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Kemiran osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 
 
• Liikevaihto tammi-maaliskuussa 2008 oli 683,6 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2007: 673,3) 
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 27,2 milj. euroa (48,1) 
• Liikevoitto oli 33,0 milj. euroa (48,9) 
• Tulos/osake oli 0,12 euroa (0,22) 
• Koko vuoden operatiivisen liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen, pois lukien kertaluonteiset erät, arvioidaan 

kasvavan vuodesta 2007 
 

Kemiran toimitusjohtaja Harri Kerminen: 
”Ensimmäinen neljännes oli haastava, johtuen odotettua huomattavasti korkeammista raaka-aineiden ja 
energian kustannuksista sekä edelleen heikentyneestä Yhdysvaltain dollarista, jotka söivät kannattavuutta 
verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Haasteista huolimatta pystyimme parantamaan 
kannattavuutta edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna, mikä indikoi positiivisesta trendistä 
jatkossa. Useimmissa liiketoiminnoissa myynnin kasvu paikallisissa valuutoissa oli kohtuullisen hyvä. 
Kustannusinflaation kompensoimiseksi olemme ensimmäisen neljänneksen aikana ilmoittaneet 
hinnankorotuksista ja sopimukset on neuvoteltu uusiksi sitä mukaan kuin sopimukset ovat sen mahdollistaneet. 
Tuotannon ja muun toiminnan tehostaminen on myös käynnissä. Arvioimme koko vuoden operatiivisen 
liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen, pois lukien kertaluonteiset erät, kasvavan viime vuodesta tämän 
hetkiseen markkinatietoon perustuen.” 
 
”Helmikuussa tilinpäätöksen yhteydessä ilmoitettu strategian ja organisaatiorakenteen uudistaminen etenee 
suunnitelmien mukaisesti.  Strategiatyö perustuu asiakassegmentteihin, ja uusitun strategian mukainen 
liiketoimintarakenne Kemira Pulp&Paperin ja Kemira Waterin osalta aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa.” 
  

Avainluvut 
 
Milj. euroa 1-3/2008 1-3/2007 Muutos% 1-12/2007
Liikevaihto 683,6 673,3 2 2 810,2
Käyttökate 67,6 82,6 -18 316,9
Käyttökate, % 9,9 12,3  11,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 27,2 48,1 -43 174,6
Liikevoitto 33,0 48,9 -33 143,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  4,0 7,1  6,2
Liikevoitto, % 4,8 7,3  5,1
Rahoitustuotot ja -kulut -11,2 -12,2  -51,9
Voitto ennen veroja 21,9 37,3 -41 93,3
Voitto ennen veroja, % 3,2 5,5  3,3
Tilikauden voitto 16,0 27,3 -41 67,5
Tulos/osake, e 0,12 0,22 -45 0,53
Sidottu pääoma* 2 043,5 1 924,6  2 035,8
Sidotun pääoman tuotto, %* 6,3 10,2  7,1
Rahavirrat investointien jälkeen ilman yritysostoja -9,0 -117,6  -82,5
Henkilöstö kauden lopussa 10 138 9 405  10 007
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
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Kuten vuodenvaihteen tilinpäätöstiedotteessa kerrottiin, Kemirassa on siirretty asiakassegmenttejä Kemira 
Pulp&Paper ja Kemira Water liiketoiminta-alueiden välillä vuoden 2008 alussa asiakaspalvelun parantamiseksi 
ja myyntiorganisaation sekä -vastuiden selkeyttämiseksi. Muutokset vaikuttavat ainoastaan Kemira 
Pulp&Paperin ja Kemira Waterin toimialakohtaisiin segmenttitietoihin. Toimialojen vertailutiedot vuodelta 2007 
on muutettu vastaamaan uutta ryhmittelyä. Muutos pienensi Kemira Waterin vuoden 2007 liikevaihtoa noin 44 
milj. euroa ja liikevoittoa 1,4 milj. euroa, kasvatti Kemira Pulp&Paperin vuoden 2007 liikevaihtoa noin 25 milj. 
euroa ja liikevoittoa 1,4 milj. euroa sekä vähensi liiketoiminta-alueiden välistä liikevaihdon eliminointia noin 19 
milj. euroa. 

