
 

 
 

 

 
TAMMI - SYYSKUU 2021: HILJAISTA JAKSOA EDELTÄVÄ UUTISKIRJE 
 
Vuoden 2021 kolmas vuosineljännes lähestyy loppuaan ja olemme jälleen koonneet alle lyhyen 
yhteenvedon neljänneksestä. Kemiran hiljainen kausi alkaa perjantaina 1.10.2021 ja tammi-
syyskuun 2021 tulos julkaistaan tiistaina 26.10.2021 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-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 Q3 2021:N AIKANA 

Kemira lisää kapasiteettia Aasian ja Tyynenmeren alueella 
Toukokuussa 2021 Kemira kertoi aloittaneensa teknisen esisuunnittelun investoinnista, jonka 
tarkoituksena on lisätä ASA-liimaustuotteiden kapasiteettia Kiinassa. 3.9.2021 Kemira ilmoitti 
investoivansa tähän lisäämällä kolmannen tuotantolinjan ASA-liimaustuotteille Nanjingissa 
Kiinassa.  

Hinnankorotusilmoitukset 
Joulukuusta 2020 lähtien Kemira on julkaissut lukuisia hinnankorotustiedotteita vastatakseen 
talouden vahvasta elpymisestä johtuviin korkeampiin toimitusketjun kustannuksiin, mukaan lukien 
raaka-aineet ja logistiikkakustannukset. Vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen aikana 
Kemira on julkaissut seuraavat hinnankorotustiedotteet (tiedotteet ovat saatavilla englanniksi): 

mailto:mikko.pohjala@kemira.com
mailto:tiina.huoponen@kemira.com
https://www.kemira.com/fi/konserni/media/uutishuone/tiedotteet/kemira-investoi-paperi-ja-kartonkiteollisuuden-asa-hydrofobiliimojen-uuteen-tuotantolinjaan-aasian-ja-tyynenmeren-alueella/


 

 
 

- 14.9.: Kemira nostaa epäorgaanisten saostuskemikaalien hintoja EMEA-alueella 
- 9.9.: Kemira nostaa prosessi-ja funktionaalisten kemikaalien hintoja globaalisti 
- 2.9.: Kemira nostaa polymeerien hintoja 
- 2.9.: Kemira nostaa valkaisukemikaalien hintoja EMEA-alueella 
- 24.9.: Kemira nostaa epäorgaanisten saostuskemikaalien hintoja Pohjois-Amerikassa 

 
SimAnalytics 
Kemira investoi vähemmistöosuuden SimAnalytics-yritykseen, joka on suomalainen teknologia 
start-up. SimAnalytics tunnetaan prosessiharmonian ennakointi- ja analysointityökalustaan ja 
yhteistyön avulla Kemira voi entistä paremmin tukea Pulp & Paper-asiakkaidensa liiketoimintaa. 
Investoinnilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Kemiran raportoituihin lukuihin lyhyellä 
tähtäimellä. Lue lisää lehdistötiedotteesta.  

 

Muut pörssitiedotteet 
Muut tiedotteet, mukaan lukien tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista, ovat luettavissa Kemiran 
uutishuoneessa.  
 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 

Miten Kemiran raaka-ainekorin hinta on kehittynyt Q3:n aikana? 
Kemiran raaka-ainehankinnat ovat noin miljardia euroa vuositasolla, mistä noin 70 % on ei-
öljyjohdannaisia ja noin 30 % on öljy- ja kaasujohdannaisten raaka-aineita. Tarkemman kuvauksen 
löydät alla olevasta kuvasta. Joillekin Kemiran ostamille raaka-aineille on vaikea löytää julkisesti 
noteerattua markkinahintaa, mutta etyleeni ja propyleeni toimivat monen Kemiran ostaman raaka-
aineen pohjaraaka-aineena. Etyleenin ja propyleenin markkinahinnat ovat nousseet edelleen 
kolmannen vuosineljänneksen aikana, mikä vaikuttaa myös Kemiran raaka-ainehankintojen hintoihin. 
Myös palmuöljyn hinta on noussut (raaka-aine rasvahapolle) Q3:n aikana edellisvuoteen verrattuna. 
Kuten yllä on mainittu, Kemira on kertonut lukuisista hinnankorotuksista kompensoidakseen raaka-
aineiden korkeampia hintoja.  
 

