pakkaus- ja
paperiteollisuuden tukemiseksi. Uusi kuivapolyymerien tuotantolaitos avattiin Etelä-Koreassa
toukokuussa 2021. Tuotantolaitos on yhteisyritys Yongsan Chemicalsin kanssa ja se vahvistaa

Kemiran markkina-asemaa Pulp & Paper -markkinalla. Lisäksi Kemira ilmoitti aloittavansa teknisen
esisuunnittelun ASA-liima-aineiden tuotantokapasiteetin lisäämiseksi Nanjingissa Kiinassa.
Investointipäätöstä ei ole vielä tehty.
Muut pörssitiedotteet
Kemira on julkaissut vuosineljänneksen aikana lukuisia muita pörssitiedotteita, mukaan lukien
johdon liiketoimitiedotteita. Nämä tiedotteet ovat luettavissa Kemiran uutishuoneessa.
USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Kuinka Kemiran loppumarkkinoiden kysyntä on kehittynyt?
Kemiran vuoden 2021 näkymien mukaisesti kysynnän odotetaan elpyvän vuonna 2021. Jo vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä Kemiran loppumarkkinoilla nähtiin kysynnän elpymistä edellisestä
vuosineljänneksestä molemmissa segmenteissä. Myös vuoden toisella neljänneksellä
markkinatrendit ovat pysyneet positiivisina. Pulp & Paper -segmentissä sellun markkinahinnat ovat
säilyneet korkealla hyvän kysynnän johdosta. Liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnassa puolestaan
markkina-aktiviteetti on elpynyt korkeamman öljyn hinnan ja kysynnän vuoksi.
Kuinka toimitusketjujen maailmanlaajuiset häiriöt vaikuttavat Kemiraan?
Maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa on ollut häiriöitä parin viime kuukauden aikana: raakaaineiden hinnat ja logistiikkakustannukset ovat nousseet selvästi johtuen tarjonnan ja kysynnän
epätasapainosta. Kuten Kemiran Q1-tulosjulkistuksessa mainittiin, korkeammat kustannukset ja
raaka-aineiden saatavuushaasteet vaikuttavat myös Kemiraan ja teemme aktiivisesti töitä
minimoidaksemme niiden vaikutuksen.
Kemiran raaka-aine- ja logistiikkakustannukset olivat suuruudeltaan 1,4 miljardia euroa vuonna 2020,
josta raaka-ainekustannukset kattoivat noin miljardi euroa. Näistä raaka-ainekustannuksista noin 35 %
liittyy öljy- ja kaasuliitännäisiin raaka-aineisiin, joihin öljyn hinnannousu luonnollisesti vaikuttaa.
Kemira on julkaissut useita hinnankorotuksia joulukuusta 2020 lähtien minimoidakseen korkeampien
kustannusten vaikutuksen. Kemiran asiakassopimukset erääntyvät tasaisesti ympäri vuoden.
Tämän takia kestää yleensä muutaman kuukauden ennen kuin korkeampien myyntihintojen vaikutus
näkyy luvuissa.
Milloin Kemiran uusien investointien odotetaan olevan valmiita?
Kemiralla on käynnissä useita investointeja, jotka tukevat Kemiran strategista tavoitetta kasvaa
markkinoita nopeammin:
• Kuivapolyymerien investointi Etelä-Koreassa valmistui Q2 2021 ja käyttöönotto aloitetaan Q3
2021 aikana
• Uusi emulsiopolymeerien ja bio-AMD:n-tuotantolaitos valmistuu Q2 2021 aikana ja
tuotantolaitoksen käyttöönottoa valmistellaan
• Valkaisukemikaalien laajennus Uruguayssa valmistuu vuoden 2022 loppupuolella ja se
palvelee UPM-Kymmenen uutta sellutehdasta Uruguayssa
• Saostuskemikaalituotantolaitoksen laajennus Isossa-Britanniassa valmistuu vuoden 2021
loppuun mennessä ja on täydessä toiminnassa vuonna 2022

SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI JA -TAPAHTUMAT HUHTI-KESÄKUUSSA 2021
Kemira järjesti virtuaalisia sijoittajatapahtumia Helsingissä, Lontoossa, USA:ssa ja KeskiEuroopassa oleville sijoittajille toisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi Kemira järjesti puhelun sellside analyytikoille kesäkuussa. 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!
Aurinkoista kesää toivottaen!
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