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Kemiran osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007 
KEMIRAN LIIKEVAIHTO NOUSI TAMMI-MAALISKUUSSA 22% 
 
- Liikevaihto 673,3 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2006: 552,9 milj. euroa), kasvu 22 %. 
- Liikevoitto 48,9 milj. euroa (45,5 milj. euroa), kasvu 7 % (kasvu oli 18 % ilman kertaluontoisten erien 
vaikutusta). 
- Tulos/osake 0,22 euroa (0,21 euroa), kasvu 5 %. 
- Koko vuoden liikevaihdon, liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan kasvavan vuodesta 
2006. 
 
AVAINLUVUT 
 
Milj. euroa 1-3/2007 1-3/2006 Muutos % 1-12/2006**
LIIKEVAIHTO 673,3 552,9 22 % 2 522,5
KÄYTTÖKATE 82,6 74,9 10 % 317,2
Käyttökate, % 12,3 % 13,5 %  12,6 %
LIIKEVOITTO 48,9 45,5 7 % 193,7
Liikevoitto, %  7,3 % 8,2 %  7,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut -12,2 -7,1  -37,2
VOITTO ENNEN VEROJA 37,3 37,5 -1 % 154,2
Voitto ennen veroja, % 5,5 % 6,8 %  6,1 %
TILIKAUDEN VOITTO 27,3 26,6 3 % 112,2
Tulos/osake, e 0,22 0,21 5 % 0,90
Sidottu pääoma* 1 924,6 1 805,5  1 876,6
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % * 10,2 % 9,9 %  10,2 %
Rahavirrat investointien jälkeen ilman 
yritysostoja 

-117,6 -41,5  155,0

* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
** Sisältää korjauksen edelliseen vuoteen (katso sivu 6) 
 
 
Kemira konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa nousi 22 % verrattuna viimevuoden vastaavaan 
kauteen ja oli 673,3 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2006: 552,9 milj. euroa). Kasvua toivat tehdyt 
yritysostot, joiden osuus liikevaihdon kasvusta oli noin 129,7 milj. euroa. Yritysmyynnit laskivat 
liikevaihtoa noin 9,0 milj. euroa. Orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 2 %. 
Valuuttakurssien vaikutus laski liikevaihtoa 2 %. 
 
Liikevoitto kasvoi 7 % ja oli 48,9 milj. euroa (45,5 milj. euroa). Tehdyt yritysostot kasvattivat 
liikevoittoa noin 4,7 milj. euroa. Liikevoitto sisältää omaisuuden myyntivoittoja ja muita kertaluontoisia 
eriä, joiden nettovaikutus oli 0,8 milj. euroa. Vuotta aiemmin vastaava erä oli 4,9 milj. euroa. 
Kertaluontoisten erien vaikutus eliminoituna liikevoitto olisi ollut 48,1 milj. euroa (40,6 milj. euroa), eli 
liikevoitto nousi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Liikevoiton sisältämät kertaluontoiset erät: 
 
Milj. euroa 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006
Kemira Pulp&Paper 1,3 4,1 11,0
Kemira Water - - -0,2
Kemira Specialty - - 3,6
Kemira Coatings - - 16,4
Muut ja eliminoinnit -0,5 0,8 -7,6
Yhteensä 0,8 4,9 23,2
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Voitto ennen veroja oli 37,3 milj. euroa (37,5 milj. euroa) ja kauden nettotulos 27,3 milj. euroa (26,6 
milj. euroa).  
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS 
 
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 15,2 milj. euro (11,9 milj. euroa), eli 2,3 % liikevaihdosta 
(2,0 %). 
 
INVESTOINNIT 
 
Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 55,1 milj. euroa (27,2 milj. euroa). Suurimmat käynnissä 
olevat investoinnit ovat Uruguayssa Botnian sellutehtaan yhteyteen rakennettava kemikaalitehdas, 
12,0 milj. euroa, ja Tukholman alueelle rakennettava maalitehdas, 5,9 milj. euroa. Ylläpitoinvestoinnit 
olivat noin 26 % investoinneista ilman yritysostoja. 
 
Konsernin poistot olivat 33,7 milj. euroa (29,4 milj. euroa) 
 
Yritysostoihin käytetty 23,2 milj. euroa (30,3 milj. euroa) mukaan lukien konsernin bruttoinvestoinnit 
olivat 78,3 milj. euroa (57,5 milj. euroa).  
 
