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Disclaimer
This presentation or the Information may not be reproduced, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose.
This presentation has been prepared by the Company. The Information contained in this presentation has not been independently verified and no representation or warranty, express or implied,
is made or given by or on behalf of the Company or any of their respective members, directors, officers or employees or any other person as to, and no reliance should be placed upon, the
accuracy, completeness or fairness of the Information or opinions contained in this presentation or any other Information discussed orally. Estimates on project economics are largely based on
Definite Feasibility Study released in February 2019. Company has updated essential information of the DFS recently and developed monthly based economic model. The model has been
developed and checked by independent consultant but it has not been validated in such detailed as the DFS. None of the Company or any of their respective members, directors, officers or
employees or any other person accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents, the Information or otherwise arising in connection
therewith.
The Information and opinions contained in this presentation and any other information discussed orally in connection with this presentation are provided as at the date of this presentation and
are subject to change without notice.
This presentation includes forward-looking statements. The words "believe," "expect," "anticipate," "intend," "may," "plan," "estimate," "will," "should," "could," "aim," "target," "might," or, in
each case, their negative, or similar expressions identify certain of these forward-looking statements. Others can be identified from the context in which the statements are made. Such forwardlooking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors beyond the Company's control that could cause the Company's actual results, performance or
achievements to be materially different from the expected results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are
based on numerous assumptions regarding the Company's present and future business strategies and the environment in which it will operate in the future, involve elements of subjective
judgment and analysis and are based upon the best judgment of the Company as at the date of this presentation.
You are solely responsible for forming your own opinions and conclusions and for making your own assessment of the Information and, where needed, for seeking adequate independent
professional advice. The Information does not constitute investment, legal, accounting, regulatory, taxation or other advice and the Information does not take into account investment objectives
or legal, accounting, regulatory, taxation or financial situation or particular needs that you may have. Neither this presentation nor the Information shall be construed as comprising an investment
recommendation in respect of any securities. Explicitly, this presentation is provided to you for general information only, not in connection to any investment arrangement or opportunity.
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Q2 lyhyesti
• Kapasiteettia nostettiin 15 000 tonniin vuodessa
• Rikastamo päälouhinta-alueen viereen
• Keliberin avainluvut päivitettiin – Keliber vuoden 2025 litiumhydroksidin globaalin
kustannuskäyrän kärkeen*
• Litiumprovinssin laajennuksen YVA-ohjelma viranomaiskäsittelyyn ELY-keskukselle**
• Hallitukselle valtuutus 450 000 osakkeen antiin
• Riku Sauso talous- ja rahoitusjohtajaksi
* Roskill, kesäkuu 2020
**Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Toimitusjohtajan katsaus
Kevään 2020 aikana Keliber jatkoi litiumhankkeen kehittämistä ja toteutti kaksi
parannusta liiketoimintasuunnitelmaan: suunnitellut tuotantomäärät nousivat 15 000
tonniin ja tuleva rikastamo sijoitettiin tärkeimpien malmivarantojen ja suunniteltujen
avolouhosten viereen. Näiden muutosten myötä Keliberistä tuli maailmanlaajuinen
kustannusjohtaja, kun verrataan muihin litiumhydroksidin valmistajiin tai seuraavan
viiden vuoden aikana valmistuviin litiumhydroksidiprojekteihin.
Toisen vuosineljänneksen aikana julkaisimme kaksi ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
prosessiin liittyvää videotaltiointia. Ensimmäinen video Kokkolan kemiantehtaasta ja
toinen suorana videotaltiointina Kaustisen avolouhoksista ja rikastamosta. Visualisoidun
tiedon avulla julkinen kuuleminen voidaan järjestää myös Covid-19-rajoitusten vallitessa.
Keliberillä on kokemusta YVA-prosessista, koska Keliber on käynnistänyt YVA-prosessin jo
useita kertoja. Perustelluista liiketoiminnallisista syistä, kuten tuotantomäärien
lisääntyminen, tuotemuutos ja tehtaan sijaintimuutos, Keliberin YVA-prosessi on
käynnistetty uudestaan useita kertoja viime vuosien aikana. Nyt kaikki konkreettiset
parannusideat on sisällytetty nykyiseen liiketoimintasuunnitelmaan ja YVA-prosessi
voidaan toteuttaa ja ympäristöluvat voidaan hakea, jonka jälkeen Keliber voi edetä kohti
rakentamisvaihetta. Tässä yhteydessä on erittäin hyvä pitää ykköspaikkaa globaalissa
kustannusvertailussa.
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Toimitusjohtajan katsaus
Poliittiset päättäjät valmistelevat erilaisia kansallisia ja EU:n rahoituspaketteja maailmanlaajuisen pandemian
taloudellisista vaikutuksista toipumiseksi. Useat talouden alat ovat kärsineet tänä keväänä ja kuitenkin näyttää siltä, että
päätöksentekijät asettavat hiilipäästöjen vähentämisen etusijalle tukipakettien laatimisessa. Esimerkiksi Saksan hallitus on
kehittänyt ratkaisun myöntää 9 000 euron ostotuki uusille akkutekniikkaan perustuville pienille ja keskikokoisille
sähköautoille. Tuki on käytettävissä vuoden 2021 loppuun saakka. Tavoitteena on luoda työpaikkoja ihmisille ja samalla
vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tämä vaikuttaa suotuisasti akkuteollisuuteen, joka tarvitsee litiumhydroksidia raakaaineena.
Toivotan kaikille Keliberin osakkeenomistajille ja kaikille tämän Q2-raportin lukijoille miellyttävää kesää 2020.
Hannu Hautala
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Terveys ja turvallisuus

