Keliber Oy
Projektin edistyminen
Q1 2021
tammi–maaliskuu 2021

29. huhtikuuta 2021

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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Q1 lyhyesti
• Yhteistyö Sibanye-Stillwaterin kanssa varmistaa Keliberin litiumhankkeen rahoituksen vuoden 2022
investointipäätökseen saakka. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 40 miljoonan euron osakeannin hankkeen kehitykseen.
• Koulutusyhteistyötä prosessi- ja kemiantekniikan alalla tiivistettiin, tavoitteena varmistaa osaavan työvoiman saatavuus
vuonna 2024
• Uusia rekrytointiprosesseja käynnistettiin
• Sweco Keliberin EPCM1)-kumppaniksi litiumhankkeen suunnitteluun ja toteutukseen
• Kokkolan valtuusto hyväksyi Läntän kaivosalueen osayleiskaavan
• ELY-keskukselta2) positiivinen lausuntolitiumprovinssin laajennuksen YVA3)-selostukseen
• Kokkolan litiumkemiantehtaan ajantasaistettu YVA3)-selostus jätettiin ELY-keskukselle2)
• Varantokairauksia jatkettiin onnistuneesti Kaustisen Päivänevan alueella – Rapasaaren mineraalivarantopäivitys alkoi
1)
2)
3)
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Engineering, Procurement and Construction Management - projektin suunnittelu, hankinta ja rakentamisen johtaminen.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Ympäristövaikutusten arviointi
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”Investointi litiumhankkeeseen on
konkreettinen ympäristöteko.”

Toimitusjohtajan katsaus
Alkuvuoden 2021 tärkein Keliber-uutinen oli Bridge 2 -rahoituskierroksen odotettua parempi
onnistuminen ja saamamme sitoumus 40 M€:n lisäpääomasta. Tästä luottamuksesta haluan
osoittaa suurkiitoksen yhtiön osakkeenomistajille. Samoin haluan kiittää yhtiön henkilökuntaa
erinomaisesti tehdystä työstä, jonka konkreettinen osoitus nyt kerätty lisäpääoma on.
Koko aikaisemman historiansa aikana Keliber on käyttänyt litiumhankkeeseen hieman yli 40 M€,
ja tulevan vajaan 1,5 vuoden aikana edistämme projektia toisella noin 40 M€:lla. Tämä summa
kohdennetaan asioihin, jotka jouduttavat hanketta ja siten luovat arvoa kaikille siinä mukana
oleville. Työsuunnitelmaan kuuluvat mm. lupa-asiat, kaavoitus, rakentamisen valmistelutyöt,
mineraalivarantojen päivittäminen ja vuonna 2019 laaditun kannattavuusselvityksen
ajantasaistaminen. Kaikki nämä ja lukuisat muut tehtävät tähtäävät rakentamisen aloittamiseen
aikataulun mukaisesti kesällä 2022.
Litiumin hinta markkinoilla on noussut kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.
Taustalla on sähköautojen myynnin kasvu ja litiumin huomattavan tärkeä merkitys useimmissa
sähköautoihin soveltuvissa akkuteknologioissa. Maaliskuussa 2021 Roskill päivitti litiumin
globaalin kysyntäennusteen, jonka mukaan nykyinen noin 0,3 miljoonan tonnin vuosikulutus
kasvaa noin 1,8 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Kasvu on siis keskimäärin 150 000
tonnia vuodessa, mikä on noin kymmenen kertaa suurempi määrä litiumia kuin Keliberin tuleva
vuosituotanto. Myönteinen markkinanäkymä näyttää edistävän investointeja toimialalla.
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Toimitusjohtajan katsaus
Keliberin vahvuudet globaalissa kilpailussa perustuvat mm. kustannustehokuuteen ja
vastuulliseen toimintatapaan. Litiumhydroksidin kustannustehokkuusvertailussa Keliber
sijoittuu Roskillin mukaan kärkipaikalle vuonna 2025. Kestävän kehityksen näkökulmasta
Keliberin lyhyillä kuljetusetäisyyksillä ja alhaisilla CO2- ja SOx-päästöillä on tärkeä merkitys.
Nykyään suurin osa Euroopassa käytettävästä litiumista tulee reittiä Australia–Kiina–
Eurooppa. Tähän verrattuna Keliberin tuottaman litiumin matka Kaustiselta Kokkolan kautta
eurooppalaiselle asiakkaalle on lyhyt ja vähäpäästöinen. Suomi on myös esimerkillinen paikka
toimia niin yritysten sosiaalisen vastuun kuin hallinnointikäytäntöjenkin osalta.
Seuraavilla sivuilla on lisää tietoa hankkeen edistymisestä; kyseessä on konkreettinen työ
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Toivotan kaikille Keliber Oy:n osakkeenomistajille ja muille tämän raportin lukijoille
oikein hyvää kevättä.
Hannu Hautala
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Terveys ja
turvallisuus

