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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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Q3 lyhyesti
1)

• Litiumkemiantehtaan YVA -prosessi – eteneminen lupavaiheeseen projektiaikataulun mukaisesti
• Litiumprovinssin laajennuksen YVA-prosessi – eteneminen YVA-selostuksen laatimiseen
projektiaikataulun mukaisesti
• Litium nousi EU:n komission kriittisten raaka-aineiden listalle ensimmäistä kertaa
• Siltarahoitusneuvottelut etenivät suunnitelmien mukaisesti – kiinnostus litiumhankkeita kohtaan kasvoi
• Heikki Pekkarinen valittiin litiumprojektin rakentamisen johtajaksi
• Kairauksia jatkettiin Kaustisen Päivänevan alueella malmivarojen suurentamiseksi
• Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma käynnistettiin
1)
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Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen aikana Keliber eteni ympäristölupa-asioissa
projektiaikataulun mukaisesti. Heinäkuussa vastaanotimme Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) perustellun päätelmän koskien Kokkolaan
rakennettavan tehtaan ympäristövaikutusten arviointia. Päätelmän mukaan hankkeesta
ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia, kuitenkin jatkosuunnittelussa tulee
huomioida mm. analsiimihiekan varastointi ja hyödyntäminen. Syyskuussa
vastaanotimme ELY-keskuksen myönteisen lausunnon koskien Kaustisen Päivänevan
alueen YVA-ohjelmaa. Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen aikana aiomme toimittaa
Kaustisen Päivänevan alueen YVA-selostuksen ELY-keskukselle projektiaikataulun
mukaisesti.
Elokuun lopussa käynnistimme syksyn malminetsintäohjelman yhteistyössä kairausyhtiö
Oy Kati Ab:n kanssa. Tavoitteena on löytää lisää arvokasta ja kriittisen tärkeää
litiummalmia. Kohdennamme kairauksen Kaustisen Päivänevan turvesuon alueella
tunnettujen malmivarojen viereen sekä Rapasaaren ja Syväjärven väliseen maastoon.
Nämä alueet ovat erittäin lupaavia, koska näiltä paikoilta olemme kevään 2020
kairauksista saaneet alustavia näytteitä litiummalmista.
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Toimitusjohtajan katsaus
On mahdollista, että nyt tehtävän kairauksen myötä pystymme suurentamaan malmivaroja, mikä olisi
omiaan edelleen parantamaan Keliberin taloudellista houkuttelevuutta erityisesti sijoittajien mielestä.
Vuonna 2016–2019 suoritettujen kairausten perusteella miljoonan euron sijoittaminen kairaukseen
tuottaa 100–120 miljoonan euron tulevaisuuden käyttökatteen. Keliberin malmivarojen suurentamisella
on merkitys myös koko Euroopalle, koska erityisesti Euroopassa litiumesiintymiä on vähän ja litiumin
kysyntä kasvaa ilmastotekojen seurauksena voimakkaasti. Näiden seikkojen perusteella Euroopan komissio
on syyskuussa 2020 määrittänyt litiumin kriittiseksi raaka-aineeksi koko Euroopalle.
Kesätauon jälkeen Keliber jatkoi naapuritapaamisia Kaustisella koronavirustilanteesta johtuvat
erityisolosuhteet huomioon ottaen. Allekirjoittaneelle, vielä uudehkolle toimitusjohtajalle, tapaamiset
olivat rakentavia. Oli erittäin miellyttävää tavata lähiseudun maanomistajia ja kuulla, että Keliber on
tervetullut toimija alueelle. Oli myös hienoa havaita, että henkilökunnallamme ja naapureillamme on
avoin ja pitkäjänteinen keskusteluyhteys.
Toivotan kaikille Keliber Oy:n osakkeenomistajille ja muille tämän raportin lukijoille oikein mukavaa syksyä.
Hannu Hautala
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Terveys ja
turvallisuus