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRRAN KEHITYS 
 
Liiketoiminnan rahavirrat tammi-maaliskuussa olivat 30,0 milj. euroa negatiiviset (20,3 milj. euroa 
negatiiviset tammi-maaliskuussa 2006) johtuen pääasiassa liikepääoman kausivaihtelusta. 
Investointien nettorahavirrat olivat -110,8 milj. euroa, josta yritysostojen osuus oli -23,2 milj. euroa. 
Rahavirrat investointien jälkeen olivat -140,8 milj. euroa (-71,8 milj. euroa) 
 
Konsernin nettovelka oli maaliskuun lopussa 964,5 milj. euroa (827,4 milj. euroa 31.12.2006). Kasvu 
johtui erityisesti kausiluontoisesti kohonneesta liikepääomasta ja kauden aikana toteutuneista 
yrityskaupoista.  
 
Korollisten velkojen määrä oli kauden lopussa 1021,3 milj. euroa. Konsernin korollisen lainasalkun 
duraatio oli maaliskuun lopussa 15 kuukautta. 
 
Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 39 % (31.3.2006: 42 %; 31.12.2006: 39 %). 
Nettovelkaantumisaste oli 87 % (31.12.2006: 65 %; 31.12.2006: 76 %). 
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 12,2 milj. euroa (7,1 milj euroa). 
Rahoituskulujen nousu johtui lähinnä kasvaneesta velkojen määrästä, mutta myös korkotason 
noususta. 
 
Rahavarat maaliskuun lopussa olivat 56,6 milj. euroa (31.3.2006: 108,0 milj. euroa). 
 
Lokakuussa 2006 Kemira allekirjoitti 80 milj. euron limiittisopimuksen, jonka perusteella kuusi 
konserniyhtiötä voi myydä tiettyjä myyntisaataviaan rahoitusyhtiölle. Saataviin liittyvä luottoriski siirtyy 
pois yhtiöiltä ja saatavat niiden taseesta. 31.3.2007 myytyjä avoimia saatavia oli 15,8 milj. euroa 
(31.12.2006: 15,7 milj. euroa). 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopulla 9 405 henkeä (31.3.2006: 8734; 31.12.2006: 9 327). 
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KEMIRA PULP&PAPER 
 
Kemira Pulp&Paper –liiketoiminta-alue on johtava sellu- ja paperikemikaalien toimittaja maailmassa. 
Ratkaisut kattavat sellu- ja paperiteollisuuden arvoketjun sellusta paperin päällystämiseen. 
 
Milj. euroa 1-3/2007 1-3/2006 Muutos % 1-12/2006
LIIKEVAIHTO 255,3 209,5 22 % 993,3
KÄYTTÖKATE 35,5 37,0 -4 % 137,1
Käyttökate, % 13,9 % 17,7 %  13,8 %
LIIKEVOITTO 23,0 26,0 -12 % 90,8
Liikevoitto, % 9,0 % 12,4 %  9,1 %
Sidottu pääoma * 819,7 793,1  819,5
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % * 10,7 % 9,5 %  11,0 %
Investoinnit ilman yritysostoja 22,3 14,6  77,6
Rahavirrat investointien jälkeen ilman 
yritysostoja 

-7,7 5,6  65,1

Henkilöstö kauden lopussa 2 286 2 058  2 304

* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
  
Kemira Pulp & Paper –liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 22 % ja oli 255,3 
milj. euroa (209,5 milj euroa). Liikevaihtoa nosti erityisesti huhtikuun 2006 alussa toteutunut 
Lanxessin paperikemikaaliliiketoiminnan osto. Orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 
4 %. Valuuttakurssien vaikutus laski liikevaihtoa 3 %. Suomen aikainen kevät vaikeutti asiakaskunnan 
puunhankintaa, mikä puolestaan heikensi valkaisukemikaalien myyntivolyymien kehitystä. Viime 
vuotta maltillisemmat raaka-aineiden hintojen nousut pystyttiin siirtämään täysimääräisinä 
lopputuotteiden hintoihin. 
 
Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 23,0 milj. euroa (26,0 milj. euroa). Vuoden 2007 tammi-maaliskuun 
liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia tuloja 1,3 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Lanxessin paperikemikaalit 
sisältyivät nyt ensimmäistä kertaa ensimmäisen vuosineljänneksen lukuihin, mikä laski osaltaan 
liikevoittoprosenttia. Vuonna 2006 myydyn Korean peroksidiliiketoiminnan poisjäänti laski liikevoittoa. 
Lanxessin paperikemikaalien integraatio on edennyt edelleen hyvin.  
 
KEMIRA WATER 
 
Kemira Water on suurin epäorgaanisten saostuskemikaalien ja kolmanneksi suurin 
vedenpuhdistuksessa käytettävien polymeerien toimittaja maailmassa. Kemira Water tarjoaa 
vedenpuhdistus- ja lietteenkäsittelyratkaisuja kunnallisille ja yksityisille vedenpuhdistamoille sekä 
teollisuuteen. 
 
Milj. euroa 1-3/2007 1-3/2006 Muutos % 1-12/2006
LIIKEVAIHTO 170,0 92,3 84 % 467,6
KÄYTTÖKATE 18,8 10,4 81 % 53,4
Käyttökate, % 11,1 % 11,3 %  11,4 %
LIIKEVOITTO 11,9 6,4 86 % 35,3
Liikevoitto, % 7,0 % 6,9 %  7,5 %
Sidottu pääoma * 320,4 223,7  269,2
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % * 13,0 % 13,6 %  13,4 %
Investoinnit ilman yritysostoja 7,7 2,8  19,4
Rahavirrat investointien jälkeen ilman 
yritysostoja 

-10.5 -2,1  26,7

Henkilöstö kauden lopussa 2 057 1 545  1 846

* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
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Kemira Water –liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 84 % ja oli 170,0 milj. euroa (92,3 milj. euroa). 
Liikevaihtoa nosti erityisesti lokakuun 2006 alussa toteutuneet Cytec, Galvatek ja Parcon yritysostot. 
Orgaaninen kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli 7 %. Valuuttakurssien vaikutus laski 
liikevaihtoa 5%. 
 
Liikevoitto kasvoi 86 % ja oli 11,9 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Liikevoittoa kasvattivat erityisesti 
yritysostot. 
 
Cytecin vesikemikaali- ja akryyliamidiliiketoiminnan myynnin toinen vaihe Kemiralle vahvistui 
tammikuussa. Kaupan ensimmäisessä vaiheessa lokakuussa 2006 vahvistettiin Cytecin 
vesikemikaaliliiketoiminnan siirtyminen Kemiralle lukuun ottamatta Hollanin Botlekin tuotantolaitosta 
sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella olevien tytäryhtiöiden 
omaisuuseriä. Kaupan toisessa vaiheessa vahvistettiin Botlekin tuotantolaitoksen siirtyminen 
Kemiralle. Latinalaisessa Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella olevien omaisuuserien 
odotetaan siirtyvän Kemiralle vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen aikana. Koko kauppahinta on 
noin 197 miljoonaa euroa sisältäen toisen ja viimeisen vaiheen kauppahinnan sekä hankintaan 
liittyvät kulut.  
 
Tammikuussa Kemira sopi Dalquim Industria e Comercio Ltda:n omistamien kahden yhtiön ostosta. 
Ostettavien yhtiöiden liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa. Yhtiöt valmistavat vedenpuhdistuksessa 
käytettäviä epäorgaanisia saostuskemikaaleja. Asiakaskunta koostuu pääosin paperiteollisuudesta ja 
kunnista. Paperiteollisuuden kasvavien tarpeiden lisäksi yhtiö keskittyy kunnalliseen juoma- ja 
jätevedenpuhdistukseen eteläisen Brasilian osavaltioissa. Kauppa tukee erittäin hyvin Kemiran 
tavoitetta lisätä keskinäistä synergiaa ja vahvistaa asemaansa maailman johtavana sellu-, paperi- ja 
vedenpuhdistuskemikaalien toimittajana kehittyvillä markkinoilla. Kauppa toteutui huhtikuussa.  
 
Maaliskuussa Kemira allekirjoitti sopimuksen Arkeman epäorgaanisiin saostuskemikaaleihin 
perustuvan vesikemikaaliliiketoiminnan ostamisesta. Arkeman vesikemikaaliliiketoiminnan liikevaihto 
oli vuonna 2006 noin 19 miljoonaa euroa. Yritysoston myötä Kemira nousee markkinajohtajaksi 
epäorgaanisten saostuskemikaalien osalta Ranskassa ja vahvistaa johtoasemaansa entisestään 
Espanjassa. 
 