Terveys ja turvallisuus
Tavoite saavutettiin
KPI

Q2 2020

Q1-Q4
2019

Koronapandemian aiheuttamat erityisolosuhteet
Noudatamme Suomen hallituksen ja viranomaisten
antamia ohjeita ja päivitämme Keliberin käytäntöjä ja
ohjeistuksia aina tarvittaessa

Merkittävät ympäristövahingot 0

0

Työntekijöiden määrä

17

15,9

Sairauspoissaolot

7.7

1,2

LTI*

0

0

Projektiin valmistautuminen turvallisuuden osalta

TRI*

0

0

Vakavat vaaratilanteet

0

0

Parannushankkeet Lean-ajattelun ja osallistumisen
lisäämiseksi

• Etätyö jatkui suosituksen mukaisesti koko
raportointijakson ajan.

• Kaustisen toimipisteelle kehitettiin työlupakäytäntö ja
lattiamerkintöjä parannettiin.

* ICMM kriteerit
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Terveys ja turvallisuus

Tärkeimmät mittarit – Turvallisuusaktiivisuus lisääntyi
Tavoite: vahvistaa maailmanluokan
turvallisuuskulttuuria

Henkilöstö ylitti asetetun tavoitteen touko- ja kesäkuussa
Turvallisuusaktiivisuus

Henkilöstöä rohkaistaan tekemään vähintään
kaksi turvallisuuteen liittyvää aktiviteettia
kuukaudessa

2,5

• turvallisuushavainnon raportointi

1,5

• osallistuminen riskinarviointiin,
turvallisuuskierrokseen tai
parannushankkeeseen

2

1

0,5

0
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Turvallisuustehtävät / henkilö
Tavoite

Markkinoiden kehitys

Markkinoiden kehitys ja markkinanäkymä

Sähköautojen valmistuksen ja myynnin ennustetaan lisäävän litiumin tarvetta keskipitkällä
aikavälillä vuoteen 2030 saakka
Koronapandemia on vaikuttanut lyhytaikaisesti
sähköajoneuvojen ja litiumin kysyntään ja
toimitusmääriin

Litiumhydroksidin globaalien vuosituotanto määrien
odotetaan kasvavan vuoden 2020 122 000 LCE-tonnista
485 LCE-tonniin vuoteen 2028 mennessä

• Litiumin menekin odotetaan laskevan 2 %
vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna ja
kasvavan jälleen 22 % vuonna 2021.

Globaali litiumhydroksidin tuotanto

• Pandemialla on vähäinen vaikutus litiumin
hintaan.
Litiumhydroksidimäärien odotetaan kasvavan
noin 30 000–50 000 tonnia vuodessa vuosina
2021–2028.
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Muu maailma

Lähde: Roskill Consulting Group Ltd – Kesäkuu 2020.
www.keliber.fi

Eurooppa
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Taloustiedot

Taloustiedot
Avainluvut

Miljoonaa euroa
Rahavarat kauden lopussa
Taseen loppusumma
Nettovelkaantumisaste, %
Omavaraisuusaste, %
Investoinnit
Quick Ratio
Liikevaihto
Henkilöstön lukumäärä kauden aikana, ka

