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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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Vuoden 2020 yhteenveto
• Tuotannon pilotointiohjelma vietiin loppuun ja litiumhydroksidin kiteyttäminen vahvistettiin – akkulaatuista litiumhydroksidia
jatkuvatoimisesta prosessista
• Suunnatulla osakeannilla 5,77 miljoonaa euroa helmi–maaliskuussa
• Hannu Hautala yhtiön toimitusjohtajaksi, Riku Sauso talous- ja rahoitusjohtajaksi, Heikki Pekkarinen johtamaan rakentamista
• Projektimäärittely päivitettiin – Suunniteltu kapasiteetti nostettiin 15 000 tonniin vuodessa ja tuleva rikastamo sijoitettiin Päivänevan
kaivosalueen viereen
• Roskill arvioi Keliberin olevan maailman kustannustehokkain litiumhydroksidin valmistaja vuonna 2025
• Litium nousi EU:n komission kriittisten raaka-aineiden listalle ensimmäistä kertaa
1)

• Litiumprovinssin laajennuksen YVA -selostus viranomaiskäsittelyyn projektiaikataulun mukaisesti marraskuussa
• Litiumkemiantehtaan ympäristölupahakemus viranomaisille suunniteltua nopeammin joulukuussa
• Siltarahoitusneuvottelut etenivät
• Kairauksia jatkettiin onnistuneesti
1)
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Ympäristövaikutusten arviointi
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Q4 lyhyesti
• Kokkolan litiumkemiantehtaan ympäristölupa – lupahakemus viranomaiselle (AVI1)) etuajassa
• Kaustisen rikastamon toimintojen ja päälouhinta-alueen, ns. litiumprovinssin laajennuksen YVA2)-selostus viranomaisille
(ELY3)) projektimääritelmän mukaisesti
• Keliber ja Kokkolan Energia vahvistivat vuokrasopimuksen kemiantehtaan tontista Kokkolan suurteollisuusalueelle (KIP)
• Siltarahoitusneuvottelut etenivät – tavoitteena saada päätökseen Q1/2021
• Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi liiketoimintasiirron Keliber Oy:n ja Keliber Technology Oy:n välillä, joka toteutettiin
1.1.2021
• Kemiantehtaan, rikastamon ja kaivosalueen suunnittelua tilattiin joulukuussa projektiaikataulun mukaisesti
• Varantokairauksia jatkettiin menestyksekkäästi Kaustisen Päivänevan alueella
1)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristövaikutusten arviointi
3)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
2)
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Toimitusjohtajan katsaus
Maaliskuussa 2020 minulle avautui mahdollisuus ottaa vastaan mielenkiintoinen ja innostava Keliberin
toimitusjohtajan tehtävä. Kuluneet kymmenen kuukautta ovat osoittaneet, että yhtiö ja sen litiumhanke
ovat poikkeuksellisen mielenkiintoisia. Ilmaston lämpenemisen hillitseminen ja digitalisaation
jouduttaminen lisäävät litiumin kysyntää. EU ja useimmat eurooppalaiset valtiot edistävät sekä
liikenteen sähköistymistä että elektronista tiedonsiirtoa. Tämän seurauksena litiumin kysyntä tulee
kasvamaan voimakkaasti ja kysyntä tulee ylittämään tarjonnan vuonna 2024. Vastaukseksi tähän
tilanteeseen Keliber aikoo jättää Kaustisen Päivänevan kaivoksen ja rikastamon
ympäristölupahakemuksen Aluehallintoviranomaisen käsiteltäväksi kesän 2021 alussa. Hakemuksen
arvioitu käsittelyaika on noin 10–12 kuukautta, jonka jälkeen rakennustyöt voisivat alkaa kesällä 2022.
Rakentaminen kestää hieman yli kaksi vuotta, joten omasta malmista saatavan litiumin toimittaminen
asiakkaille käynnistyisi vuonna 2024, markkinoiden kannalta erinomaiseen aikaan. Koska
ilmastonmuutoksen vastaisilla toimilla on kiire, ei Keliber-projektin toteutuksessakaan ole yhtään aikaa
hukattavaksi vuosina 2021–2024.
Edelleen, näiden kymmenen kuukauden aikana olen nähnyt ammattitaitoisten, innostuneiden ja erittäin
joustavien keliberiläisten kehittävän yhtiön toimintatapoja kohti suuren investointiprojektin
toteuttamista. Tämä tarkoittaa mm. kokonaisvaltaisten aikataulujen huolellista suunnittelua ja niiden
toteuttamisen yksityiskohtaista seurantaa. Lisäksi minulla on ollut ilo huomata, että
litiumhankkeellamme on laaja kansallinen ja eurooppalainen tuki ja kannatus. Tämä johtuu siitä, että
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ohella hanke luo uusia teollisia työpaikkoja Suomeen ja vähentää
Euroopan riippuvuutta litiumin tuonnista muilta mantereilta.
6
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Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen aikana Keliber eteni ympäristölupa-asioissa mainiosti. Luovutimme Kaustisen Päivänevan alueen YVAselostuksen ELY-keskukselle projektiaikataulun mukaisesti ja toimitimme Kokkolan litiumkemiantehdasta koskevan ympäristölupahakemuksen
AVI:lle etuajassa projektiaikatauluumme nähden. Yhteistyö viranomaisten, kuten ELY-keskus ja AVI, kanssa on ollut sujuvaa.
Marraskuussa allekirjoitimme Kokkolan Energian kanssa 30 vuoden vuokrasopimuksen koskien kemiantehtaan 12,5 hehtaarin tonttia.
Joulukuussa yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti liiketoimintasiirrosta, joka tarvitaan mm. tulevaa projektirahoitusta varten.
Kairauksia malmivarojen suurentamiseksi jatkettiin suunnitellusti ja jälleen kairaukset osuivat uuteen malmiin. Kairauksen tavoitteena on
edelleen parantaa hankkeen kannattavuutta, mikä on omiaan lisäämään projektin taloudellista houkuttelevuutta.
Asioiden ennakointi ja sidosryhmien kuuleminen on meille erittäin tärkeitä. Koronavirustilanne huomioiden jatkoimme antoisia
sidosryhmätapaamisia vuoden viimeisen neljänneksen aikana.
Toivotan kaikille Keliber Oy:n osakkeenomistajille ja muille tämän raportin lukijoille oikein hyvää alkanutta vuotta 2021.
Hannu Hautala
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Terveys ja
turvallisuus

