
 

 
 

 

 
TAMMI - JOULUKUU 2021: HILJAISTA JAKSOA EDELTÄVÄ UUTISKIRJE 
 
Vuoden 2021 viimeinen vuosineljännes lähestyy loppuaan ja ennen kuin paketoimme kuluneen 
vuoden kokonaisuudessaan, olemme jälleen koonneet alle lyhyen yhteenvedon Kemiran viimeisestä 
neljänneksestä. Kemiran hiljainen kausi alkaa lauantaina 1.1.2022 ja tammi-joulukuun 2021 tulos 
julkaistaan perjantaina 11.2.2022 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 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 Q4 2021:N AIKANA 
 
Cascades valitsi Kemiran uuden kierrätyskartonkia valmistavan tehtaansa ensisijaiseksi 
kemikaalitoimittajaksi Pohjois-Amerikassa 
1.12.2021 Kemira ilmoitti, että yhtiö on valittu Pohjois-Amerikassa kierrätyskartonkia valmistavan 
Cascades:in ensisijaiseksi kemikaalitoimittajaksi. Cascades on johtava kanadalainen 
ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien valmistaja, joka muuntaa Virginiassa Yhdysvalloissa 
toimivan paperikoneensa kartonkikoneeksi. 
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Kemira laajensi vedenkäsittelykemikaalien tuotantokapasiteettia Isossa-Britanniassa 
17.11.2021 Kemira ilmoitti, että tuotantokapasiteetin laajennushanke Isossa-Britanniassa on 
valmistunut. Laajennus vahvistaa Kemiran markkina-asemaa Ison-Britannian kasvavalla 
markkinalla. 

Pierre-Béniten tuotantolaitos Ranskassa suljetaan (tiedote vain englanniksi) 
29.10.2021 Kemira ilmoitti sulkevansa Pierre-Béniten tuotantolaitoksensa Ranskassa. Pierre-
Béniten melko pieni tuotantolaitos on valmistanut saostuskemikaaleja vedenkäsittelyyn. 
Vastaisuudessa Kemira palvelee eurooppalaisia vedenkäsittelyasiakkaitaan muilta Keski-
Euroopassa sijaitsevilta tuotantolaitoksiltaan. Kemira teki varauksen tuotantolaitoksen 
mahdolliseen sulkemiseen liittyen Q3 2021. 

Kemiran uusi edistynyt polymeeriteknologiaa parantaa kierrätyspaperin ja -kartongin 
epäpuhtauksien hallintaa (tiedote vain englanniksi) 
27.10.2021 Kemira kertoi uudesta polymeeriteknologiastaan, minkä avulla voidaan parantaa 
kierrätyspaperin ja -kartongin yhtä keskeistä ongelmaa: kierrätyspaperissa ja -kartongissa olevien 
liimojen ja etikettien aiheuttamien epäpuhtauksien ja tahmojen hallintaa.  
 
Kemiran osingon toisen erän, 0,29 euroa osakkeelta, täsmäytys- ja maksupäivät 
26.10.2021 Kemira ilmoitti osingon toisen erän, 0,29 euroa osakkeelta, täsmäytys- ja maksupäivät. 
Osingon toisen erän maksupäivä oli 4.11.2021. 
 
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 viimeisen vuosineljänneksen aikana Kemira on jatkanut hinnankorotuksia ja 
julkaissut seuraavan hinnankorotuksen: 

- 29.10.: Kemira nostaa AKD-vahan sekä alumiinipohjaisten saostuskemikaalien hintoja 
APAC-alueella (tiedote vain englanniksi) 

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

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 

Kuinka korkea on Kemiran kapasiteetin käyttöaste? 
Kuten Kemiran Q3 2021-tulosjulkistuksessa mainittiin, kapasiteetin käyttöasteet ovat korkeat 
suurimassa osassa Kemiran tuotelinjoja. Pulp & Paper-segmentissä käyttöasteet ovat tyypillisesti 
korkeampia valkaisukemikaaleissa kuin prosessi- ja funktionaalisissa kemikaaleissa. Industry & 
Water-segmentissä puolestaan käyttöasteet ovat korkeampia vedenkäsittelyssä kuin öljy- ja 
kaasuliiketoiminnassa. Kemiran uudet tuotantolaitokset Mobilessa USA:ssa (pääasiassa liuskeöljy- 
ja -kaasuasiakkaille meneviä kemikaaleja varten), Etelä-Koreassa (kuivapolymeerejä pääasiassa 
Pulp & Paper-segmentille) sekä Goolessa Isossa-Britanniassa (vedenkäsittelyyn meneviä 
saostuskemikaaleja) lisäävät Kemiran kapasiteettia omissa tuoteryhmissään. 
 
