
 

 
 

 
 

TAMMI - KESÄKUU 2022: HILJAISTA JAKSOA EDELTÄVÄ UUTISKIRJE 
 
Vuoden 2022 toinen vuosineljännes lähestyy loppuaan ja olemme jälleen koonneet alle lyhyen 
yhteenvedon Kemiran toisesta neljänneksestä. Kemiran hiljainen kausi alkaa perjantaina 1.7.2022 
ja tammi-kesäkuun 2022 tulos julkaistaan perjantaina 15.7.2022 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: 

• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 julkaistaan perjantaina 15.7.2022  

• Kemiran pääomamarkkinapäivä pidetään Lontoossa tiistaina 13.9.2022 

• Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2022 julkaistaan tiistaina 25.10.2022 
 
TÄRKEIMMÄT TIEDOTTEET Q2 2022:N AIKANA 
 
Kemira nostaa vuoden 2022 ohjeistustaan operatiivisen käyttökatteen osalta 
8.6.2022, Kemira nostaa ohjeistustaan operatiivisen käyttökatteen osalta. Kemira odottaa 
operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuodesta 2021 (425 MEUR). Aiemmin Kemira odotti 
operatiivisen käyttökatteen olevan +/- 5 % verrattuna vuoteen 2021. Kemiran ohjeistus liikevaihdon 
osalta on ennallaan.  

Kutsu Kemiran pääomamarkkinapäivään 2022 
7.6.2022, Kemira Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja analyytikoille tiistaina 
13.9.2022 Lontoossa. Rekisteröinti tilaisuuteen täällä.  
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Muutos Kemira Oyj:n johtoryhmässä: Pulp & Paper segmentin johtaja Kim Poulsen jättää 
Kemiran 
18.5.2022, Pulp & Paper segmentin Kim Poulsen jätti Kemiran 18.5.2022. Segmentin seuraavan 
johtajan haku on käynnissä tällä hetkellä.  

Kemira poistuu Venäjän markkinoilta  
6.5.2022, Kemira poistuu Venäjän markkinoilta ja sulkee paikalliset toimipisteensä. Kemira ilmoitti 
maaliskuun alussa päätöksestä keskeyttää toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle Venäjän 
hyökättyä Ukrainaan.  

Kemira ja Danimer Scientific laajentavat yhteistyötään täysin biopohjaisten päällysteiden 
kaupallistamiseksi 
3.5.2022, Uusi monivuotinen lisenssi- ja toimitussopimus kattaa yhteistyössä kehitetyt paperi- ja 
kartonkituotteiden biopohjaiset päällysteet, joiden valmistuksessa käytetään uudenlaista 
vastuullista biopolymeeriä. 

Kemiran EcoVadis -vastuullisuusrating jälleen Platinum-tasolla – Kemira maailman parhaan 
prosentin joukossa 
25.4.2022, Globaali vastuullisuusarvioiden tarjoaja EcoVadis on jälleen palkinnut Kemiran 
Platinum-tason arviolla. Kemiran pistemäärä oli 78/100 ja se parani edellisvuodesta (73/100).  
 
Muut pörssitiedotteet 
Muut tiedotteet, mukaan lukien tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista, ovat luettavissa Kemiran 
uutishuoneessa.  
 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 

Minkä vuoksi Kemira nosti ohjeistustaan? 
Kemiralla oli hyvä alkuvuosi. Kemiran loppumarkkinoiden kysyntä on jatkunut hyvänä ja Kemira 
odottaa kysynnän jatkuvan hyvänä vuoden 2022 ajan. Vahvat inflaatiopaineet ovat jatkuneet, mutta 
Kemira on tehnyt onnistuneita toimenpiteitä korkeampien kustannusten vaikutuksen lieventämiseksi. 
Kemira aloitti nämä toimenpiteet ja alkuvuodesta 2021. 
 
Kuinka kaasutoimitusten lopettaminen Venäjältä Suomeen on vaikuttanut Kemiraan? 
Kemira ei juurikaan käytä maakaasua tuotantolaitoksissaan Suomessa. Tietyissä toimipisteissä 
Suomessa käytämme nesteytettyä maakaasua (LNG). Kaiken kaikkiaan kaasutoimitusten 
loppumisella ei ole juuri ollut vaikutusta Kemiraan. On mahdollista, että kaasutoimitusten 
loppumisella voi olla epäsuoria vaikutuksia Kemiran asiakkaiden ja toimittajien kautta, mutta 
toistaiseksi vaikutukset ovat olleet rajalliset.  
 
Kuinka Kemira on varautunut mahdollisiin kaasutoimitusten häiriöihin Euroopassa? 
Osa Kemiran tuotantolaitoksista Euroopassa käyttää maakaasua ja venäläisen kaasun osuus 
vaihtelee tuotantolaitoksittain. Ainoastaan muutama tuotantolaitos käyttää maakaasua 
tuotannossaan; pääasiassa kaasua käytetään lämpöä ja höyryä varten. Käymme aktiivisia 
keskusteluita paikallisten viranomaisten kanssa kaasupulan varalta  ja olemme varautuneet useisiin 
eri skenaarioihin. Kaasutoimitusten häiriöiden suurimman vaikutuksen odotetaan tulevan 
epäsuorasti asiakkaiden ja toimittajien kautta.  
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SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI HUHTI-KESÄKUUSSA 2022 

Kemiralla oli kolme fyysistä roadshowta Lontoossa, Belgiassa ja Alankomaissa. Lisäksi Kemira 
järjesti yhden virtuaalisen ryhmätapaamisen Helsingissä oleville sijoittajille, sekä piti yksittäisiä 
puheluja mm. USA:ssa olevien sijoittajien kanssa. Huhtikuussa Kemira järjesti myös tehdasvierailun 
analyytikoille yhdessä Metsä Boardin kanssa yhtiöiden Simpeleen ja Joutsenon tehtaille. Kemira 
isännöi myös vierailun Espoon tutkimuskeskukseen sekä hiljaista ajaksoa edeltävän 
lounastapaamisen sekä 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!  

 

 Tiina Huoponen  Mikko Pohjala 

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

 040 7041066  040 838 0709 
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