Kemiran ja Chongqing Lanjie Tap Water Materials Co., Ltd:n osakkeenomistajien välinen sopimus 
vahvistui huhtikuussa. Kemira ostaa 80 % yhtiön osakekannasta. Yhtiö tuottaa epäorgaanisia 
saostuskemikaaleja ja orgaanisia polymeerejä Kiinassa sijaitsevan Chongqingin kaupungin 
vedenpuhdistukseen. Yhtiön asiakaskunta koostuu pääosin paikallisista juomaveden valmistajista. 
Yhtiön nykyinen liikevaihto on vuositasolla noin kaksi miljoonaa euroa ja sen odotetaan nousevan 
nopeasti lähivuosina. 
 
KEMIRA SPECIALTY 
 
Kemira Specialty on johtava erikoiskemikaalien toimittaja valituissa asiakassegmenteissä. Kemira 
Specialty palvelee asiakaslähtöisin ratkaisuin muun muassa kosmetiikka-, painoväri-, elintarvike-, 
rehu- ja pesuaineteollisuutta. 
 
Milj. euroa 1-3/2007 1-3/2006 Muutos % 1-12/2006
LIIKEVAIHTO 103,5 118,6 -13 % 456,2
KÄYTTÖKATE 18,1 19,1 -5 % 77,0
Käyttökate, % 17,5 % 16,1 %  16,9 %
LIIKEVOITTO 10,3 11,3 -9 % 45,8
Liikevoitto, % 9,9 % 9,5 %  10,0 %
Sidottu pääoma * 446,4 457,8  451,6
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Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % * 10,0 % 10,5 %  10,1 %
Investoinnit ilman yritysostoja 9,5 4,8  30,8
Rahavirrat investointien jälkeen ilman 
yritysostoja 

-7,6 15,3  53,6

Henkilöstö kauden lopussa 1 004 1 137  1 011

* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Kemira Specialty –liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 13 % ja oli 103,5 milj. euroa (118,6 milj. euroa). 
Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden ja dollarin kehityksestä johtuen kilpailu on kiristynyt erityisesti 
Euroopassa ja titaanidioksidin myyntimäärät laskivat tammi-maaliskuussa. Titaanidioksidin 
euromääräinen myyntihinta laski hieman. Lisäksi jäänsulatuskemikaalien myynti oli heikkoa Euroopan 
lämpimän talven johdosta. Valuuttakurssien vaikutus laski liikevaihtoa 3 %. 
 
Liikevoitto oli 10,3 milj. euroa (11,3 milj. euroa) lähinnä titaanidioksidin alhaisempien myyntimäärien ja 
-hintojen seurauksena. Liikevoittoprosentti parani verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen ja oli 
9,9 % (9,5%). 
 
Maaliskuussa Kemira osti hollantilaisen Sustainable Nutrition B.V. -yhtiön sen perustajilta. Yritykset 
ovat tehneet yhteistyötä aiempina vuosina Sustainable Nutritionin toimiessa Kemiran markkinointi-, 
myynti- ja tuotekehitysyhteiskumppanina rehuteollisuudessa. Yritysosto vahvistaa Kemiran 
asiakastuntemusta erityisesti Euroopan rehumarkkinoilla. 
 
Huhtikuussa Kemira sopi amerikkalaisen TRI-K Industries Inc. –yhtiön ostamisesta sen toimivalta 
johdolta. Kauppaan kuuluu myös TRI-K:n omistama tytäryhtiö Maybrook Inc. TRI-K Industries Inc. on 
korkealaatuisten raaka-aineiden jakelija ja tuottaja kosmetiikkateollisuudelle. TRI-K työllistää 50 
henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 20 miljoonaa dollaria. Yrityksen pääkonttori sijaitsee 
New Jerseyssä, Yhdysvalloissa, jonka lisäksi on toimintoja Massachusettsin osavaltiossa. Yritysosto 
laajentaa Kemira Specialty –liiketoiminta-alueen tarjontaa kosmetiikkateollisuudelle, erityisesti ihon- ja 
hiustenhoidossa.  
 
