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Disclaimer
This presentation and the information contained herein and any oral communication in connection with it (the "Information") are strictly confidential and are being provided to you solely for your
information. 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.

2

23.2.2021

-

www.keliber.fi

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja digitalisaation
nopea kehittyminen kasvattavat litiumin kysyntää

Liikenteen
sähköistyminen
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Uusiutuva energiatuotanto ja
energian varastointi

www.keliber.fi

Elektroniikka ja
akkukäyttöiset pienkoneet

Keliber Oy on suomalainen erikoiskemikaali- ja kaivosyhtiö,
jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti erittäin puhdasta,
akkulaatuista litiumhydroksidia kasvaville
sähköautomarkkinoille omasta malmista vuonna 2024.

”Turvallisuus ja vastuullisuus

ovat kaiken toimintamme
lähtökohta
Hannu Hautala

Ennustettu alan

kustannustehokkaimmaksi
2025

Testattu
tuotantoteknologia
teknisesti,
taloudellisesti ja
ympäristöllisesti

korkeatasoista
teknologiaa

Suunniteltu
vuosituotanto
15 000 tonnia

akkulaatuista
litiumhydroksidia

Integroitu

tuotanto malmista
litiumiksi
Todennettuja

malmivaroja
13+ vuodeksi
Merkittävä

kasvupotentiaali

Kasvavat malmivarat

Lähes 50 prosentin lisäys Rapasaaren malmivaroissa vuoden 2019 päivityksissä
Malmivarat (JORC 2012), Keliber Oy
Avolouhosten malmivarat

Mt

Malmin keskipitoisuus (Li2O%)

Todetut

3.041

1.12

Todennäköiset

3.539

0.92

Yhteensä, avolouhokset

6.579

1.01

Mt

Malmin keskipitoisuus (Li2O%)

Todetut

0.583

0.86

Todennäköiset

2.209

0.92

Yhteensä, maanalaiset kaivokset

2.792

0.90

Mt

Malmin keskipitoisuus (Li2O%)

Todetut

3.624

1.08

Todennäköiset

5.748

0.92

Yhteensä

9.372

0.98

Maanalaisten kaivosten malmivarat

Kaikki malmivarat

Malmivara-arviot on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the
2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore
Reserves). Malmivara-arviot on laatinut Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän FM
(geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä.
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Rikastamo, Kaustinen
Turvetuotanto
www.keliber.fi

Tärkeimmät kaivosalueet
Päivänevan tuotantoalue

Keliber hyvissä asemissa Euroopan akkuteollisuuteen nähden
Litiumhydroksidin kysynnän vahva kasvu Euroopassa
Litiumin kysyntä globaalisti
(t/LCE)
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Lähde: Roskill Consulting Group Ltd

Keliberin valtit:
•
•
•
•
•

15 000 tonnia akkulaatuista Keliberin
litiumhydroksidia
Nopea ja luotettava toimitus – Kokkolan satama
Toiminta Euroopassa: ei kaupankäynnin esteitä,
matala geopoliittinen riski
Pieni ympäristöjalanjälki: CO2, SOx
Vastuullinen toiminta ja tuotanto
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Tähän mennessä julkistettujen Eurooppaan rakennettavien litiumioniakkutehtaiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on noin 600GWh. LÄHDE: Roland Zenn, 2021

www.keliber.fi

Miksi sijoittaa Keliberiin?

Liikenteen
sähköistyminen
Litiumin kysynnän
merkittävä kasvu
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Houkutteleva
liiketoiminta

Keliber,

ensimmäinen

Arvioitu kustannustehokkaimmaksi
IRR 22 %
(verojen jälkeen)
vuonna 2025

vertikaalisesti
integroitu litiumin
tuottaja
Euroopassa

www.keliber.fi

Keliber,

akkulaatuista
litiumhydroksidia
Testattu tuotantoteknologia

Merkittävä rahoitussopimus varmistaa
Keliberin litiumhankkeen etenemisen
Keliber ja Sibanye-Stillwater Limited ovat allekirjoittaneet investointisopimuksen 40 miljoonan euron
siltarahoituksesta Keliberin litiumhankkeen toteuttamiseksi Keski-Pohjanmaalla.

Keskeiset tiedot rahoitusjärjestelystä:
• Sibanye-Stillwater merkitsee Keliberin osakkeita 15 miljoonalla eurolla.
• Keliberin nykyiset osakkeenomistajat merkitsevät osakkeita enintään 10 miljoonalla eurolla, joka sisältyy edellä
mainittuun 40 miljoonan euron tavoitteeseen. Jos muiden osakkeenomistajien merkinnät eivät kata 10 miljoonaa
euroa, Sibanye-Stillwater merkitsee loput osakkeet siten, että maaliskuussa 2021 saavutetaan yhteensä 25
miljoonaa euroa.
• Sibanye-Stillwater aikoo lisäksi rahoittaa hankkeen kehittämistä 15 miljoonalla eurolla myöhemmin tänä vuonna
ja vuoden 2022 alussa.
• Vuoden 2022 puoliväliin suunnitellun Keliberin litiumhankkeen rakentamisvaiheen tulevassa rahoituksessa
Sibanye-Stillwater aikoo olla avainasemassa teollisena ankkurisijoittajana.
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Investoinnin pääkohdat
Keliber Oy ja Sibanye Stillwater Limited ovat sopineet nykyisten
osakkeenomistajien kanssa toteutettavasta 40 miljoonan euron
rahoitusjärjestelystä. Se edistää Keliberin hanketta merkittävästi ja
kasvattaa yhtiön arvoa.
• Rahoitusjärjestely mahdollistaa työsuunnitelman 1/2021 – 6/2022
mukaiset toimet, muun muassa:
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luvitukseen ja kaavoitukseen liittyvät tehtävät