Terveys ja turvallisuus
Turvallisuusaktiivisuus lisääntyi

Turvallisuusaktiivisuus

Tunnusluvut
KPI

Q4 2020 2020

2019
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ympäristöpoikkeamat
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Tammikuu

0

Turvallisuusaktiviteetti: osallistuminen riskinarviointiin tai
turvallisuusparannushankkeeseen, turvallisuushavainnon / poikkeaman
raportointi.

*LTI (lost-time injury) määritelty ICMM kriteerien mukaisesti
**TRI (total recordable injuries) määritelty ICMM kriteerien mukaisesti
www.keliber.fi

Markkinoiden kehitys
ja markkinanäkymä

Markkinoiden kehitys ja markkinanäkymä
Uusia sähköajoneuvoja esitellään – litiumin kysyntä kasvaa
Litiumin kysyntä kasvaa nopeasti
•

Eri maiden hallitukset rajoittavat aktiivisesti ICE1) -ajoneuvojen
myyntiä

•

Houkuttelevia valtiontukia sähköautoille

•

Uusien sähköautomallien hinnat laskevat

•

Kehittyneet teknologiat – pidentyneet toimintamatkat ja
kehittyneet latausyksiköt

•

Kehittynyt infrastruktuuri

Koko elinkaaren kattava kaava – litiummalmista kierrätykseen

Litiumin tuotantokapasiteetti seuraa kysyntää
•

Keskeytettyjen projektien uudelleen käynnistäminen ja
keskeytetyn tuotannon ylösajo

•

Lisäämällä nykyistä tuotantokapasiteettia

Maailmanlaajuinen kilpailu lisääntynyt vastuullisen
akkumateriaaliteollisuuden osalta
•