4-6/2020 4-6/2019 Muutos, % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos, % 1-12/2019
3,9
9,1
-58 %
3,9
9,1
-58 %
2,5
17,0
17,8
-4 %
13,7
17,0
17,8
-4 %
-10,1 % -56,5 %
-82 % -10,1 % -56,5 %
-82 %
0,0 %
77,3 %
66,2 %
17 %
77,3 %
66,2 %
17 %
70,6 %
1,4
0,5
164 %
2,3
1,3
82 %
4,1
2,7
2,8
-4 %
2,7
2,8
-4 %
1,5
0
0
0%
0
0
0%
0
17
16
6%
18
16
13 %
16

• Rahavarojen käyttö Q2 2020 oli -2,4 miljoonaa euroa (-1,5).
• Liiketoiminnan kassavirta oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,0).
• Investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,5). Suurimmat investoinnit sisälsivät 0,5 miljoonaa euroa aktivoituja
malminetsintäkuluja ja 0,8 miljoonaa euroa aktivoituja rakentamisen hallintaan ja perussuunnitteluun liittyviä kuluja.
• Alaskirjauksia oli yhteensä -0,4 miljoonaa euroa liittyen rikastamon sijainnin vaihtumiseen. Vanhaan sijaintiin liittyvät
hyödykkeet alaskirjattiin.
(Huom: suluissa ilmoitetaan edellisen vuoden vastaavan ajanjakson luku).
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Siltarahoitus 2 – toteutussuunnitelma
Tavoitteena on hankkia riittävästi pääomaa
kattamaan kehittämistoiminnan kustannukset
ennen varsinaista projektin rahoitusvaihetta
• Toisen siltarahoituksen tavoiteaikataulu on H2
2020.
• Lyhyen aikavälin tilannekatsaus (kesäkuu 2020);
työt etenevät suunnitelmien mukaisesti ja
meneillään on useita rahoitukseen liittyviä
aktiviteetteja.
• Siltarahoituksen tavoitesumma on noin 30
miljoonaa euroa.
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Projektin kehitys

Projektin kehitys

Projektiriskien pienentäminen – projektijohdon prosesseja parannettiin
Katsauskauden aikana laadittiin litiumprojektin
määrittelymuistio sisältäen seuraavat osa-alueet
• soveltamisalue
• projektin tuotokset
• merkittävät välitavoitteet
• pääprosessit
• organisaatio, roolit ja vastuut
Järjestelmällistä seurantaa kehitettiin seuraavilla
vakioidulla kokouskäytännöllä
•

viikoittainen projektikokous; prosessien omistukset
ja lyhyen aikavälin aikataulu

•

johtoryhmän kuukausikokous; budjettikontrolli ja
kokonaisuuden ylläpito
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Projektin kehitys

Avainlukujen optimointi – kannattavuus parani ja IRR luku kasvoi
Litiumhydroksidin kapasiteettia nostettiin 12 500
tonnista 15 000 tonniin
• vähäinen vaikutus investointeihin
• merkittävä suotuisa vaikutus kustannustehokkuuteen
SRK (riippumaton tekninen arvioija) on vahvistanut 336
tuntia kestäneen jatkuvatoimisen hydrometallurgisen
koetuotannon tulokset. Outotec ja Keliber ovat
sisällyttäneet perustellut parannusehdotukset
tuotantolaitteiden perussuunnitteluun
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Projektin kehitys

Avainlukujen optimointi – kannattavuus parani ja IRR luku kasvoi

Rikastamo sijoitetaan turvetuotantoalueelle
päälouhinta-alueen välittömään läheisyyteen
Tuotantoketju ja kuljetusreitit ja volyymit optimoitiin
•

CO2-päästöt pienenevät

•

positiivinen vaikutus kustannustehokkuuteen

•

rikastamon sijaintipaikan muutoksen ja
kapasiteetin noston yhteisvaikutus projektin
aikatauluun on 6 kuukautta
Tehdas sijoitetaan alueelle, jossa on jo valmiiksi
teollista toimintaa.
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Projektin kehitys

KELIBER

Tuotantokustannus (USS/t LiOH.H2O)

Keliber – alhaisimman kustannustason litiumhydroksidituottaja vuonna 2025 (Roskill)

