
 

 
 

 
 
TAMMI - JOULUKUU 2022: HILJAISTA JAKSOA EDELTÄVÄ UUTISKIRJE 
 
Vuoden 2022 viimeinen vuosineljännes lähestyy loppuaan ja ennen kuin paketoimme vuoden 2022 
kokonaan, olemme jälleen koonneet alle lyhyen yhteenvedon viimeisestä vuosineljänneksestä. 
Kemiran hiljainen kausi alkaa sunnuntaina 1.1.2023 ja tammi-joulukuun 2022 tulos julkaistaan 
perjantaina 10.2.2023 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 VUONNA 2023 
 
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 Q4 2022:N AIKANA 
Kemiran osingon toisen erän, 0,29 euroa osakkeelta, täsmäytys- ja maksupäivät  
25.10.2022: Osingon toinen erä, 0,29 euroa osakkeelta, maksettiin 3.11.2022. 
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Muut pörssitiedotteet 
Muut tiedotteet, mukaan lukien tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista, ovat luettavissa Kemiran 
uutishuoneessa.  
 
USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 
 
Mitkä ovat Kemiran näkymät kysynnän osalta? 
Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä Kemiran myyntimäärät laskivat Pulp & Paper -segmentin 
myyntimäärien laskun vuoksi. Pulp & Paper -segmentissä lasku johtui Kemiran poistumisesta 
Venäjältä, korkeasta energian hinnasta johtuvista tuotantorajoituksista Euroopassa ja COVID-
tilanteesta johtuvista talouden sulkutoimista Kiinassa. Kemiran merkittävimmät Pulp & Paper -
asiakkaat odottavat kysynnän normalisoituvan korkealta tasolta. Venäjä-irtautumisen vaikutus 
näkyy edelleen vuoden 2022 viimeisen neljänneksen myyntimäärissä. Vedenkäsittelyssä 
markkinakysyntä on tyypillisesti erittäin tasaista, kun taas nykyisen suhteellisen korkean öljyn 
hinnan odotetaan tukevan Oil & Gas -liiketoimintaa lyhyellä aikavälillä. 
  
Voiko Kemira hyödyntää Suomen korkeaa sähkön omavaraisuutta myös muissa Euroopan 
maissa? 
Kemira omistaa osakkeita Teollisuuden Voimasta ja Pohjolan Voimasta, jotka toimittavat sähköä 
omakustannushintaan omistajilleen. Tämä on Kemiralle merkittävä kilpailuetu erityisesti 
sähköintensiivisissä tuotteissa, kuten valkaisukemikaaleissa, sähkön hinnan ollessa korkealla. 
Kemiran tuotantolaitokset sijaitsevat pääosin lähellä asiakkaita, sillä suurin osa Kemiran tuotteista 
ei kulje pitkiä matkoja tilatarpeen ja siitä aiheutuvien lisäkustannusten vuoksi. Tietyissä tapauksissa 
Kemira toimittaa tuotteita Suomesta Eurooppaan, mm. kuivattujen valkaisukemikaalien kohdalla, 
mutta tämä on suhteellisen pieni osuus Kemiran kokonaismyynnistä. Kun Olkiluoto 3 saavuttaa 
täyden tuotantokapasiteettinsa, Kemiran energiaomavaraisuus Suomessa nousee 80 %:iin, mukaan 
lukien Kemiran pitkäaikaiset tuulivoiman ostosopimukset. 
 
Mikä on OL3:n viivästymisen odotettu vaikutus Kemiralle? 
Kemira luottaa Teollisuuden Voiman toimittamiin julkisiin tietoihin kaupallisen tuotannon arvioidusta 
aloituspäivästä ja viimeisimmät arviot kaupallisen tuotannon aloituksesta kokonaisuudessaan 
löytyvät Teollisuuden Voiman verkkosivuilta. Mahdollisen viivästymisen vaikutukset Kemiraan 
riippuvat luonnollisesti viivästyksen pituudesta. Mikäli viivästys on merkittävä, Kemira voi joutua 
ostamaan suuremman osan sähköstään spot-markkinoilta mahdollisesti korkeampaan hintaa. 
 
Kuinka alttiina Kemira on korkojen nousulle? 
Kemiran seuraava joukkovelkakirjalaina erääntyy kesäkuussa 2024, jolloin erääntyy 200 miljoonan 
euron joukkovelkakirjalaina. Kemiran korolliset velat olivat syyskuun lopussa 1 080,4 miljoonaa 
euroa keskikoron ollessa 1,7 %. Kaiken kaikkiaan Kemira ei odota korkojen nousun olevan 
merkittävä riski. 
 
SIJOITTAJA-AKTIVITEETTI LOKA-JOULUKUUSSA 2022 
Kemiralla oli useita roadshow-sijoittajatapaamisia vuoden viimeisellä neljänneksellä; Frankfurtissa 
ja Wienissä sekä New Yorkissa, Torontossa ja Montrealissa. Kemira osallistui myös 
sijoittajakonferenssiin Lontoossa. Kemiran sijoittajasuhteet järjesti myös itse kaksi virtuaalista 
roadshowta marras- ja joulukuussa, joihon tuli hyvä osanotto Euroopasta. Helsingissä 
osallistuimme Pörssisäätiön webinaarin yksityissijoittajille ja pidimme tilaisuuden europpalaisille 
sekä suomalaisille velkasijoittajille. 

Kemiran sijoittajakalenterista löydät kaikki tulevat tapahtumat.  

https://www.kemira.com/fi/konserni/ajankohtaista/uutishuone/
https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/sijoittajakalenteri/


 

 
 

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!  

 

Iloista joulua ja näkemisiin vuonna 2023! 

 

 

 Tiina Huoponen Mikko Pohjala 

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

 040 7041066  040 838 0709 
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