EU:n komissio esitti 10.12.2020 lainsäädäntöehdotuksen
sääntelykehyksestä (79 pykälä).
1)
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2)

Lähde: EBA 250 eit/InnoEnergy - # EU Green Deal: “Proposal for a regulation on Batteries”, webinaari
15.12.2020 - EBA250 - Raw materials for batteries - Europe’s new battery regulation and implications for the
European battery value chain
2)

ICE Internal Combustion Engine - polttomoottoriautot

European Battery Alliance
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Taloustiedot
ja rahoitus

Taloustiedot

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

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

Rahavarat vuoden 2020 lopussa olivat 1,3 miljoonaa
euroa (Q3/2020: 2,9).
Investoinnit Q4 aikana olivat 0,9 miljoonaa euroa.
Suurimpia investointeja Q4 olivat kairaus ja
malmivarojen kehittäminen 0,3 miljoonaa euroa,
yleissuunnittelu ja alustavat
rakentamisenhallintatyöt 0,3 miljoonaa euroa ja
ympäristölupien edistäminen 0,3 miljoonaa euroa.

•

•

Q3 2020
2,9
-1,0
0,5
-0,7
16,1
12,4
2,5
16

Q4 2020
1,3
-1,6
0,9
-1,2
15,4
11,2
2,2
16

FY 2020
1,3
-1,3
3,8
-4,2
15,4
11,2
2,2
17

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

Vanha kehitysyhteistyövelka maksettiin toimittajalle
joulukuussa 2020 korkoineen yhteensä 0,3
miljoonaa euroa.
Q4 taloudelliset luvut ovat ennusteiden mukaiset.
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Siltarahoitus 2 – eteneminen
Tavoitteena on kerätä riittävä pääoma
kehitystoiminnan kustannusten kattamiseksi
ennen varsinaista hankerahoitusvaihetta.
• Siltarahoituksen tavoitesumma on noin 30
miljoonaa euroa.
• Päivitetty tavoiteaikataulu on Q1/2021
(aikaisemmin Q4/2020).
• Q4 aikana jatkettiin sijoittajatapaamisia
etäkokouksina sekä nykyisten
osakkeenomistajien että uusien potentiaalisten
sijoittajien kanssa.
• Rahoitus turvattiin lyhytaikaisella lainalla,
kunnes siltarahoitus on saatu päätökseen.

www.keliber.fi

Projektin kehitys

Projektin kehitys

Mineraalivarantojen kehittyminen
Varantokairaukset
Kairaukset ovat Q4 aikana keskittyneet Rapasaaren esiintymän eteläisille
jatkeille. Päätavoitteina on ollut nostaa tietyt mahdolliset mineraalivarannot
osoitettuun luokkaan sekä tutkia tunnettujen spodumeenipegmatiittijuonien
jatkeita.

Suunniteltu
Rapasaaren
avolouhos

• Katsauskauden aikana on kairattu 13 reikää, joiden yhteenlaskettu pituus
on 2 831 metriä.
• Kairaustulokset ovat olleet positiivisia.
• Kairauksia suunnitellaan jatkettavan Rapasaaren esiintymän eteläisillä
jatkeilla ja Päivänevan alueella myös tulevalla raportointikaudella.
Muut aktiviteetit
• Päivitetty Rapasaaren kaivoslupahakemus lähetettiin TUKESille
marraskuun lopussa.

200 m

• Kaivossuunnitteluun liittyvä Rapasaaren rakennegeologinen 3D-mallinnus
ja kalliomekaniikkatutkimus valmistuivat Q4 aikana.
= Kairaukset Q4 2020.
16
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”Aloitetut suunnittelutyöt

Projektin kehitys

mahdollistavat projektiaikataulun
mukaisen etenemisen. ”

Suunnittelun merkittävä edistäminen vähentää
projektiriskejä
Kokkolan suurteollisuusalue (KIP), litiumkemiantehdas

Manu Myllymäki, operatiivinen johtaja

Tulevat työt

• Kemiantehtaan konversion rumpu-uunin
perussuunnittelu on tilattu.