Kumulatiivinen tuotanto (Ktpy LiOH.H2O)
Toiminnassa

Rakentamisvaiheessa

Roskill: kesäkuu 2020. Arvio vuodelle 2025; sisältää tuottajat, joiden arvioidaan olevan tuotannossa vuonna 2025.
Kustannukset perustuvat vuoden 2020 hintaehtoihin.
www.keliber.fi

*) Roskillin kustannuksiin sisältyy myös rojaltit, capex- ja sulkemiskustannukset, jotka eivät sisälly Keliberin DFS-kustannuslaskelmaan. 3 873 EUR / t = 4 351 USD / t (valuuttakurssilla (EUR: USA) 1,12)

Projektin kehitys
Varojen kehittyminen

Parhaimmat lävistykset Q2 2020

Tutkimus- ja varmistuskairaukset
Malminetsintäkairauksilla ja infra-alueiden
varmistuskairauksilla on saatu lukuisia uusia
malmilävistyksiä Rapasaaren alueelta
• Katsauskauden aikana on kairattu yhteensä 3 390
metriä. Kairauksilla on saatu useita
spodumeenipegmatiittilävistyksiä.
• Näytteenottoa (lapioilla ja oman LIBS-analysaattorin
testaamisella) jatketaan. Tämä kustannustehokas
prosessi on kehitetty ja systematisoitu tukemaan
tulevaa kairausta.
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Projektin eteneminen

Projektiriskien vähentäminen – projektin valmiusaste parani
Outotec suunnittelee rikastamon prosessin ja
prosessilaitteet

Rakentamisen ja teknologian suunnittelu
• Keliber ja Outotec allekirjoittivat sopimuksen
Päivänevan rikastamon perussuunnittelusta.
• Kemiantehtaan perussuunnittelu valmistui,
laajennuksen suunnittelu jatkuu.
• Neuvottelut rumpu-uunin perussuunnittelun osalta
etenevät.
• Suunnittelukumppanin ja CM&P-kumppanin valinta
etenee päätöksentekoon.
• Afry aloitti Päiväneva-alueen yleisen suunnittelutyön
sisältäen altaiden suunnittelun.

Alex Lagerstedt, Hannu Hautala ja Sebastian Storbacka
Outotecillä 29. kesäkuuta 2020
20
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Projektin kehitys

Projektiriskien pienentäminen – YVA-prosessien ja
ympäristölupa-asioiden eteneminen
Kokkolan Kemiantehtaan YVA-prosessi
• YVA-selostus on jätetty ELY-keskukselle
(yhteysviranomainen) 6.3.2020.

YVA
Ympäristövaikutusten
arviointi

Kaustisen rikastamon ja Rapasaaren kaivoksen YVAprosessi
• YVA-ohjelma on jätetty viranomaiskäsittelyyn ELYkeskukselle 29.5.2020.

• YVA-selostus on ollut julkisesti nähtävillä
26.3.–22.5.2020

• Yva-ohjelma webinaari pidettiin 17.6.2020

• ELY-keskuksen perusteltua päätelmää
odotetaan heinäkuussa 2020.

• YVA-ohjelma on julkisesti nähtävillä kuulutusajan
11.6.-7.8.2020.
• YVA-selostuksen arvioidaan valmistuvan vuoden
loppuun mennessä.
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Projektin kehitys
Tutkimus ja kehitys -projektit

Litiumin kierrätystekniikka ja business case -tarkastelu on saatu
päätökseen. Keliber osallistuu neljään litiumin kierrätysprojektiin,
joita jatketaan tämän raportointikauden jälkeen.
Business Finland myönsi 0.15 miljoonaa euroa T&K tukea osana
VTT ja GTK vetoista BATTTrace-konsortioprojektia. Hankkeen
pääpaino on kierrätyslitiumin hyödyntämisen kehittämisessä.
MAA-kierto ja OFS2Csink -hankkeiden yhteistyönä aloitettiin
LUKE:n ohjaamana rikastushiekan soveltuvuuden testaus
maanparannusaineena turvesuopohjien metsittämisessä
hiilinieluiksi.
Green Minerals -hanke päättyi tuloksiin, joiden perusteella
uskotaan suurella todennäköisyydellä paikannettavan uusia
malmivaroja kunnes kairausohjelma voidaan toteuttaa
Timmerbackassa.
22
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Hallinto
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Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 tärkeimmät päätökset
Hallituksen jäsenten valita
• Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan viisi (5). Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mika Seitovirta (puheenjohtaja), Lars K.
Gröndahl, Timo Kärkkäinen (varapuheenjohtaja), Harri Natunen ja Karin Tynelius toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään nykyisellä tasolla.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
• Yhtiökokous valitsi uudeksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi Antti Kääriäinen, KHT. Palkkio ja korvaus matkakustannuksista maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
• Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaan 10 § lisätään seuraava virke: ”Varsinainen yhtiökokous tai ylimääräinen
yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksen mukaisesti järjestää Kaustisella, Kokkolassa tai Helsingissä”.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta
• Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 450.000 kappaletta.
Yhtiökokous viralliset päätökset ja hallituksen ensimmäisen kokouksen päätökset on toimitettu Keliber Oy:n osakkeenomistajille
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.
24
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Muutokset henkilöstössä

