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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 forward-
looking 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

• Suunnatulla osakeannilla 5,77 miljoonaa euroa
• Pilot-mittakaavan koeohjelma päätökseen – akkulaatuista litiumhydroksidia 

jatkuvatoimisesta pilotista 
• Hannu Hautala yhtiön toimitusjohtajaksi 16.3.2020
• Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA): 

selostus viranomaiskäsittelyyn Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle (ELY-keskus)

20.1.20214
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Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2020 ensimmäisten kuukausien aikana Keliber jatkoi työtä akkulaatuisen 
litiumhydroksidin tuottamiseksi kasvavien kansainvälisten markkinoiden tarpeisiin. 
Tuotantoprosessin toimivuuden osoittamiseksi teimme yhdessä Outotecin tutkimus- ja 
kehityskeskuksen kanssa jatkuvatoimisen litiumhydroksidikokeen. Saadun tuotteen 
puhtaus oli erittäin korkea ja litiumin saanto prosessissa oli parempi kuin mitä 
helmikuussa 2019 julkaistussa kannattavuusselvityksessä käytettiin. Tulokset ovat 
erittäin vakuuttavia.

Koronapandemia on vaikuttanut litiummarkkinoihin ja häirinnyt litiumin toimitusketjuja 
maailmanlaajuisesti. Autojen, mukaan lukien sähkö- ja hybridiautot, kysyntä on 
vähentynyt väliaikaisesti. Pandemian ei kuitenkaan odoteta muuttavan liikenteen 
sähköistymistä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä: sähköajoneuvot ovat tulleet 
jäädäkseen. 

Koronapandemian takia eri toimialojen, myös autojen ja akkujen, raaka-aineiden 
hankintastrategioita harkitaan uudelleen. Tarkoituksena on vähentää riippuvuutta 
yksittäisistä lähteistä, toisin sanoen toivottaa uusia toimittajia, myös uusilta 
alueilta, tervetulleiksi.

20.1.20215
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Toimitusjohtajan katsaus
Otin mielenkiintoisen ja innostavan toimitusjohtajan tehtävän vastaan Keliberillä maaliskuussa. Ensimmäisten viikkojen 
aikana olen tavannut ammattitaitoisia, innostuneita ja erittäin joustavia keliberiläisiä. Minulla on ollut lisäksi ilo keskustella 
joidenkin osakkeenomistajien kanssa, ja olen keskustellut myös muiden sidosryhmien, kuten naapureiden, 
kuntaviranomaisten, potentiaalisten asiakkaiden ja neuvonantajien kanssa. Keliberillä vallitsee positiivinen ilmapiiri, 
joka perustuu malmilöydöksiin, kasvavaan litiumin kysyntään ja vankkaan tekniseen osaamiseen. 

Edeltäjälleni Pertti Lambergille haluan osoittaa lämpimät kiitokset hänen erinomaisesta työstään Keliberille vuosina 
2016-2020 ja toimitusjohtajan tehtävien ammattimaisesta siirrosta allekirjoittaneelle. Toivotan hänelle kaikkea hyvää ja 
menestystä seuraavassa ammatillisessa tehtävässään uuden kaivoksen kehittämisessä, samalla kun Keliber siirtyy 
projektin toteutusvaiheeseen.

Kaikille Keliberin osakkeenomistajille ja muille Q1-raportin lukijoille toivon miellyttävää kevättä koronapandemian 
rajoituksista huolimatta.

Hannu Hautala

20.1.20216
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Terveys ja turvallisuus
Nolla tapaturmaa

KPI Q1 
2020

Q1-Q4
2019

Merkittävät 
ympäristövahingot

0 0

Työntekijöiden määrä 17,7 15,9

Sairauspoissaolot 4,4 1,2

LTI* 0 0

TRI* 0 0

Vakavat vaaratilanteet 0 0

20.1.20218

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

• Etätyötä on suositeltu aina kun mahdollista.
• Koulutuksia viivästytetään ja kokoukset 

pidetään etäyhteyden kautta.

Turvallisuusanalyysi kemiantehtaalle
Tarkoituksena prosessiriskien varhainen 
tunnistaminen.

* ICMM kriteerit
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Terveys ja turvallisuus
Tärkeimmät mittarit

20.1.20219

Henkilöstöä rohkaistaan tekemään 
vähintään kaksi turvallisuuteen liittyvää 
aktiviteettia kuukaudessa:
• turvallisuushavainnon tekeminen
• osallistuminen riskinarviointiin, 

turvallisuuskävelyyn tai 
parannushankkeeseen.