-

alustavat rakennustyöt (esim. kaivosalueen tietyöt ja maansiirtotyöt)

-

malmivarojen päivittämisen

-

teknisen suunnittelun

-

tärkeät rekrytoinnit
kannattavuusselvityksen (DFS) päivityksen, rahoituspaketin valmistelun itse
rakennushankkeelle
25.2.2021

-

www.keliber.fi

Sibanye-Stillwater – globaali
jalometallien tuottaja
• Johtava maailmanlaajuinen jalometallien
tuottaja, jolla laaja portfolio platinaryhmän
metalleja (PGM): maailman suurin platinan
ja rhodiumin tuottaja, toiseksi suurin
palladiumin ja kolmanneksi suurin kullan
tuottaja
• Tuotantoa Etelä-Afrikassa ja PohjoisAmerikassa
• Liikevaihto USD 7.7 miljardia (2020)
• Markkina-arvo USD 14 miljardia
19 %
33%
• Henkilöstö 80 000
Tuotanto
• Listattu Johannesburgin
(oz %) 2020
pörssissä (JSE:SSW) ja
New Yorkissa (NYSE:SBSW)
48%
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Americas assets
Marathon project (26.5%)
with Generation mining

US PGM
East Boulder mine(100%)
Reserves: 11.0Moz 2E

Denison project (64.9%)
with Wallbridge Mining

Stillwater mine(100%)
Reserves: 15.9Moz 2E

Altar project (100%)
with Aldebaran (in
Argentina)

SA PGM

Southern African assets

SA GOLD

Mimosa (50%)
Reserves: 1.5Moz 4E

Cooke surface (100%)
Reserves: 0.1Moz Au

Marikana (100%)4
Reserves: 21.6Moz 4E

Kloof (100%)
Reserves: 4.6Moz Au

Platinum Mile (91.7%)
Reserves: n.a.

Driefontein (100%)
Reserves: 2.5Moz Au

Rustenburg (100%):
Reserves: 15.4Moz 4E

DRDGOLD (50.1%)
Reserves: 2.8Moz Au

Kroondal (50%)
Reserves: 1.1Moz 4E

Beatrix (100%)
Reserves: 1.2Moz Au

Various SA PGM projects
Resources: 86Moz 4E

Various SA gold projects
Reserves: 4.3 Moz Au
Resources: 19.7Moz Au

Yhteistyö luo monipuolisia mahdollisuuksia
• Sibanye-Stillwaterin strateginen investointi akkumetalleihin
– Keliber saa pääomaa hankkeen edistämiseen ja litiumhydroksiditehtaan
rakentamiseen

• Sibanye-Stillwaterin kaivososaaminen käytettävissä
• Sibanye-Stillwater on yksi maailman suurimmista autokatalysaattoreiden
kierrättäjistä, varmistaen kriittisten metallien uudelleenkäyttöä
• Vakiintuneet yhteistyökumppanit takaavat huipputeknologian
– Yhteistyömahdollisuuksia platinaryhmän metallien (PGM) arvoketjussa

• Strateginen visio laajentumisesta akkumetallien arvoketjuun
– laaja ymmärrys automarkkinoista ja siihen liittyvästä sähköautojen teknologiasta
– Sekä platinaryhmän metallit (PGMs) että akkumetallit torjuvat ilmastonmuutosta
vähentämällä päästöjä, ja niillä saattaa olla tärkeä rooli tulevaisuuden vetytaloudessa
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Rahoitus takaa Keliberin tulon markkinoille oikeaan aikaan
2022

2020

2019

Keliber päättää muuttaa
lopputuotteensa
litiumkarbonaatista
litiumhydroksidiksi
Kannattavuusselvityksen
päivitys julkaistaan

Kasvaneet malmivarat
antavat Keliberille
mahdollisuuden lisätä
tulevaa
tuotantokapasiteettiaan
ja sijoittaa tuleva
rikastamo
päälouhosalueen
Siltarahoitus
välittömään
läheisyyteen
≈ 40 miljoonaa

2021

2022

Kannattavuusselvitys (DFS)
päivitys
Q1 2022

Keliberin Rapasaaren malmivarat
kasvoivat lähes 50 % (laadittu ja
raportoitu JORC 2012 -koodin
mukaisesti)
23.2.2021

Tuotanto
15 000
tonniin
vuodessa

2022

Rakentamisen
aloitus

euroa

2020–2022

2019

2025

Lupa- ja kaavoitusasiat
päätökseen

Ympäristöluvat, kaavoitus,
yksityiskohtaiset suunnitteluja rakennuslupaprosessit
meneillään

2022

Projektirahoitus
≈ 340 miljoonaa
euroa

-

2022–2024
Rakennusvaihe
~ 500 työpaikkaa

2024

Tuotannon
aloitus
150−200
työpaikkaa

2025–

Positiivinen
kassavirta.
EBITDA noin
100-120
miljoonaa
euroa
vuodessa
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