Riku Sauso

25

talous- ja rahoitusjohtaja
15.6.2020 alkaen
Riku Sauso on koulutukseltaan
kauppatieteiden maisteri ja
diplomi-insinööri. Sauson
keskeiseen työkokemukseen
kuuluu talouteen ja rahoitukseen
liittyvät tehtävät yhtiöissä
Mapvision, Wärtsilä,
Lemminkäinen ja
Outokumpu.

24.7.2020

Jaakko Vilponen
senior advisor
22.5.2020 alkaen

Jaakko Vilponen, entinen
talous- ja rahoitusjohtaja,
jatkaa Keliberin Senior
Advisorina huhtikuuhun 2021
saakka, jonka jälkeen hän
eläköityy.
www.keliber.fi

Kai Helkiö

rakennusprojektin johtaja
24.6.2020 saakka
Kai Helkiö eläköityi
24.6.2020. Helkiö jatkaa
konsulttisopimuksella
rakennusprojektin johdon
tehtävissä syksyllä 2020.

Keliberin johtoryhmän jäsenet 1.7.2020 alkaen
Hannu HAUTALA – toimitusjohtaja
Vastuualueet: STRATEGIA, RAKENTAMINEN (väliaikaisesti)
1965
Diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus: Nordkalk, Outokumpu, Elcoteq, Flextronics, SSAB

Markus SPIESS – myyntijohtaja
Vastuualueet: ASIAKKUUDET, MYYNTISOPIMUKSET, MARKKINASEURANTA
Saksan kansalainen, s. 1960
Yhteiskuntatieteiden ja liiketalouden maisteri
Keskeinen työkokemus: Rütgers Chemicals AG, Elkem, Koppers Inc., Hydrostar Messtechnik

Riku SAUSO – talous- ja rahoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja
Vastuualueet: TALOUS, RAHOITUS, IT, LAKIASIAT
S. 1978
Kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus: Mapvision, Wärtsilä, Lemminkäinen, Outokumpu

Kari WIIKINKOSKI – ympäristöpäällikkö
Vastuualueet: LUVITUS, YMPÄRISTÖ
s. 1958
Ympäristötieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus: TUKES, AVI

Pentti GRÖNHOLM – päägeologi
Vastuualueet: MALMINETSINTÄ, MINERAALIVARANNOT, LOUHOSTEN SUUNNITTELU
S. 1964
Filosofian maisteri (geologia ja mineralogia)
Keskeinen työkokemus: Dragon Mining, Polar Mining, Outokumpu

Keliber Oy:n johtoryhmän kokouksiin osallistuvat säännöllisesti myös
Niklas JANSSON – Business Controller
s. 1981
Kauppatieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus: Yrityspalvelu Hollström, Dovre Group, Nokia

Manu MYLLYMÄKI – operatiivinen johtaja
Vastuualueet: TEKNOLOGIA, PROSESSITEKNIIKKA, TUTKIMUS JA KEHITYS, RAMP UP,
TUOTANTO-OPERAATIOT, HANKINTA
S. 1972
Diplomi-insinööri (prosessitekniikka), MBA
Keskeinen työkokemus: Boliden

Katri KUKKONEN – viestintäpäällikkö
s. 1983
Ammattikorkeakoulututkinto, matkailun liikkeenjohto
Keskeinen työkokemus: Elektrobit (Bittium), Laattapiste

Sirpa OLAUSSEN – turvallisuuspäällikkö
Vastuualueet: PROJEKTIN AIKAHALLINTA, TERVEYS JA TURVALLISUUS, YRITYSPROSESSIT,
HENKILÖSTÖHALLINTO
S. 1975
Filosofian maisteri (kemia), MBA
Keskeinen työkokemus: Boliden, Keski-Pohjanmaan Teknologiakeskus
26
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Suurimmat osakkeenomistajat
Osakkeenomistaja