Mikä on USA:ssa voitetun Pulp & Paper -sopimuksen rahallinen arvo? 
Kemira on uuden kartonkikoneen pääasiallinen kemiantoimittaja prosessi- ja funktionaalisten 
kemikaalien osalta. Emme ole kertoneet sopimuksen tarkkaa arvoa, mutta tämänkaltaiset 
sopimukset eivät ole arvoltaan vertailukelpoisia valkaisukemikaalien sopimusten kanssa. 
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Tyypillisesti tämän kaltaisten sopimusten arvo liikkuu muutamassa miljoonassa per vuosi. 
Taloudellinen vaikutus Kemiraan näkyy vuodesta 2023 alkaen. 
 
Mikä on Goolen saostuskemikaali-investoinnin odotettu taloudellinen vaikutus? 
Goolen kokonaisinvestointi liikkui noin 5-10 miljoonassa eurossa. Odotettu vaikutus 
käyttökatteeseen vuodesta 2022 alkaen on muutamia miljoonia euroja. 
 
Miten Kemiran raaka-ainekorin hinta on kehittynyt Q4: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. 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 pysyneet korkealla neljännen vuosineljänneksen aikana, mikä 
vaikuttaa myös Kemiran raaka-ainehankintojen hintoihin. Myös sähkön ja energian syksyllä ja 
talvella nähty hintapiikki vaikuttaa Kemiran ostaman sähkön ja energian hintaan. Noin kaksi 
kolmasosaa Kemiran sähkö- ja energiakulutuksesta on suojattu, joko kiinteähintaisilla sopimuksilla, 
hankkimalla sähköä omakustannushintaan Suomessa (Teollisuuden Voiman kautta) tai suojauksilla. 

 

SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI LOKA-JOULUKUUSSA 2021 

Kemira järjesti virtuaalisia roadshow-sijoittajatapaamisia Helsingissä, Isossa-Britanniassa, 
Belgiassa ja Sveitsissä oleville sijoittajille ja piti yksittäisiä puheluja USA:ssa olevien sijoittajien 
kanssa. Kemira osallistui myös vastuullisuusteemaiseen konferenssiin; “Climate Strategy Workshop” 
joka oli kohdistettu eurooppalaisille sijoittajille. Lisäksi Kemira järjesti puhelun sell-side analyytikoille 
joulukuussa.  
 
Kemiran sijoittajasuhdejohtaja Mikko Pohjala osallistui myös  Metsäteollisuuden arvoketju -
yhtiöiltaan suomalaisille yksityissijoittajille.  
 
Kemiran sijoittajakalenterista löydät kaikki tulevat tapahtumat.  
 

KONSENSUS 

Voit tutustua viimeisimpään Vara konsensusennusteeseen täällä. 

KEMIRA IR TWITTERISSÄ 
Seuraa meitä Twitterissä: @KemiraIR   
 

KEMIRA IR-VIDEOGALLERIA 
Kemiran IR-videogalleriasta löydät kaikki Kemiran sijoittaviestinnän julkaisemat videot. Q4:n aikana 
julkaisimme kaksi videota: päivityksen Kemiran biopohjaisesta strategiasta sekä yhteenvedon 
Kemiran ilmastotavoitteista.  
 
KEMIRAN IR-TIIMI 

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

Rauhallista joulua toivottaen, 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RF6Ks3FKHaU&feature=youtu.be
https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/sijoittajakalenteri/
https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/osaketieto/konsensunennusteet/
https://twitter.com/KemiraIR
https://www.kemira.com/fi/konserni/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/ir-videogalleria/


 

 
 

 

 Tiina Huoponen Mikko Pohjala 

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

 +358 40 7041066 +358 40 838 0709 
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