Terveys ja turvallisuus

Turvallisuus on osa päivittäistä työtä jo projektin kehitysvaiheessa

Turvallisuusaktiivisuus
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Turvallisuusaktiviteetti: osallistuminen riskinarviointiin tai
turvallisuusparannushankkeeseen, turvallisuushavainnon tai
poikkeaman raportointi.
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KPI

Q1 2021 2020

Merkittävät
ympäristöpoikkeamat

0

0

Työntekijämäärä

17

16,7

Sairauspoissaolo-%

0,8

3,6

LTI*

0

0

TRI**

0

0

Merkittävät
turvallisuuspoikkeamat

0

0

*LTI (lost-time injury), poissaoloon johtanut tapaturma
**TRI (total recordable injuries), tapaturmien kokonaismäärä
Molemmat määritelty ICMM:n kriteerien mukaisesti
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Markkinoiden kehitys
ja markkinanäkymä

Markkinoiden kehitys ja markkinanäkymä
Alustavat myyntisopimusneuvottelut ovat herättäneet suurta kiinnostusta
•
•
•
•

Myyntisopimusneuvotteluita potentiaalisten asiakkaiden kanssa jatkettiin maaliskuussa 2021.
Vastuullisesti ja integroidusti litiumhydroksidia tuottava eurooppalainen toimittaja herättää suurta kiinnostusta.
Keliberin etuna Euroopan akkukennovalmistajien läheisyys.
Siltarahoituksen varmistuminen on lisännyt potentiaalisten asiakkaiden luottamusta Keliberiin.

Teollisuuden kehitys
• Sähköautomarkkinat kiihtyvät Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
• Keliber aikoo toimittaa akkulaatuista litiumhydroksidia vuoteen 2025 mennessä, jolloin sähköautojen myynnin kasvun arvioidaan
kiihtyvän merkittävästi.
• Kehitys globaaleilla litiummarkkinoilla jatkuu vahvana.

Vuoteen 2025 mennessä
sähköautojen osuuden arvioidaan
olevan 10 % henkilöautojen
maailmanlaajuisesta myynnistä ja
kasvavan 28 %:iin vuonna 2030 ja
58 %:iin vuonna 2040.

Lähde: Electric Vehicle Outlook 2020, Executive Summary, BloombergNEF
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Taloustiedot
ja rahoitus

Taloustiedot

Toteutuma on taloudellisen ennusteen 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 2021
21,2
19,9
1,6
-1,6
38,8
22,5
4,0
17

FY 2020
1,3
-1,3
3,8
-4,2
15,4
11,2
2,2
16

Rahavarat maaliskuun 2021 lopussa olivat 21,2 miljoonaa
euroa (Q4/2020: 1,3).
Sibanye-Stillwater merkitsi osakeannin ensimmäisessä
vaiheessa Keliberin osakkeita 15 miljoonan euron arvosta,
kirjattu omaan pääomaan.
31.3.2021 käynnissä nykyisille osakkeenomistajille suunnattu
osakeanti, merkinnät kirjattu väliaikaisesti velaksi.
Korolliset velat sisältävät 1,9 miljoonaa euroa
vuokrasopimusvelkoja (IFRS 16), josta suurin osa koostuu
Kokkolan kemiantehtaan maanvuokrasopimuksesta.
29.4.2021
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•

•
•

Investoinnit Q1 aikana olivat 1,6 miljoonaa euroa, joista
suurimpia olivat
- kairaus ja malmivarojen kehittäminen 0,4 milj. euroa
- yleissuunnittelu ja alustava rakentamisen hallinnointi
ja suunnittelu 0,9 miljoonaa euroa
- ympäristölupien edistäminen 0,2 miljoonaa euroa.
Tilinpäätös vuodelta 2020 sai hallituksen ja tilintarkastajan
hyväksynnän ja jaettiin osakkeenomistajille maaliskuun
lopulla.
Liiketoimintasiirto toteutettiin päivämäärällä 1.1.2021.
Liiketoimintasiirrossa operatiivinen liiketoiminta siirrettiin
Keliber Oy:stä tytäryhtiö Keliber Technology Oy:hyn. Uusi
konsernirakenne mahdollistaa tytäryhtiön osakkeiden
tarjoamisen tulevan projektirahoitusvaiheen velkojen
vakuudeksi.

Siltarahoitus 2 onnistuneesti päätökseen
Keliber varmisti rahoituksen litiumhankkeen rakentamisvaiheeseen asti

Keliber, nykyiset osakkeenomistajat ja Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater) allekirjoittivat investointisopimuksen
40 miljoonan euron siltarahoituksesta 23.2.2021. Se kattaa litiumhankkeen kehittämisen kustannukset rakennusvaiheen
alkamiseen asti.
Keskeiset tiedot rahoitusjärjestelystä:
• Sibanye-Stillwater merkitsi Keliberin osakkeita
15 miljoonalla eurolla 16.3.2021.
• Keliberin nykyisille osakkeenomistajille tarjottiin
merkittäväksi osakkeita enintään 10 miljoonalla eurolla.
Anti merkittiin täyteen.
• 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 suunnittelee ottavansa
pääroolin Keliberin rahoittajana.
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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 ja teknologiapaketit

