
 

 
 

 
TAMMI - SYYSKUU 2022: HILJAISTA JAKSOA EDELTÄVÄ UUTISKIRJE 
 
Vuoden 2022 kolmas vuosineljännes lähestyy loppuaan ja olemme jälleen koonneet alle lyhyen 
yhteenvedon neljänneksestä. Kemiran hiljainen kausi alkaa lauantaina 1.10.2022 ja tammi-syyskuun 
2022 tulos julkaistaan tiistaina 25.10.2022 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: 

• Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2022 julkaistaan tiistaina 25.10.2022 
 
Kemiran taloudellisten katsausten julkaisupäivät vuonna 2023 ovat seuraavat: 

• Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022, julkaistaan perjantaina 10.2.2023 

• Vuosikertomus 2022 julkaistaan 13.2.2023 alkavalla viikolla 

• Yhtiökokous on suunniteltu pidettävän keskiviikkona 22.3.2023 

• Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2023, julkaistaan tiistaina 25.4.2023  

• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023, julkaistaan tiistaina 18.7.2023  

• Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2023, julkaistaan tiistaina 24.10.2023 
 
TÄRKEIMMÄT TIEDOTTEET Q3 2022:N AIKANA 
Muutos Kemira Oyj:n johtoryhmässä: Antti Salminen on nimitetty Pulp & Paper -segmentin 
johtajaksi 
8.8.2022: Antti Salminen (s. 1971) on nimitetty Kemiran Pulp & Paper -segmentin johtajaksi 
15.8.2022 alkaen. Hän on toiminut useissa eri johtotehtävissä Kemirassa, viimeksi Industry & 
Water -segmentin johtajana, ja hän on ollut Kemiran johtoryhmän jäsen vuodesta 2011 alkaen. 
 
Muutos Kemira Oyj:n johtoryhmässä: Wido Waelput nimitetty Industry & Water -segmentin 
väliaikaiseksi johtajaksi 
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30.8.2022: Wido Waelput (1959) on nimitetty Kemiran Industry & Water -segmentin väliaikaiseksi 
johtajaksi ja Kemiran johtoryhmän jäseneksi 1.9.2022 alkaen kunnes meneillään oleva segmentin 
vetäjän hakuprosessi on saatu päätökseen.  
 
Kemira järjestää pääomamarkkinapäivän Lontoossa 13.9.2022 
12.9.2022: Kemira järjesti pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja analyytikoille Lontoossa. Esitykset 
ja webcast-tallenne löytyvät verkkosivuiltamme.  
 
Kemira myy valtaosan väriaineliiketoiminnastaan ChromaScapelle 
12.9.2022: Kemira on allekirjoittanut lopullisen sopimuksen yhtiön väriaineliiketoiminnan myynnistä 
yhdysvaltalaiselle ChromaScape LLC:lle. Väriaineliiketoiminnan liikevaihto oli noin 50 miljoonaa 
euroa vuonna 2021 ja kaupan myötä 67 työntekijää siirtyy ChromaScapelle. Kaupan odotetaan 
toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana. 
 
Hinnankorotusilmoitukset 
Joulukuusta 2020 lähtien Kemira on julkaissut lukuisia hinnankorotustiedotteita vastatakseen 
voimakkaisiin inflaatiopaineisiin, mukaan lukien raaka-aine-, energia- ja logistiikkakustannukset.  
Vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen aikana Kemira on jatkanut hinnankorotuksia ja 
julkaissut seuraavat hinnankorotustiedotteet (englanniksi):  
6.9.2022: Kemira increases prices for all product lines in EMEA with immediate effect 
15.9.2022: Kemira announces energy surcharge for all product lines in North America 
 
Muut pörssitiedotteet 
Muut tiedotteet, mukaan lukien tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista, ovat luettavissa Kemiran 
uutishuoneessa.  