Omistusosuus &
äänet (%)

# Osakkeet

1

Suomen Malmijalostus Oy (Finnish Minerals Group, FMG) 1)

26.26%

384,905

2

Nordic Mining ASA

16.31%

239,044

3

Jorma Takanen

9.50%

139,236

4

Ab Mine Invest Oy

7.54%

110,527

5

Thominvest Oy

6.00%

87,982

6

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta

5.02%

73,642

7

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

4.84%

70,929

8

Case Invest Oy

4.82%

70,732

9

Jussi Capital Oy

4.12%

60,464

10

Räsänen Simo

1.37%

20,065

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä

85.78%

1,257,527

Lähde: Keliber Oy, 30.6.2020 (rekisteröinti käynnissä)
Huom: 1) 100% Suomen valtion omistama
www.keliber.fi

Maa

Avaintoiminnot Q3 ja markkinanäkymät
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Avaintoiminnot Q3 aikana

Siltarahoituksen toista vaihetta • Yhteysviranomaisen
Sopimusneuvotteluiden
valmistellaan
perusteltua päätelmää viimeistely
• Tavoitesumma on noin 30
kemiantehtaan YVA:sta • rumpu-uunin
miljoonaa euroa.
odotetaan Q3 2020
perussuunnittelu
• Sijoittajaesite perustuu 22 %:n
aikana.
• rakentamisen
Post-Tax-IRR:ään,
• Vaasan hallintosuunnittelusopimus
kustannusjohtajuuteen ja
oikeuden päätöstä
• projektijohdon
kasvavaan litiumin kysyntään.
Syväjärven
palvelusopimus
• Suurin osa aktiviteeteista
ympäristöluvasta
toteutetaan H2 2020 aikana.
arvioidaan saapuvaksi
Pitkän aikavälin
H2 2020 aikana.
www.keliber.fi
kannustinohjelman päivittäminen
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Tutkimus & Kehitys
• yhteistyöhankkeita
kierrätetyn litiumin
hyödyntämiseksi
tulevaisuuden
materiaalinsyöttönä
• litiummalmin
etsintätehokkuuden
parantaminen

Markkinanäkymät
Fastmarket ja Roskill arvioivat, että litiumin nykyinen
tuotantokapasiteetti ylittää litiumin kysynnän vuonna
2020 ja vuoden 2021 alussa. Tämän odotetaan
vaikuttavan litiumtuotteiden hintoihin, ja hintojen
ennustetaan pysyvän vakaina alhaisilla tasoilla koko
vuoden 2020.

Roskill arvioi, että litiumhydroksidin kysyntä akun
katodimateriaalina Euroopassa kasvaa 7:stä (t LCE / vuosi)
vuonna 2020, 101:ään (t LCE / vuosi) vuonna 2030. Suurimmat
vuotuiset kasvuvaiheet 10 (t LCE) - 15 (t LCE) odotetaan
tapahtuvan vuosina 2025, 2026 ja 2027

Litiumin kysynnän ja tarjonnan ennustetaan
tasapainottuvan keskipitkällä aikavälillä, ja kysynnän
odotetaan kasvavan maailmanlaajuisen
kokonaistuotantoa nopeammin pitkällä aikavälillä.
Roskill ennustaa, että ylitarjonta päättyy vuonna 2023.

Hydroksidi kysyntä Euroopassa (ensimmäinen käyttökerta)

Lähde: Roskill Consulting Group Ltd: Keliber Oy Litiummarkkinapäivitys - joulukuu 2019.
Huom: Nimellinen ennuste pyöristetään lähimpään 100 dollaria / t. Reaalihinnat oikaistu
vakiovuoden 2018 Yhdysvaltain dollareihin käyttämällä maailman BKT: n tietoja
Kansainvälisen valuuttarahaston maailmantalouden näkymätietokannasta.
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Markkinanäkymät

Roskill arvioi, että litiumin hinnat nousevat vuosina 2021–2024
Keskimääräinen vuosien 2020–2030 nimellishintakehitys on 14 200 dollaria / tonni, kun taas inflaatiokorjattu hinta
on 12 550 dollaria / tonni.

USD/t
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Kiinan spot-hinta (nominal)
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