TAMMI - MAALISKUU 2022: HILJAISTA JAKSOA EDELTÄVÄ UUTISKIRJE
Vuoden 2022 ensimmäinen vuosineljännes lähestyy loppuaan ja olemme jälleen koonneet alle
lyhyen yhteenvedon Kemiran ensimmäisestä neljänneksestä. Kemiran hiljainen kausi alkaa
perjantaina 1.4.2022 ja tammi-maaliskuun 2022 tulos julkaistaan keskiviikkona 27.4.2022 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:
• Yhtiökokous pidetään 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 Q1 2022:N AIKANA
Kemira keskeyttää toimitukset Venäjälle
1.3.2022 Kemira tiedotti, että se on päättänyt toistaiseksi keskeyttää toimitukset Venäjälle ja ValkoVenäjälle 1.3.2022 alkaen alueen tämänhetkisestä tilanteesta johtuen.
Päätös toimitusten keskeyttämisestä vaikuttaa pääasiassa sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaisiin
Venäjällä. Vuonna 2021 Venäjä muodosti noin 3 % Kemiran liikevaihdosta.

Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
11.2.2022 Kemira julkaisi yhtiökokouskutsun, joka pidetään 24.3.2022. Osinkoehdotus 0,58 euroa
maksettavaksi kahdessa, 0,29 euron, erässä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Matti Kähkönen ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Annika
Paasikivi ja Tina Segersgård Fanø.
Kemiralle merkittävä läpimurto biopohjaisten vesiliukoisten polymeerien tuotannossa
3.2.2022 Kemira käynnistää uudenlaisten biopohjaisten polymeerien tuotannon ensimmäisenä
maailmassa täydessä mittakaavassa. Ensimmäiset kaupalliset erät toimitetaan Helsingin seudun
ympäristöpalveluiden (HSY) jäteveden käsittelylaitokseen kokeita varten.
Kemiran vuosikertomus vuodelle 2021 julkaistu
18.2.2022 Kemira julkaisi vuosikertomuksensa vuodelle 2021. Raportti sisältää tilinpäätöksen,
vastuullisuusraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
Hinnankorotusilmoitukset
Joulukuusta 2020 lähtien Kemira on julkaissut lukuisia hinnankorotustiedotteita vastatakseen
vahvaan inflaatiopaineeseen, mukaan lukien korkeampiin raaka-aine-, energia- ja
logistiikkakustannuksiin.
Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Kemira on jatkanut hinnankorotuksia ja
julkaissut seuraavat hinnankorotusilmoitukset (tiedotteet vain englanniksi):
- 15.3.2022: Kemira nostaa kaikkien tuotelinjojensa hintoja Pulp & Paper -segmentin
Americas-alueella; hinnat tulevat voimaan viipymättä
- 14.3.2022: Kemira nostaa AKD-vahaan pohjautuvien tuotteiden hintoja APAC-alueella
- 10.3.2022: Kemira nostaa kaikkien tuotelinjojensa hintoja EMEA-alueella; hinnat tulevat
voimaan viipymättä
- 15.2.2022: Kemira nostaa epäorgaanisten saostuskemikaalien hintoja Industry & Water segmentin Pohjois-Amerikan alueella ja korotukset tulevat voimaan viipymättä.
Muut pörssitiedotteet
Muut tiedotteet, mukaan lukien tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista, ovat luettavissa Kemiran
uutishuoneessa.
USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Kuinka Ukrainan sodan odotetaan vaikuttavan Kemiraan ja Kemiran toimintoihin?
Venäjä muodosti noin 3 % Kemiran liikevaihdosta vuonna 2021; liikevaihto Valko-Venäjältä ja
Ukrainasta oli pientä. Kemira ilmoitti keskeyttävänsä toimituksensa Venäjälle ja Valko-Venäjälle
1.3.2022 alkaen toistaiseksi.
Kemira hankkii joitakin raaka-aineita suoraan Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta. Rahallisesti
nämä hankinnat ovat suhteellisen pieniä Kemiran kaikkiin raaka-aineostoihin nähden. Odotamme
sodan suurimman vaikutuksen Kemiraan tulevan epäsuorasti Euroopan energian saatavuuden ja
hinnan kautta. Kemiran käytti energiaostoihin noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2021; pääosa tästä
oli sähköä. On mahdollista, että korkeat energian hinnat vaikuttavat Kemiran asiakkaiden ja
toimittajien tuotantomääriin Euroopassa, millä voisi olla negatiivinen vaikutus Kemiraan.
Kemira ei ole julkaissut arviota sodan odotetuista vaikutuksista johtuen suuresta epävarmuudesta
tilanteen keston suhteen.

Kuinka liuskeöljy- ja -kaasun kysyntä on kehittynyt korkean öljyn hinnan myötä?
Öljynporauskaivojen (niin sanottu rig count) lukumäärän kasvu on jatkunut vuoden 2022
ensimmäisen neljänneksen aikana (öljynporauskaivojen lukumäärää voi tarkastella esimerkiksi
täällä). Öljynporauskaivojen lukumäärä on edelleen COVID-19 -pandemiaa edeltävää huipputasoa
alempana. Öljynporauskaivot ovat nyt kuitenkin aiempaa tehokkaampia eli luvut eivät ole täysin
vertailukelpoisia. Liuskeöljy- ja -kaasuteollisuus on keskittynyt COVID-19 pandemian jälkeen
enemmän osakkeenomistajien arvonluontiin, minkä vuoksi liuskeöljy- ja -kaasutoimijat ovat olleet
haluttomia lisäämään porauskaivojen määrää huomattavasti. Tämänhetkinen öljynhinta tukee
kasvavaa öljynporausaktiviteettia USA:ssa. Lisäksi geopoliittisista syistä liuskeöljy- ja kaasuoperaattoreita on pyydetty kasvattamaan öljyn tuotantoaan.
Mikä on UPM-Kymmenen lakon odotettu vaikutus Kemiraan?
UPM-Kymmene on Kemiran merkittävä asiakas. Emme ole julkaisseet tarkempia arvioita lakon
vaikutuksesta, koska kyse on yksittäisestä asiakkaasta.
SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI TAMMI-MAALISKUUSSA 2022
Kemira järjesti virtuaalisia roadshow-sijoittajatapaamisia Helsingissä ja Isossa-Britanniassa oleville
sijoittajille ja piti yksittäisiä puheluja USA:ssa olevien sijoittajien kanssa. Maaliskuussa Kemira järjesti
myös vierailun Espoon tutkimuskeskukseen Lontoosta saapuneille sijoittajille sekä hiljaista ajaksoa
edeltävän puhelun Kemiraa seuraaville analyytikoille.
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.
KEMIRAN IR-TIIMI
Kemiran sijoittajaviestintätiimi auttaa sinua mielellään kaikissa kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä
Mikkoon tai Tiinaan!
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