Keliber – noin 380 M€ hanke
Edistynein hanke akkulaatuisen litiumhydroksidin
tuottamiseksi Euroopassa

Oulun Suurhankeinfo, 3.6.2021
Hannu Hautala, toimitusjohtaja

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.
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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 on suomalainen kaivos- ja erikoiskemikaaliyhtiö, jonka
tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista
litiumhydroksidia kasvaville akkumarkkinoille 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

tuotanto malmista
litiumiksi
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Merkittävä
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26.5.2021
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www.keliber.fi

LITIUMMALMI

Kunnianhimo

Kairaus vuosina 2020 ja 2021 tuottaa erinomaisia tuloksia
Rapasaaren litiumesiintymän mineraalivarat kasvoivat noin 2 miljoonalla tonnilla

Suunniteltu
Rapasaaren
avolouhos

• Keliberin mitatut ja osoitetut mineraalivarannot
ovat nyt yhteensä 13,69 miljoonaa tonnia
(aiemmin 11,77).
• Mukaan lukien mahdolliset mineraalivarannot
mineraalivarantojen kokonaismäärä on
15,62 miljoonaa tonnia (aiemmin 14,19). Yhtiön
mineraalivarantojen keskimääräinen Li₂Opitoisuus on 1,05 %.

Päivänevan
turvetuotantoalue

400
m
= Kairaukset Q1 2021, A = Rapasaaren esiintymän eteläjatkeet
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Keliber hyvissä asemissa Euroopan akkuteollisuuteen nähden
Litiumhydroksidin kysynnän vahva kasvu Euroopassa
Litiumin kysyntä globaalisti
(t/LCE)

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

Lyhyet kuljetusmatkat tukevat kestävää kehitystä
Kuljetukset aiheuttavat CO2- ja SOx-päästöjä

Länsi-Australia

EU

Laajamittainen litiummalmin louhinta ja jalostuskapasiteetti
sekä raaka-aineen kuljetus
Eurooppa
- Litiumhydroksidin tuotantokapasiteetti

~ 30 000 km

Kiina

Keliber

•
•

EU

----

~ 200–1 000 km

Chile & Argentiina
Suolavesiuutto
Li2CO3 ja LiOH
tuotantokapasiteetti
Lähde: Roskill
1: Australian litiumhydroksidin tuotantokapasiteetti tulossa
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tuotantokapasiteetti

Australia
- Litiummalmin louhinta
- Tuleva LiOH
tuotantokapasiteetti

Australia on litiummalmin suurin tuottaja.
Kiina on litiumhydroksidin ja litiumkarbonaatin
suurin tuottaja.
Keliberin tavoitteena on tuottaa vastuullisesti
akkulaatuista litiumhydroksidia omasta malmista
ensimmäisenä Euroopassa.

8

Suolavesiuutto
Suolavesiuutto
Litiummalmin louhinta
Litiummalmin
louhinta
Li
CO
ja
LiOH
2
3
Li2CO3 ja LiOH tuotanto

www.keliber.fi

Litiumkemikaalien
tuotantokapasiteetti
Suolavesiuutto
Litiummalmin
louhinta

Merkittävä rahoitussopimus varmistaa Keliberin
litiumhankkeen etenemisen
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:

www.keliber.fi

•

luvitukseen ja kaavoitukseen liittyvät tehtävät

•

alustavat rakennustyöt (esim. kaivosalueen tietyöt ja
maansiirtotyöt)

•

malmivarojen päivittämisen

•

teknisen suunnittelun ja teknologiapaketit

•

rekrytoinnit

•

kannattavuusselvityksen (DFS) päivityksen

•

hankerahoituksen valmistelut

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
tuotantokapasiteettia
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)
26.5.2021

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

-

2025–
2022–2024

2024

Rakennusvaihe
~ 500 työpaikkaa

Tuotannon
aloitus
150−200
työpaikkaa

Positiivinen
kassavirta.
EBITDA noin
100-120
miljoonaa
euroa
vuodessa
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Ympäristölupavaihe käynnissä
Päivänevan kaivosalue ja rikastamo

Kokkolan kemiantehdas
20.7.2020 ELY-keskukselta perusteltu
päätelmä YVA-selostuksesta

7.9.2020

ELY-keskukselta positiivinen lausunto YVAohjelmaan

4.12.2020 Keliber toimittaa
ympäristölupahakemuksen AVI:lle
odotettua aiemmin

24.11.2020 Keliber toimittaa YVA-selostuksen ELY-keskukselle.
Ympäristölupahakemuksen kirjoittaminen alkaa
(sisältäen suunnittelun)

23.4.2021 AVI kuuluttaa ympäristölupahakemuksen

29.3.2021 ELY-keskukselta perusteltu päätelmä
YVA-selostuksesta

~Q4/2021 AVI:n ohjeellinen 10-12 kuukauden
käsittelyaika päättyy ja ympäristölupa
myönnetään

Q2/2021

YVA: Ympäristövaikutusten arviointi

~Q2/2022 AVI:n ohjeellinen 10-12 kuukauden käsittelyaika
päättyy ja ympäristölupa myönnetään.
Keliber => rakentaminen alkaa Q3/2022

ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
AVI: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
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Keliber jättää ympäristölupahakemuksen AVI:lle

Katsaus projektin edistymiseen
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.

Suunnittelu, hankinnat, rakentaminen
Sweco - yhteystiedot
Kokkolan kemiantehdas

Sweco vastaa projektin suunnittelusta,
hankinnoista ja rakentamisen
johtamisesta.
Yhteyshenkilöt Swecolla:
Tomi Arasola, EPCM Project Manager

Mikko Järvenpää, Procurement Manager
Nina Engström, Engineering Manager
Heli Sairanen, Project Management Controlling
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Rakentaminen
Päivänevalla:
suunnittelu
meneillään
• Aluesuunnittelu
• Perussuunnittelu ja
teknologian suunnittelu
• Infrastruktuuri
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Concentrator plant and deposits with optimal
location enabling cost leadership

Kaustinen concentrator
plant location

• The concentrator plant will be located on an end of life peat production area only 50 km from the Keliber LiOH plant and
the Kokkola harbour
• Two main mines close to the concentrator plant with known ore reserves for over 10 years are Syväjärvi and Rapasaari
• High potential area for further ore discoveries
• Sparsely populated area – about 15 km from the nearest
municipality centre of Kaustinen with 4,500 people
www.keliber.fi

Kokkolan tehtaan
suunnittelu
meneillään
• Aluesuunnittelu
• Perussuunnittelu ja
teknologian suunnittelu
• Infrastruktuuri
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Kokkola chemical plant – 3 days from European customers

•
•
•
•
•

The lithium chemical plant will be situated in the Kokkola Industrial Park – first class industrial infrastructure available
Kokkola chemical plant can be operated as a stand alone with purchased concentrate
Environmental Impact Assessment (EIA) process prepared for total capacity of 25,000 tonnes of lithium hydroxide
Keliber is testing different purchased concentrates as potential raw material
Participation in several R&D programs to study the potential of using recycled material

Markkinoiden kehitys ja markkinanäkymä

Alustavat myyntisopimusneuvottelut ovat herättäneet suurta kiinnostusta

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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vastuullisesti
litiumia Euroopasta