Tavoite: vahvistaa maailmanluokan 
turvallisuuskulttuuria
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Markkinoiden kehitys – Roskill

Kysynnän voimakas kasvu ja litiumin 
heikentyvä ylitarjonta pitkällä tähtäimellä
• Koronapandemia on vaikuttanut 

lyhytaikaisesti sähköajoneuvojen ja 
litiumin kysyntään ja tarjontaan.

• Litiumin kysynnän nousu on viivästynyt
koronapandemian johdosta. Pandemian 
vaikutus litiumin hintaan on ollut pienempi 
kuin sen vaikutus muiden teollisuusmetallien 
hintoihin.

20.1.202111

Litiumin kulutus ensimmäisellä käyttökerralla, 2018-2040 (000t LCE)
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Taloustiedot
Projektin sujuvan etenemisen varmistaminen 

Osakeannilla kerättiin 5,77 miljoonaa euroa
Osakeantia ei rekisteröity 31.3.2020 mennessä, 
joten sitä ole vielä kirjattu omaan pääomaan. 
Siirto veloista omaan pääomaan suoritetaan 
rekisteröinnin jälkeen.

Kesä-IPCEI-hankkeen rahoituspäätös 
Business Finlandilta
Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 0,2 miljoonaa 
euroa liittyen kyseiseen projektiin. Avustuksen 
täysimääräinen saaminen edellyttää yhtiöltä 
mittavan kehityssuunnitelman toteuttamista ja 
rahoitusehtojen täyttämistä.

20.1.202113
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Taloustiedot
Suurimmat osakkeenomistajat

Osakkeenomistaja Osakkeet & 
äänimäärät (%) Maa

1 Suomen Malmijalostus Oy 1) 26%

2 Nordic Mining ASA 16%

3 Jorma Takanen 10%

4 Ab Mine Invest Oy 8%

5 Thominvest Oy 6%

6 Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 5%

7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5%

8 Case Invest Oy 5%

9 Jussi Capital Oy 4%

10 Räsänen Simo 1%

Lähde: Keliber Oy 11.5.2020
Huom: 1) Suomen valtion omistama
Rekisteröinti kesken.
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Projektin kehitys
Prosessien kehittäminen projektityökalun avulla

20.1.202116

Projektin aikataulua seurataan 
Microsoftin project-työkalulla 
aikataulun ja riskien hallitsemiseksi:
• kaikki tehtävät yhdessä tiedostossa
• tehtäväriippuvuuksien hallinta
• hankkeen reaaliaikainen seuranta
• tehtävien priorisointi
• kriittisten polkujen tunnistaminen.
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Projektin kehitys
Kannattavuuden parantaminen

Avainlukujen optimointi kannattavuuden 
parantamiseksi ja IRR:n suurentamiseksi
Tavoitteena nostaa kapasiteettia ja 
optimoida valmistusketjua ja kuljetuksia.
• Tutkimusta on valmisteltu Q1:n aikana, 

ja se saadaan päätökseen Q2:n aikana.
• Infra-alueiden varmistuskairaukset ovat

jatkuneet Päivänevan turvesuoalueella, 
Rapasaaren kaivosalueen tuntumassa.

20.1.202117

Rapasaaren 
suunniteltu 
avolouhosalue

500 m
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Projektin kehitys
Kannattavuuden parantaminen – Varmistuskairaukset

20.1.202118

Tutkimus ja varmistuskairaukset
Malminetsintäkairauksilla ja infra-alueiden
varmistuskairauksilla on saatu lukuisia 
uusia malmilävistyksiä Rapasaaren alueelta 
talvikaudella 2019–2020.
• Katsauskauden aikana on kairattu 1–2 

kairakoneella yhteensä 4 087 metriä. 
Kairauksilla on saatu useita 2–15 metrin
spodumeenipegmatiittilävistyksiä.

Parhaimmat lävistykset Q1 2020:
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Projektin kehitys
Projektiriskien pienentäminen – Testaaminen ja suunnittelu

Kolmivaiheinen pilot-mittakaavan 
koeohjelma päätökseen
• Jatkuvatoimisessa Outotecin

LiOH-pilotissa akkulaatuista
litiumhydroksidia tammikuussa 2020.

• Erinomaiset koetulokset osoittavat 
valitun teknologian toimivuuden 
ja vahvuuden.