KEMIRA COATINGS 
 
Kemira Coatings on johtava maalitoimittaja Pohjois- ja Itä-Euroopassa ja tarjoaa merkkituotteita 
kuluttajille ja ammattilaisille. Tuotteita ovat kauppa- ja rakennusmaalit sekä puu- ja 
metalliteollisuusmaalit. 
 
Milj. euroa 1-3/2007 1-3/2006 Muutos % 1-12/2006
LIIKEVAIHTO 135,8 118,6 15 % 562,8
KÄYTTÖKATE 17,1 13,7 25 % 88,9
Käyttökate, % 12,6 % 11,6 %  15,8 %
LIIKEVOITTO 12,8 9,6 33 % 72,1
Liikevoitto, % 9,4 % 8,1 %  12,8 %
Sidottu pääoma * 311,5 288,4  310,5
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % * 24,6 % 20,2 %  23,7 %
Investoinnit ilman yritysostoja 9,8 3,8  22,5
Rahavirrat investointien jälkeen ilman 
yritysostoja 

-39,7 -31,9  71,2

Henkilöstö kauden lopussa 3 543 3 496  3 494

* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Kemira Coatings –liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 15 % verrattuna viimevuoden vastaavaan 
kauteen ja oli 135,8 milj. euroa (118,6 milj. euroa). Aikaisesta ja lämpimästä keväästä johtuen 
myynnin kehitys oli hyvä kaikilla markkina-alueilla. Maaliliiketoiminnan orgaaninen kasvu oli 12 %. 
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Lisäksi liikevaihtoa kasvatti helmikuussa 2006 toteutunut Kraski Teks –yritysosto. Kauppa- ja 
rakennusmaaliyksikön myynnin kehitys oli hyvä kaikilla markkina-alueilla ja liikevaihto nousi 16 %. 
Teollisuusmaaliyksikön myynnin kasvu oli 6 %. 
 
Liikevoitto nousi 33 % ja oli 12,8 milj. euroa (9,6 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui myynnin hyvästä 
kehityksestä ja kustannusten tehokkaasta hallinnasta. 
 
Huhtikuussa Kemira ilmoitti kahden venäläisen teollisuusmaaliyhtiön kaupan vahvistumisesta. 
Tikkurila osti 70 % kahdesta Pietarissa toimivasta maalitehtaasta nimiltään OOO "Gamma" ja OOO 
"Ohtinski zavod poroshkovyh krasok". Gamma on yksi Venäjän merkittävimmistä 
metalliteollisuusmaalien valmistajista, ja sen liikevaihto on noin 8 miljoonaa euroa ja henkilöstön 
määrä 110. Ohtinski zavod poroshkovyh krasok -yhtiö valmistaa ja markkinoi pulverimaaleja ja sen 
liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 50. Kauppa vahvistaa Kemiran asemaa 
Venäjän nopeasti kehittyvillä maalimarkkinoilla. 
 
MUU LIIKETOIMINTA 
 
Helmikuussa Kemira myi omistusosuutensa (50 %) Kemira Arab Potash Company Ltd:stä (Kemapco) 
Arab Potash Company Ltd:lle (APC). Kemira jatkaa Jordaniassa sijaitsevan tehtaan kaliumnitraatin 
myyntiä yhden vuoden siirtymäajan verran. 
 
Water Soluble –yksikön lopettamista varten 2006 tehdyn varauksen laskennassa havaittiin kuluvan 
vuoden aikana virhe, joka on IAS 8:n mukaisesti korjattu vuoden 2006 viimeisen neljänneksen 
tulokseen. Edellä mainittua varausta korotettiin 8 milj euroa ja viimeisen neljänneksen tulosta 
heikennettiin vastaavasti. Virheen korjauksesta on tarkemmin kerrottu taulukko-osuudessa. 
 
Maaliskuussa Kemira myi infrastruktuuri- ja tuotannon tukipalveluita Kokkolan Suurteollisuusalueella 
tarjoavan OnePoint Oy:n osakekannan Kokkolan Voimalle joulukuussa 2006 tehdyn aiesopimuksen 
mukaisesti.  
 
Muuhun liiketoimintaan sisältyvät myös ne konsernin kustannukset, joita ei ole veloitettu liiketoiminta-
alueilta, kuten osa tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista sekä konsernikeskuksen kustannukset. 
 