Taloudellinen tulos 
 
Kemira konsernin tammi-maaliskuun 2008 liikevaihto oli 683,6 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2007: 673,3 milj. 
euroa). Kysyntä pysyi hyvänä useimmilla alueilla ja orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3 %. 
Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa noin 16 milj. euroa ja yritysmyynnit laskivat liikevaihtoa noin 6 milj. euroa. 
Valuuttakurssien vaikutus laski liikevaihtoa noin 3 %, eli noin 20 milj. euroa. 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa  1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
Kemira Pulp&Paper 263,9 262,7 1 043,0
Kemira Water 179,5 157,9 686,4
Kemira Specialty 107,0 103,5 425,9
Kemira Coatings 145,2 135,8 625,2
Muut ja eliminoinnit -12,0 13,4 29,7
Yhteensä 683,6 673,3 2 810,2
 
Vuoden ensimmäinen neljännes oli haasteellinen johtuen raaka-aineiden ja energian korkeista ja edelleen 
kohonneista hinnoista sekä edelleen heikentyneestä Yhdysvaltain dollarista. Raaka-aineiden hinnat nousivat 
aikaisempia ennusteita enemmän. Konsernin tammi-maaliskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 43 % 
ja oli 27,2 milj. euroa (48,1 milj. euroa). Vastaavasti liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä laski 7,1 %:sta 
4,0 %:iin. Viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna kannattavuus kuitenkin parani. Raaka-aineiden ja 
energian korkeat hinnat vaikuttivat kaikkien liiketoiminta-alueiden kannattavuuteen, mutta erityisesti 
paperikemikaaleissa ja vedenpuhdistuksessa käytettävissä polymeereissä. Kemira Specialtyn tulosta painoi 
lisäksi titaanidioksidin alhaiset euromääräiset myyntihinnat. Valuuttakurssien vaikutus laski liikevoittoa noin 3 
milj. euroa edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. 
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa  1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
Kemira Pulp&Paper 15,6 21,6 79,8
Kemira Water 6,8 12,0 46,7
Kemira Specialty 3,8 10,3 24,1
Kemira Coatings 11,7 12,8 64,3
Muut ja eliminoinnit -10,7 -8,6 -40,3
Yhteensä 27,2 48,1 174,6
 
Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 33,0 milj. euroa (48,9), sisältäen kertaluonteisia eriä, joiden nettovaikutus oli 
+5,8 milj. euroa (+0,8 milj. euroa).  
 
Raportointikauden voitto ennen veroja oli 21,9 milj. euroa (37,3) ja voitto oli 16,0 milj. euroa (27,3). 
Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,22). 
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Rahoitus ja rahavirta 
Liiketoiminnan rahavirrat tammi-maaliskuussa olivat 20,2 milj. euroa (-30,0).  
Investointien nettorahavirrat olivat -29,2 milj. euroa (-110,8). Kauden aikana ei tehty yritysostoja. Vuoden 2007 
ensimmäisellä neljänneksellä yritysostojen osuus investointien nettorahavirrasta oli -23,2 milj. euroa.  
Rahavirrat investointien jälkeen olivat -9,0 milj. euroa (-140,8). 
 
Konsernin nettovelka oli maaliskuun lopussa 1 015,9 milj. euroa (31.12.2007: 1 003,4).  
 
Korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 1 072,2 milj. euroa. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus korollisten 
nettolainojen kokonaissummasta oli 26 %. Konsernin nettorahoituskustannus oli 5,3 %. Konsernin korollisen 
lainasalkun duraatio oli maaliskuun lopussa 14 kuukautta (31.12.2007: 13 kuukautta). 
 
Vuonna 2012 erääntyvästä 750 milj. euron valmiusluotosta oli maaliskuun lopussa käyttämättä 622,4 milj. 
euroa. 
 
Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 36 % (31.12.2007: 39 %). Nettovelkaantumisaste oli 99 % johtuen 
osinkojen vaikutuksesta omaan pääomaan (31.12.2007: 92 %).  
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 11,2 milj. euroa (12,2). 
 