Terveys ja turvallisuus
Projektin edistäminen

Koronaviruspandemiatilanteen arvioimiseksi ja THL:n ja Suomen hallituksen ohjeiden mukaisen sisäinen ohjeistuksen päivittämiseksi
perustettiin työryhmä.
Toteutetut parannushankkeet Q3:
• Prosessinäytteiden varastoinnin parantaminen
• Kaustisen pelastussuunnitelman päivitys
• Päivänevan tuotantoalueen ja Kokkolan kemiantehtaan lay-out –suunnitelmien tarkastelu ja päivitys turvallisuusnäkökulmasta
Vähemmän turvallisuusaktiviteetteja
lomakuukausina – hyvä tulos syyskuussa
Turvallisuusaktiivisuus
3
2,5
2
1,5

Turvallisuustehtävät /
henkilö

1
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0,5
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Maaliskuu
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2019

0

KPI

Q3
Q1–Q4
2020 2019

Merkittävät ympäristövahingot

0

0

Työntekijöiden määrä

16

15,9

Sairauspoissaolot

1,1

1,2

LTI*

0

0

TRI**

0

0

Vakavat vaaratilanteet

0

0

* Lost Time Injuries Frequency Rate, ICMM kriteerit
* * Total Recordable Injuries, ICMM kriteerit
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Markkinoiden kehitys ja
markkinanäkymä

Markkinoiden kehitys ja markkinanäkymä
Keliber tuotantoon markkinoille suotuisaan aikaan 2024/2025
Sähköautojen kysyntä ja tarjonta saamassa vauhtia
Litium on tavoittanut pohjahinnan, mutta sähköautojen
valmistuksen kasvu ja vahva myynti parantavat
litiummarkkinanäkymiä. Ensimmäiset eurooppalaiset
gigatehtaat ovat tulossa tuotantoon vuonna 2021, ja uusien
gigatehtaiden perustamista harkitaan.

Eurooppa sähköautojen valmistuksen kärkeen vuoteen 2023 mennessä
Kevyiden sähköajoneuvojen tuotanto OEM-alkuperämaittain 2019-2024, milj. yksikköä

• EU:n komissio luokitteli litiumin EU:n kriittiseksi
materiaaliksi
• Keliber liittyi Euroopan raaka-aineallianssiin (ERMA)
• Euroopan akkuallianssi (EBA250), akkuraaka-aineisiin
keskittyvä allianssi perustettiin
Lähde:
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Taloustiedot
ja rahoitus

Taloustiedot

Toteutuma on taloudellisen ennusteen ja vuoden 2020 suunnitelman mukainen
Miljoonaa euroa
Rahavarat kauden lopussa
Rahavarojen muutos
Investoinnit
Kauden tulos
Taseen loppusumma
Oma pääoma
Korolliset velat
Henkilöstön lukumäärä kauden aikana, ka
•
•
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Q1 2020
6,2
3,7
1,0
-0,8
18,2
8,8
2,5
18

Rahavarat katsauskauden lopussa olivat 2,9
miljoonaa euroa (Q2 2020: 3.9)
Investoinnit olivat 0,5 miljoonaa euroa. Suurimpia
investointeja olivat yleissuunnittelu ja alustavat
rakentamisenhallintatyöt 0,3 miljoonaa euroa