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 

Pääomamarkkinapäivän keskeisimmät viestit: 
Pääomamarkkinapäivän aikana Kemiran johto antoi liiketoimintakatsauksen; taloudelliset tavoitteet 
pysyivät muuttumattomina. Pääomamarkkinapäivän esitykset ja webcast-tallenne löytyvät 
verkkosivuiltamme. Pääomamarkkinapäivän keskeiset viestit olivat:  

1. Kemiralla on kestävä liiketoimintamalli ja vakaa kysyntä talouden suhdannevaihteluista 
riippumatta 

2. Kemira on edennyt hyvin kannattavan kasvun strategiassaan. Kemiran tavoitteena on 
saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2030 mennessä. Biopohjaisten 
tuotteiden liikevaihto oli 200 miljoonaa euroa vuonna 2021. 

3. Kemiran tavoite on kasvaa markkinoita nopeammin ja se tapahtuu seuraavin keinoin: 
a. Saavuttaa kasvua olemassa olevilla markkinoilla, erityisesti pakkauskartonki- ja 

vedenkäsittelyliiketoiminnassa 
b. Kiihdyttää kasvua uusilla markkinoilla, kuten tekstiililiiketoiminnassa ja uusilla 

vedenkäsittelyyn liittyvillä sovelluksilla 
c. Yhtiö on hyvissä asemissa yritysostoihin, erityisesti vedenkäsittelyliiketoimintaan 

liittyviä sovelluksia ajatellen 
 
Kuinka alttiina Kemira on korkeille sähkön ja maakaasun hinnoille? 
Kemiran omat tuotantolaitokset eivät ole erityisen alttiita maakaasuun suhteen: Kemiralla on 31 
tuotantolaitosta Euroopassa, joista 7 käyttää maakaasua. Vuonna 2021 maakaasun käyttö oli noin 
20 miljoonaa euroa ja vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla se oli noin 20 miljoonaa euroa. Kemira 
odottaa korkeampien maakaasun hintojen suuremman vaikutuksen tulevan toimittajien ja 
asiakkaiden kautta. 
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Sähkön osalta Kemira on hyvässä asemassa. Valkaisukemikaalit ovat eniten sähköä käyttävä 
tuotantolinja, ja valkaisukemikaaleja valmistetaan Suomessa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa. 
Valkaisukemikaalien sopimukset ovat yleensä kaavaperusteisia, eli sopimushinnat seuraavat tiettyjä 
kustannuksia viiveellä (valkaisukemikaalien tapauksessa sähkö). Suomessa Kemira on 
osakkeenomistajana Teollisuuden Voimassa sekä Pohjolan Voimassa, jotka tuottavat sähköä 
omistajilleen tuotantokustannuksella (ns. Mankala-periaatteella).  Kemira on oikeutettu noin 4 %:iin 
tulevan Olkiluoto 3 -ydinvoimalan sähkökapasiteetista (60 MW / 1 600 MW:sta, kun laitos on täysin 
toiminnassa). Kun OL3 tuottaa sähköä täydellä kapasiteetilla, Kemiran sähköomavaraisuus 
Suomessa nousee noin 80 %:iin. 
 
SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI HEINÄ-SYYSKUUSSA 2022 
Kemira piti hybridimallisen pääomamarkkinapäivän 13.9. Lontoossa; tilaisuudesta oli myös suora 
webcast-lähetys. Pääomamarkkinapäivää edeltävänä päivänä Kemira järjesti tehdasvierailun 
polymeerituotantolaitokselleen Bradfordissa, Isossa-Britanniassa. Kemira järjesti myös toisen, 
suomalaisille ja yhdysvaltalaisille sijoittajille suunnatun, tehdasvierailun Yhdysvaltojen Mobilessa 
olevaan polyymerituotantolaitokseen 19.9. Lisäksi Kemira osallistui sijoittajakonferenssin 
Lontoossa syyskuun puolivälissä. 
Kemiran sijoittajakalenterista löydät kaikki tulevat tapahtumat.  

KONSENSUS 

Tutustu viimeisimpään Vara konsensusennusteeseen  

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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