• Lisäksi SRK valmistelee pilotista 
havainnointiraportin.

Tekniikan suunnittelu
Kemiantehtaan perussuunnittelu on käynnissä 
ja valmistelut rikastamisen ja rikastamon 
perussuunnittelusta on aloitettu.
• Kemiantehtaan laitetoimittajan alustavan

prosessi-suunnittelun toimittajaksi on valittu
Outotec Oyj ja rumpu-uunin osalta FLSMidth.

• Hankinta koskien CM&P-kumppanin valintaa 
jatkuu, ja hankintaprosessi koskien 
Engineering-kumppanin vertailua ja valintaa on 
valmistumassa.

20.1.202119
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Projektin kehitys
Projektiriskien pienentäminen –
YVA-prosessien ja ympäristölupa-asioiden eteneminen

Kemiantehdas

Kemiantehtaan YVA:n loppuun
saattaminen
YVA-selostus on jätetty ELY-keskukselle
(ohjaava viranomainen) 6.3.2020.
• Yleinen kuulutus järjestetään 26.3–

22.5.2020.
• ELY-keskuksen perusteltua 

päätelmää odotetaan kesäkuun
loppuun mennessä. 

Louhosalue ja rikastamo
Louhosalueen ja rikastamon
YVA-prosessi käynnissä
Tutkimusta projektin avainlukujen
parantamiseksi ja projektin riskien
vähentämiseksi on valmisteltu
katsauskauden aikana.
• Mineraalivarantojen ja malmivarojen

kasvu 2019 vuoden lopussa. 

20.1.202120

YVA
Ympäristö-
vaikutusten 

arviointi
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Projektin kehitys
Tutkimus ja kehitys -projektit

Business Finland myönsi tukea kehitykseen ja 
innovaatiotyöhön osana Summer-IPCEI -nimistä
projektia.

Pyrometallurgisesta litium-ioni-akkujen 
kierrätysprosessista tulevan materiaalin 
tutkimus- ja kehitystoimet ovat edenneet 
BATCircle-hankkeen puitteissa. Tulokset ovat 
olleet erinomaiset.

Green Minerals -hankkeen toisen vaiheen 
kalliomurske- ja moreeninäytteenotto-
porausohjelman valmistelu ja toteutus on 
saatu päätökseen.

20.1.202121
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Avaintoiminnot Q2 aikana

20.1.202122

Siltarahoituksen toinen 
vaihe aloitetaan.

Yhtiön varsinainen 
yhtiökokous 2020 
pidetään 26.5.2020.

Päätöksenteko LiOH-
kapasiteetin ja 
toimitusmäärän 
kasvattamisesta sekä 
tuotantoprosessin ja 
logistiikan 
optimoinnista.

SRK:n raportti Outotecin 
LiOH-pilotista valmistuu. 

YVA-prosessivalmius
• Varmistuskairauksia

jatketaan toukokuun 
puoliväliin saakka.

• Perussuunnittelua 
jatketaan kaikilla 
kolmella 
prosessialueella.

Perusteltua päätelmää 
kemiahtehtaan YVA:sta 
ja hallinto-oikeuden 
päätöstä Syväjärven 
ympäristöluvasta 
odotetaan saapuvaksi 
Q2:n lopussa. 
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Markkinanäkymät
Roskill ja Fastmarkets ennustavat, että 
litiumkemikaalien tuotannon kasvu ylittää 
litiumin kysynnän kasvun vuoden 2020 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tämän 
ennustetaan vaikuttavan kaikkien 
litiumtuotteiden hintoihin, ja hintojen 
odotetaan pysyvän suhteellisen alhaisina 
vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana, pitkän aikavälin ennusteen ollessa 
edelleen hyvä.

Litiumin kysynnän ja tarjonnan ennustetaan 
tasapainottuvan keskipitkällä aikavälillä, ja 
kysynnän ylittävän ennustetun 
maailmanlaajuisen kokonaistuotannon määrän 
pitkällä aikavälillä. Roskill ennustaa, että 
ylitarjonta poistuu vuoden 2020-luvun 
alkupuolella.

20.1.2021 -23

Akkulaatuisen litiumhydroksidin vuotuisen keskimääräisen hintaennusteen 
kehitys vuosina 2017-2040 (US $ / t CIF)

Litiumin hinnan odotetaan palautuvan 2020 Q3 aikana

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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