23.10.2020

Q2 2020
3,9
-2,4
1,4
-1,4
17,0
13,2
2,5
17
•
•

Q3 2020
Q1-Q3 2020
2,9
2,9
-1,0
0,4
0,5
2,8
-0,7
-3,0
16,1
16,1
12,4
12,4
2,5
2,5
16
17

FY 2019
2,5
1,4
4,1
-4,7
13,7
9,8
2,5
16

Business Finland maksoi kehitysprojekteihin liittyviä
avustuksia 0,5 miljoonaa euroa
Kaiken kaikkiaan kolmannen neljänneksen
taloudelliset luvut ovat ennusteiden ja
suunnitelmien mukaiset
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Siltarahoitus 2 – toteutussuunnitelma
Tavoitteena on kerätä riittävä pääoma
kehitystoiminnan kustannusten kattamiseksi ennen
varsinaista hankerahoitusvaihetta
• Siltarahoitus 2 tavoitesumma on noin 30
miljoonaa euroa
• Alkuperäinen suunniteltu tavoiteaikataulu H2
2020 on edelleen voimassa
• Q3 aikana toteutettiin useita sijoittajatapaamisia
etäkokouksina sekä nykyisten osakkeenomistajien
että uusien potentiaalisten sijoittajien kanssa,
vastaanotto ja palaute oli hyvää
• Useamman potentiaalisen sijoittajan kanssa on
jatkettu keskusteluja ja neuvotteluja sekä
suoritetaan due diligence -tarkastuksia pääasiassa
geologisiin ja teknisiin kysymyksiin liittyen
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Projektin kehitys

Projektin kehitys

Mineraalivarantojen kehittyminen
Varantokairaukset
Kairaukset ovat Q3 aikana keskittyneet Rapasaaren suunnitellun
avolouhoksen alueelle. Päätavoite on nostaa tietyt mahdolliset
mineraalivarannot osoitettuun luokkaan.
• Kairaukset alkoivat jälleen elokuun lopulla
• Katsauskauden aikana on kairattu yhteensä 1 005 metriä

Suunniteltu
Rapasaaren
avolouhos

• Kairaustulokset ovat olleet positiivisia ja yhtiön odotusten
mukaisia
• Kairaukset jatkuvat Rapasaaren esiintymän eteläisillä jatkeilla
tulevalla raportointikaudella
Malminetsinnän maastotutkimukset
• Moreeninäytteenottoa (lapiolla) ja oman LIBS-analysaattorin
testaamista jatkettiin Q3 aikana
• Tämä kustannustehokas menetelmä on luotu ja kehitetty
tukemaan tulevaa malminetsintäkairausta
14
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Projektin kehitys

Projektiriskien vähentäminen – projektin valmiusaste parani
Laitos- ja prosessisuunnittelu eteni suunnitelmien
mukaisesti
• Rikastamon perussuunnittelun ensimmäinen osa,
sisältäen rikastushiekka-altaiden yleissuunnittelun ja YVAprosessin edellyttämän lay-out –suunnitelman, valmistui
• Kemian laitoksen perussuunnittelu aiemmin
suunnitellulle 12 500 tonnin vuosituotannon
kapasiteetille valmistui
• Kemiantehtaan vesienkäsittelytutkimus saatiin
päätökseen
1)

o EWT eli sähkökemiallinen vedenkäsittely valittiin
vesienkäsittelymenetelmäksi

Q4/2020 aloitettavat suunnittelutyöt:
• Rikastamon perussuunnittelun toinen osa
• Rikastamon rikastushiekka-altaiden rakennesuunnittelu
• Kemiantehtaan rumpu-uunin perussuunnittelu
• Kemiantehtaan perussuunnittelun päivitys 15 000 tonnin
1)
vuosituotannolle sisältäen EWT -prosessin
Valmistautuminen tuleviin töihin
2)

• Mahdollisten EPCM -palveluntarjoajien arviointia jatketaan
3)

• DFS -päivitystyön aikataulutusta jatketaan. Tavoitteena on
julkaista päivitetty DFS H2/2021 aikana

• Valmius tilata kemiantehtaan rumpu-uunin
perussuunnittelu
1)

Electrochemical water treatment, (sähkökemiallinen vedenkäsittely)
Engineering, Procurement and Construction Management, (suunnittelu, hankinta ja projektinjohtopalvelut)
3)
Definitive Feasibility Study (kannattavuusselvitys)
2)
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Projektin kehitys