KEMIRA OYJ:N OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Kemira Oyj:n osakkeiden ylin päätöskurssi tammi-maaliskuussa oli 19,20 euroa, alin 16,00 euroa ja 
keskikurssi 17,60 euroa. Yhtiön markkina-arvo omilla osakkeilla vähennettynä oli 2077 milj. euroa. 
 
Yhtiön osakepääoma oli maaliskuun lopussa 221,7 milj. euroa ja osakkeiden rekisteröity 
kokonaismäärä 125 001 310. Tammi-maaliskuussa merkittiin 33 699 uutta osaketta vuoden 2001 
optio-oikeuksilla. Uusia osakkeita koskeva osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 
30.3.2007. Kemiran osakepääoma nousi tämän myötä 59 763,67 euroa. 
 
23.2.2007 Kemira Oyj siirsi 144 143 kpl hallussaan ollutta omaa osaketta vuoden 2006 
osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille. Kemiran hallussa on 3 848 877 kpl omaa 
osaketta. Omistus vastaa 3,1 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. 
 
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 
 
Yhtiökokouksen 16.4.2007 tekemän päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,48 euroa osakkeelta. 
Maksupäivä oli 26.4.2007. Osinkoja maksettiin yhteensä 58,2 milj. euroa. 
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Yhtiökokous valitsi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti uudelle, vuoden mittaiselle 
toimikaudelle seitsenjäsenisen hallituksen, jonka puheenjohtajana jatkaa Anssi Soila ja 
varapuheenjohtajana Eija Malmivirta. Hallituksessa jatkavat myös Elizabeth Armstrong, Heikki 
Bergholm, Ove Mattsson, Kaija Pehu-Lehtonen ja Markku Tapio. 
 
Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Aulis Ranta-Muotio, ensimmäisenä varapuheenjohtajana 
Mikko Elo ja toisena varapuheenjohtajana Heikki A. Ollila. Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Pekka 
Kainulainen, Mikko Långström, Susanna Rahkonen, Risto Ranki sekä Katri Sarlund. 
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka 
Pajamo. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti: 

• Vähimmäis- ja enimmäispääomaa, osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärää sekä 
osakkeiden äänioikeutta koskeva 3 § poistetaan.  

• Yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä yhtiön osakkeiden todetaan kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään ja 
täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 5 § poistetaan.  

• Hallintoneuvoston jäsenten toimikautta koskevaa 7 §:ää muutetaan siten, että 
hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on valinnasta lukien yhden vuoden sijaan valintaa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.  

• Hallintoneuvoston tehtäviä koskevaa 10 §:ää muutetaan siten, että hallintoneuvoston 
tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa.  

• Yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus muutetaan 
edustamisoikeudeksi.  

• Yhtiöjärjestyksen 15 §:ää muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla 
KHT-yhteisö. Lisäksi 15 §:stä poistetaan tilintarkastajan ikärajoitus.  

• Yhtiöjärjestyksen 17 §:stä poistetaan viittaus osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskevaan 31 
§:ään.  

• Yhtiöjärjestyksen 18 §:n 2 momentti poistetaan.  
• Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 20 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain sekä 

yhtiöjärjestysmuutosten edellyttämät terminologiset täsmennykset.  
• Osakkeiden lunastusta koskevat 21 - 36 §:t poistetaan.  
• Yhtiöjärjestyksen 37 §, jonka mukaan muilta osin noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä, 

poistetaan. 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 12 500 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai 
enintään 3 848 877 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta joko maksua vastaan tai 
yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä maksutta (”Osakeantivaltuutus”). Uudet 
osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä 
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai suunnatulla osakeannilla, jos siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai 
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai 
se on perusteltua yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla 
maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä. Uusien osakkeiden 
merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka. 
Yhtiökokous päätti, että Kemiraan asetetaan jälleen nimitysvaliokunta valmistelemaan hallituksen 
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, 
joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta 
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edeltävän marraskuun 1. päivänä. Kemiran hallituksen puheenjohtaja toimii valiokunnan 
asiantuntijajäsenenä. 
 