Konsernin merkittävin valuuttakurssiriski syntyy euroalueelta Yhdysvaltain dollareissa tapahtuvasta viennistä. 
Vasta-arvoltaan 56 milj. vuotuisesta euro dollari valuuttavirtariskistä oli vuosineljänneksellä keskimäärin suojattu 
70 %. Tämän lisäksi yhtiö altistuu dollaririskille muunnettaessa USD määräisiä eriä euroiksi tilinpäätöksessä.  

Investoinnit 
Katsauskauden bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 38,6 milj. euroa (55,1). Ylläpitoinvestoinnit olivat noin 
15 % investoinneista ilman yritysostoja. 
 
Konsernin poistot olivat 34,6 milj. euroa (33,7) 
 
Rahavirta omaisuuksien myynneistä oli 9,4 milj. euroa (-32,5). Konsernin nettoinvestoinnit olivat 29,2 milj. euroa 
(110,8). 

Tutkimus ja tuotekehitys 
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin tammi-maaliskuussa 15,5 milj. euroa (16,0 milj. euroa), eli 2,3 % 
liikevaihdosta (2,4 %). 
 
Kemiran Aasian teknologiakeskus vihittiin käyttöön Shanghaissa 15.4.2008. Aasian lisäksi Kemiran 
teknologiakeskukset kattavat jo Euroopan ja Pohjois-Amerikan. Suunnitteilla oleva Latinalaisen Amerikan 
keskus tukee myös Kemiran strategiaa vahvistaa liiketoimintaa kasvavilla markkinoilla. Teknologiakeskusten 
kautta Kemiran asiakkaat saavat täyden T&K-palvelun kaikilla mantereilla. Kemira kehittää ratkaisuja yhdessä 
asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa mm. prosessiteknologiassa ja automaatiossa. Myös läheiset kontaktit 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ovat arvokkaita. Kemira vahvistaa yhteistyötä Kiinan johtavien 
yliopistojen kanssa; ensimmäisessä vaiheessa yhteistyökumppaneina ovat South China University of 
Technology Guangzhoussa ja Nanjing Forestry University 

Henkilöstö 
Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopulla 10 138 henkeä (9 405). 
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Liiketoiminta-alueet 

Kemira Pulp&Paper 
Kemira Pulp&Paper – johtava sellu- ja paperikemian asiantuntija maailmassa. Kemira Pulp&Paperin energia- ja 
kustannustehokkaat ratkaisut kattavat sellu- ja paperiteollisuuden arvoketjun sellusta paperin päällystämiseen. 
 
Milj. euroa 1-3/2008 1-3/2007 Muutos% 1-12/2007
Liikevaihto 263,9 262,7 0 1 043,0
Käyttökate 27,5 35,5 -23 133,7
Käyttökate, % 10,4 13,5  12,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,6 21,6 -28 79,8
Liikevoitto 15,6 22,9 -32 68,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  5,9 8,2  7,6
Liikevoitto, % 5,9 8,7  6,5
Sidottu pääoma* 832,0 838,9  833,6
Sidotun pääoman tuotto, % 7,3 10,3  8,2
Investoinnit ilman yritysostoja 11,3 22,3  78,4
Rahavirrat investointien jälkeen ilman yritysostoja 29,1 -7,7  -24,3
Henkilöstö kauden lopussa 2 378 2 286  2 351
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
 
Kemira Pulp&Paperin liikevaihto pysyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden tasolla. 
Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 5 %, mutta valuuttakurssien vaikutuksesta ja myydyistä 
liiketoiminnoista johtuen raportoitu kasvu oli lähes nolla. Valuuttakurssien vaikutus laski liikevaihtoa noin 3 %. 
Kysyntä säilyi hyvänä sellukemikaaleissa, mutta paperikemikaaleissa kilpailutilanne on haasteellinen ja 
asiakaskunnan paperitehtaiden sulkemiset aiheuttivat sen, että myynti jäi viime vuodesta erityisesti Euroopassa 
ja Pohjois-Amerikassa. 
 
Raaka-aineiden ja energian hintojen sekä kuljetuskustannusten noususta johtuen raportointikauden liikevoitto 
ilman kertaluonteisia eriä laski edellisvuodesta 28 % ja oli 15,6 milj. euroa (21,6). Raaka-aineiden hintojen 
nousu näkyi erityisesti paperikemikaalien kannattavuudessa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli kuitenkin 
edellisen vuoden viimeistä neljännestä parempi. 
 