• Sopimusneuvottelut alkavat mahdollisten EPCM 2)

• Litiumkemiantehtaan perussuunnittelun päivitys
15 000 tonnin vuosituotannolle sisältäen

• Laitos- ja prosessisuunnittelun edistäminen lisää projektin
valmiutta, tukee lupaprosessia ja DFS3)-päivitystä.

EWT 1)-prosessin on tilattu.

• Tavoitteena on julkaista päivitetty DFS H2/2021 aikana.

-palveluntarjoajien kanssa.

Päivänevan kaivosalue ja rikastamo
• Rikastamon perussuunnittelun toinen osa on tilattu.
• Rikastamon patojen ja altaiden rakennesuunnittelu on
tilattu.
• Rikastamon vesienkäsittelyn perussuunnittelu on
valmistelussa.

1)

• Päivänevan vesienhallintasuunnitelma on valmistelussa.

3)
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Electrochemical Water Treatment, (sähkökemiallinen vedenkäsittely)
Engineering, Procurement and Construction Management (suunnittelu,
hankinta ja projektinjohtopalvelut)
2)
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Definitive Feasibility Study (kannattavuusselvitys)

Projektin kehitys

Projektiriskien pienentäminen – YVA1) -prosessit ja ympäristölupa-asiat
Kokkolan kemiantehtaan lupaprosessi

2)

• Lupahakemus on jätetty lupaviranomaisena toimivalle AVI:lle 4.12.2020, etuajassa
projektimääritelmään asetettuun aikatauluun nähden. AVI:n ohjeellinen käsittelyaika
ympäristölupahakemukselle on 10–12 kuukautta – lupapäätöstä odotetaan vuoden 2021 loppuun
mennessä.
Kaustisen rikastamon ja päälouhosalueen YVA-prosessi
• YVA-selostus on jätetty yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle3) 24.11.2020
projektimäärittelyyn asetetun aikataulun mukaisesti. ELY-keskuksen lausunto saadaan maaliskuussa
2021. Tavoite on jättää lupahakemus AVI:lle vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
1)

Ympäristövaikutusten arviointi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
3)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
2)
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Projektin kehitys
Tutkimus ja kehitystyön
päätoiminnot Q4

Rapasaaren malmin täysimittaisen pilotin valmistelut
alkoivat
• Alustavia pienen mittakaavan rikastuskokeita suoritetaan
• Rinnakkaisen pienen mittakaavan rikastuspilotin
tarjouskyselyt ovat käynnissä. Toisen toimittajan mukaan
ottamisella varmistetaan tulosten luotettavuus.
BATCircle 2.0 projektin valmistelu jatkui
• Hankkeessa on tarkoitus kohdentaa resursseja
Rapasaaren malmin pilotointiin sekä kierrätyksen ja
malminetsinnän kehittämiseen
BATTrace projekti jatkui
Kehitystyö litiumin talteenottomenetelmien kehittämiseksi
akkujen kierrätyksestä saataville litiumjakeille.
• Laboratoriokokeista saatu lupaavia tuloksia
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Avaintoiminnot Q1 2021
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Avaintoiminnot Q1 2021 aikana
Rahoitus
•

Siltarahoitusneuvotteluiden loppuun
vieminen, tavoitteena
~30 miljoonaa euroa

YVA-prosessit ja
luvitus

Suunnittelu ja
rakentaminen

•

Kaustisen Päivänevan
alueen lupahakemuksen
valmistelu

•

Kokkolan
kemiantehtaan YVAselostuksen
ajantasaistaminen

•

•

•

Vaasan hallintooikeuden päätöstä
Syväjärven
ympäristöluvasta
odotetaan saapuvaksi
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Suunnittelun,
hankinnan ja
projektijohtopalveluiden sopimusneuvottelut
ja kumppanin valinta
(EPCM)
Aikakriittisen
suunnittelun
aloittaminen
kannattavuusselvityksen
(DFS) päivittämiseksi
H2/2021

Tutkimus ja
kehitys
•

Rapasaaren malmin
pilotointiohjelman
valmistelut

•

Rapasaari - Päiväneva
alueen kairausten
jatkaminen

•

Kierrätykseen liittyvien
hankkeiden jatkaminen
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