NÄKYMÄT 
 
Kemiran koko vuoden 2007 liikevaihdon, liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvavan 
vuodesta 2006. Raaka-aineiden ja energian hintojen sekä kuljetuskustannusten kehityksen arvioidaan 
olevan vuotta 2006 maltillisempaa. Kemiran liiketoimintaan liittyvät riskit on esitetty 
vuosikertomuksessa, eivätkä ne ole merkittävästi muuttuneet. 
 
Kemira Pulp&Paperin asiakkaiden tuotantokapasiteetin käyttöasteen odotetaan olevan hyvä, joten 
liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan viime vuodesta. Vuonna 2006 
ostetut uudet yritykset on saatu liitettyä osaksi Kemiran maailmanlaajuista sellu- ja 
paperikemikaaliliiketoimintaa. Niiden myönteiset tulosvaikutukset näkyvät varsinkin kasvavilla 
Kaukoidän ja Etelä-Amerikan markkinoilla. Paperikemikaaliliiketoiminta solmi maaliskuussa kaksi 
merkittävää uutta toimitussopimusta, jotka lisäävät liiketoimintayksikön orgaanista kasvua. 
Uruguayssa sellutehtaan yhteyteen rakennettava kemikaalitehdas otetaan vaiheittain käyttöön 
asiakkaan sellutuotannon käynnistyessä kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla. 
 
Kemira Waterin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuodesta 2006 erityisesti tehtyjen 
yritysostojen ansiosta. Vedenpuhdistuskemikaalien kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Vuoden 
2007 aikana Kemira Water keskittyy erityisesti ostettujen yritysten integroimiseen. 
 
Kemira Specialty–liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2006 
tasolla, markkinoiden ensimmäisen vuosineljänneksen kehityksestä huolimatta. Tiukan 
kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan titaanidioksidissa. Titaanidioksidin kysynnän arvioidaan kasvavan 
jonkin verran vuoden aikana, mutta euromääräisen hintatason arvioidaan jäävän edellisvuotta 
alemmaksi. Erikoispigmenttien osuuden arvioidaan edelleen kasvavan Kemiran kokonaismyynnistä. 
Orgaanisten happojen ja happojohdannaisten osalta liiketoiminta-alueen myynnin arvioidaan jatkuvan 
useimmilla alueilla hyvänä. Pesuaineissa käytettävän natriumperkarbonaatin myyntimäärien 
arvioidaan pysyvän vuoden 2006 tasolla ja hintojen laskevan hieman kovan kilpailun seurauksena. 
 
Kemira Coatings -liiketoiminta-alueella liikevaihdon arvioidaan nousevan kysynnän jatkuessa hyvänä 
kaikilla markkina-alueilla. Voimakkainta kasvun odotetaan olevan Venäjällä ja muissa IVY-maissa. 
Liikevoiton arvioidaan kasvavan vuodesta 2006 (pois lukien vuoden 2006 liikevoittoon sisältyvät 
kertaluonteiset tuotot 16,4 milj. euroa) myynnin hyvän kehityksen sekä viime vuosien rakenteellisten 
järjestelyjen ansiosta. 
 
Helsinki 2.5.2007 
 
Hallitus 
 
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen 
näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. 
 
 
Lisätietoja:  
 
Kemira Oyj 
Viestintäjohtaja Timo Leppä 
puh. 010 862 1700 
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Kemira Oyj 
Sijoittajasuhdepäällikkö Andreas Langhoff 
puh. 010 862 1140 
 
 
Tiedotustilaisuus Kemiran tammi-maaliskuun 2007 tuloksesta järjestetään tiedotusvälineille ja 
analyytikoille Kemiran pääkonttorissa (Porkkalankatu 3) tänään klo 10.30. Englanninkielinen 
conference call järjestetään klo 13.00. Pyydämme osallistujia soittamaan noin 10 minuuttia ennen 
konferenssin alkua numeroon +44 (0)20 7162 0025. 
 
 
 
 
Kemira on kemianyhtiö, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: Kemira Pulp&Paper, Kemira Water, Kemira 
Specialty ja Kemira Coatings. Kemira on toimialoillaan johtava maailmanlaajuinen yhtiö, jonka 
liiketoiminnoilla on ainutlaatuinen kilpailuasema ja suuri keskinäinen synergia.  
 
Vuonna 2006 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 9 000. Kemira toimii 
40 maassa. 
 