•

rekrytoinnit

•

kannattavuusselvityksen (DFS) päivityksen

•

hankerahoituksen valmistelut

Projektin edistyminen

Projektin edistyminen
Mineraalivarantojen päivitys aloitettiin
Varanto-, malminetsintä- ja infratarkistuskairaukset
Kairaukset ovat Q1:n aikana keskittyneet Rapasaaren ja
Päivänevan alueille.
• Katsauskauden aikana on kairattu 20 reikää, joiden
yhteenlaskettu pituus on 3 711 metriä.
• Kairaustulokset ovat olleet positiivisia erityisesti
Rapasaaren eteläisillä jatkeilla.
• Rapasaaren mineraalivarantopäivitys on aloitettu
maaliskuussa ja valmistuu huhtikuussa 2021.
• Kairauksia suunnitellaan jatkettavan Päivänevan alueella
myös tulevalla raportointikaudella.

Päivänevan turvetuotantoalue

Muut aktiviteetit

400 m

• Syväjärven kaivosturvallisuuslupahakemus lähetettiin
TUKESille maaliskuussa.
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Projektin edistyminen
Suunnittelu ja rakentaminen

Vahvistusta Keliberin projektitiimiin
• Installations Manager, Mining Manager ja Engineering Manager
• Industrial Construction Manager (6.4.2021 alkaen)
• Senior Project Engineer (17.5.2021 alkaen)
Sweco Industry Oy valittiin EPCM-kumppaniksi vastaamaan
projektin suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisen johtamisesta.
Päiväneva
•

Rikastamon perussuunnittelu ja prosessivesien käsittelyn suunnittelu
jatkuu Metso Outotecin kanssa.

•

Rikastushiekka-altaiden perussuunnittelu käynnissä Afryn kanssa.

Kokkola litiumhydroksiditehdas
•
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Korkealämpötilakonversion perussuunnittelu FLSmidthin kanssa ja
hydrometallurgisen prosessin perussuunnittelu Metso Outotecin
kanssa ovat edenneet.

Projektin edistyminen
Ympäristölupaprosessit etenevät
Päivänevan rikastamo ja pääkaivosalueet
• Yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi perustellun päätelmän 29.3.2021. ELY-keskus
lausuu, että selostus täyttää YVA1)-lainsäädännön sisältövaatimukset, eikä siinä ole olennaisia puutteita.
• Ympäristölupahakemusta valmistetaan Afryn kanssa.
Kokkola
• Ajantasaistettu ympäristövaikutusten arviointiselostus jätettiin ELY-keskukselle 31.3.2021. Prosessiin tehdyt
parannukset koskevat sekä jätevesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä, ja ne
vähentävät ympäristövaikutuksia.
Länttä
• Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 25.3.2021. Louhinta Läntässä alkaa aikaisintaan 2030luvulla.
1)
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Projektin edistyminen

Tutkimus- ja kehitystyö keskittyy kestävään luonnonvarojen käyttöön
Rapasaaren malmin täysimittaisen pilotin valmistelut
alkoivat
• Malminäytteenoton suunnittelu
• Pienen mittakaavan alustavia kokeita tehty
• Rinnakkaiset pienen mittakaavan koeajot ovat käynnissä.
Toisen toimittajan mukaan ottamisella varmistetaan
tulosten luotettavuus.
Kiertotalous
Kestävään kehitykseen tähtäävä kehitysyhteistyö
tutkimusorganisaatioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa jatkuu.
• BATCircle – Akkujen kierrätyksen lisääminen ja
tuotantoprosessien kehittäminen
• BATTrace – Alustavat Rapasaaren malmin testaukset,
akkumateriaalien jäljitettävyys ja vastuullisten
tuotantomenetelmien kehittäminen
• PCMMR-hanke – Rikastushiekan tuotteistus
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PCMMR-hankkeen kokeissa testattiin onnistuneesti Keliberin
rikastushiekan käyttöä keraamisissa laatoissa
www.keliber.fi

Avaintoiminnot Q2 2021
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Avaintoiminnot Q2 2021 aikana
Yleinen
•

Projektin
avainhenkilöiden
rekrytointi jatkuu

•

Kannattavuusselvityksen
päivityksen edistäminen

•

•

•
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Suunnittelu ja
rakentaminen

Ympäristö
Päivänevan rikastamon
toimintojen ja Rapasaaren
ympäristölupahakemuksen jättäminen
Kokkolan kemiantehtaan
YVA-selostuksen
ajantasaistamisen
webinaari 27.4.

T&K ja geologia

•

Perussuunnittelun
valmistuminen kaikille
kohteille

•

Rapasaaren malmin
pilotointiohjelman
edistäminen

•

Balance of Plant –
perussuunnittelun aloitus

•

T&K-strategian
terävöittäminen

•

Kierrätykseen liittyvien
hankkeiden jatkaminen

•

Rapasaaren
mineraalivarantojen
päivittäminen

Vaasan hallinto-oikeudelta
odotetaan päätöstä
Syväjärven ympäristöluvan valituksista
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