Projektiriskien pienentäminen – YVA-prosessien ja ympäristölupa-asioiden eteneminen
Kokkolan kemiantehtaan YVA-prosessi
• YVA-selostuksen perusteltu päätelmä
yhteysviranomaisena toimivalta ELYkeskukselta vastaanotettiin
o Lausunnon mukaan projektilla ei ole
merkittäviä ympäristövaikutuksia
• Lupahakemuksen kirjoittaminen on
aloitettu. Hakemus tullaan jättämään
lupaviranomaisena toimivalle AVI:lle 1)
1)
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
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Kaustisen rikastamon ja päälouhosalueen
YVA-prosessi
ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta
vastaanotettiin syyskuussa
• Ohjelma täyttää lainsäädännön asettamat
vaatimukset
• Lausunnon kommentit huomioidaan YVAselostuksessa
• YVA-selostus tullaan jättämään ELY-keskukselle
16.11.2020
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Projektin kehitys
Tutkimus ja kehitys -projektit

Tutkimus ja kehitystyön päätoiminnot ja –tulokset Q3:
• Kehitystyö litiumin talteenottomenetelmien
kehittämiseksi kahdelle erilaiselle akkujen
kierrätyksestä saatavalle litiumjakeelle BATTrace
projektissa jatkui. Laboratoriokokeista saatu lupaavia
tuloksia
• Autumn IPCEI hakemuksen valmistelut etenivät
• BATCircle 2.0 projektin valmisteluprosessi jatkui.
Hankeessa tarkoitus kohdentaa resursseja
Rapasaaren malmin pilotointivaiheisiin,
malminetsintämenetelmien kehittämiseen ja
litiumin talteenottoon kierrätysmateriaaleista
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Projektin eteneminen

Keliber vahvisti resurssejaan – Heikki Pekkarinen rakentamisen johtajaksi
DI Heikki Pekkarinen valittiin rakentamisen johtajaksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu
rakentamisen organisointi ja toteuttaminen mukaan lukien turvallisuus- ja
ympäristöasiat sekä keskeiset toimittajavalinnat 2.1.2020 alkaen. Hän tulee
toimimaan Keliberin johtoryhmän jäsenenä.
Heikki Pekkarisella on vahva kokemus metalli- ja kaivosteollisuudesta sekä
mittavien projektien johtamisesta keskeisimpänä työkokemuksena:
- 440 miljoonan euron investointiprojektin johtaminen, jossa Outokumpu Oyj
kaksinkertaisti Kemin kaivoksen ja Tornion ferrokromitehtaan tuotannon
- Tornion ferrokromitehtaan sekä Kemin kaivoksen ja Tornion tehtaiden noin
300 hengen tehdaspalveluorganisaation johtaminen.
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Avaintoiminnot Q4
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Avaintoiminnot Q4 aikana
Rahoitus
•

•

YVA-prosessit ja
luvitus

Siltarahoitusneuvotteluiden loppuun
vieminen, tavoitteena
~30 miljoonaa euroa

•

Sisäisen
liiketoimintasiirron
valmistelu Keliber Oy:n
ja Keliber Technology
Oy:n kesken, jolla
varmistetaan aikanaan
projektirahoituksen
toteutettavuus
velkarahoituksen osalta

•

Kaustisen Päivänevan
alueen YVA-selostuksen
luovuttaminen ELYkeskukselle
Vaasan hallintooikeuden päätöstä
Syväjärven
ympäristöluvasta
arvioidaan saapuvaksi
H2 2020 aikana

Suunnittelu ja
rakentaminen
•

•
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Suunnittelun,
hankinnan ja
projektinjohtopalvelun
kilpailutus ja soveltuvien
kumppanien valinta
Aikakriittisen
suunnittelun
aloittaminen
kannattavuusselvityksen
aikataulun
saavuttamiseksi

Tutkimus ja
kehitys
•

Kierrätykseen liittyvien
hankkeiden jatkaminen

•

Rapasaaren pilotin
valmistelut

•

Rapasaaren alueen
kairausten edistäminen
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