 
 
Mikä on Kemiran Kiinassa tekemän uuden investoinnin koko ja aikataulu? 
Kemira investoi ASA-liimausaineiden kolmanteen tuotantolinjaan Nanjingissa Kiinassa. Kapasiteetin 
odotetaan käynnistyvän loppuvuodesta 2022 tai alkuvuodesta 2023. Kasvaneella kapasiteetilla 
Kemira pystyy palvelemaan paremmin Aasian ja Tyynenmeren alueen kasvavaa Pulp & Paper -
markkinaa. Kemira ei ole kommentoinut investoinnin tarkkaa summaa, mutta investointi ei ole 
materiaalinen. Tyypillisesti tämänkaltaisten investointien hintahaitari on muutamista miljoonista 
pariin kymmeneen miljoonaan.  
 
 

https://www.kemira.com/company/media/newsroom/releases/kemira-increases-prices-of-inorganic-coagulants-in-emea/
https://kemira.sharepoint.com/sites/ws_hki_InvestorRelations/Shared%20Documents/IR%20newsletter/2021/Q3%202021/Kemira%20increases%20prices%20of%20process%20and%20functional%20chemistries%20globally%20for%20paper%20industry
https://www.kemira.com/company/media/newsroom/releases/kemira-increases-prices-of-polymers/
https://www.kemira.com/company/media/newsroom/releases/kemira-increases-prices-of-pulp-bleaching-chemicals-in-emea/
https://www.kemira.com/company/media/newsroom/releases/kemira-increases-prices-of-inorganic-coagulants-in-industry-water-north-americas-effective-october-1-2021/
https://www.kemira.com/fi/konserni/media/uutishuone/tiedotteet/kemira-investoi-simanalyticsiin-ja-alykkaaseen-tuotantoprosessiin/
https://www.kemira.com/fi/konserni/ajankohtaista/uutishuone/


 

 
 

Onko liuskekaasu- ja öljymarkkinan kasvu jatkunut? 
Vuoden 2021 toisella neljänneksellä Kemira kertoi liuskekaasu- ja öljymarkkinan kasvaneen vahvasti 
edellisvuoteen verrattuna ja että markkina kasvoi myös ensimmäiseen vuosineljännekseen 
verrattuna. West Texas Intermediate -raakaöljyhinta on vaihdellut kolmannen vuosineljänneksen 
aikana, mutta yleisesti ottaen tämänhetkinen raakaöljyn hinta tukee liuskekaasun- ja öljyn kysyntää. 
Toimiala seuraa tarkkaan niin kutsuttua rig-count -lukua (aktiivisten öljyntuotantoyksiköiden 
lukumäärä), jonka kasvu on jatkunut. Aktiivisten yksiköiden määrä oli yli 500 syyskuun 
puolessavälissä verrattuna noin 300:aan syyskuussa 2020 (lähde Baker Hughes).  

 

SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI JA -TAPAHTUMAT HEINÄ-SYYSKUUSSA 2021 

Kemira järjesti virtuaalisia sijoittajatapahtumia Helsingissä ja Lontoossa. Kemira osallistui myös 
moniin vesi-teemaisiin sijoittajakonferensseihin, jotka oli kohdistettu eurooppalaisille ja 
yhdysvaltalaisille sijoittajille. Lisäksi Kemira järjesti puhelun sell-side analyytikoille syyskuussa.  
 
Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal osallistui Pörssisijoittajan viikko-tapahtumaan suomalaisille 
yksityissijoittajille.  
 
Kemiran sijoittajakalenterista löydät kaikki tulevat tapahtumat.  
 

KONSENSUS 

Voit tutustua viimeisimpään Vara konsensusennusteeseen täällä. 

KEMIRA IR TWITTERISSÄ 
 
Kemiralla on jo lähes 50 000 osakkeenomistajaa ja Kemira on Helsingin Pörssin 20 omistetuimman 
osakkeen joukossa. Palvellaksemme osakkeenomistajiamme paremmin, perustimme Kemira IR:lle 
oman tilin Twitteriin. Ota @KemiraIR Twitterissä seurantaan! 
 

KEMIRAN IR-TIIMI 

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

 

 Tiina Huoponen Mikko Pohjala 

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

 +358 40 7041066 +358 40 838 0709 

https://www.kauppalehti.fi/kumppanisisallot/porssisijoittajan-viikko/
https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/sijoittajakalenteri/
https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/osaketieto/konsensunennusteet/
mailto:tiina.huoponen@kemira.com
mailto:mikko.pohjala@kemira.com