Kemiran Uruguayn sellutehtaan yhteyteen rakennetun kemikaalitehtaan käynnistyminen on sujunut hyvin ja 
toimitukset Botnian sellutehtaalle sujuvat suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi Kemiran tehtaalta on myös aloitettu 
kemikaalien toimitukset muille asiakkaille Etelä-Amerikassa. 
 
Tammikuussa Kemira ilmoitti perustavansa uuden yhtiön Indonesiaan, joka on sellun- ja paperintuotannon 
kasvualueita. Tammikuussa toimintansa aloittanut PT Kemira Indonesia tarjoaa sellu- ja paperikemian ratkaisuja 
ja tuotteita asiakkailleen Kaakkois-Aasiassa.  
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Kemira Water 
Kemira Water  –  johtava yhdyskunta- ja teollisuusjäteveden sekä prosessiveden ja juomaveden käsittelyn 
asiantuntija maailmassa. Kemira Water tarjoaa palveluja, tuotteita ja laitteita kunnalliseen ja teolliseen 
vedenpuhdistukseen. 
 
Milj. euroa 1-3/2008 1-3/2007 Muutos% 1-12/2007
Liikevaihto 179,5 157,9 14 686,4
Käyttökate 16,8 18,8 -11 78,8
Käyttökate, % 9,4 11,9  11,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,8 12,0 -43 46,7
Liikevoitto 9,2 12,0 -23 43,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  3,8 7,6  6,8
Liikevoitto, % 5,1 7,6  6,4
Sidottu pääoma* 413,1 296,0  409,4
Sidotun pääoman tuotto, % 10,0 14,3  10,9
Investoinnit ilman yritysostoja 9,1 7,7  51,0
Rahavirrat investointien jälkeen ilman yritysostoja 3,0 -10,5  -11,6
Henkilöstö kauden lopussa 2 317 1 972  2 319
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
 
Kemira Waterin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 14 % ja oli 179,5 milj. euroa (157,9). Myynti oli 
hyvä kaikilla alueilla ja orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 13 %. Valuuttakurssien vaikutus laski 
liikevaihtoa 5 %. Yritysostot lisäsivät myyntiä noin 9 milj. euroa. 
 
Raaka-aineiden voimakkaasti kohonneet hinnat painoivat Kemira Waterin kannattavuutta ensimmäisellä 
neljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pysyi vuoden 2007 viimeisen neljänneksen tasolla ja oli 6,8 
milj. euroa (12,0). Raaka-aineiden kustannusten nousu painoi erityisesti vedenkäsittelyssä käytettävien 
polymeerien kannattavuutta. Vedenkäsittelyssä käytettävien koagulanttien kannattavuus säilyi kustannustason 
noususta huolimatta. 
 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen 9,2 milj. euron liikevoittoon sisältyy 2,4 milj. euroa kertaluonteisia tuottoja. 
 
Tammikuun alussa Kemira ilmoitti, että Savon Sellu Oy on valinnut Kemira Waterin kumppanikseen hoitamaan 
ja kehittämään Savon Sellun jätevedenpuhdistusta ja lietteenkäsittelyä.   
 
Huhtikuun alussa Kemira ilmoitti lisäävänsä vesikemikaalituotantokapasiteettiaan keskisessä Kiinassa. Kemira 
Water Solutions (Chongqing) Co. Ltd, jonka osakekannasta Kemira omistaa 80 %, investoi uuteen 
tuotantolinjaan kiinteän polyalumiinikloridin valmistamiseksi. Laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2009 
ensimmäisen neljänneksen aikana. Kemira Water Solutions (Chongqing) palvelee lähinnä Chongqingin 
autonomisen alueen vedenpuhdistustarpeita niin juomaveden kuin teollisten jätevesienkin puhdistuksessa. Uusi 
investointi mahdollistaa asiakaskunnan laajentamisen niin Chongqingin kuin naapuriprovinssi Sichuaninkin 
alueella. Yhtiön tarkoituksena on panostaa tulevaisuudessa myös kunnallisten jätevesien puhdistukseen. 
Kemira on sitoutunut vahvistamaan vesikemikaaliliiketoimintaansa Aasiassa. 
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Kemira Specialty 
Kemira Specialty – johtava erikoiskemikaalien asiantuntija valituissa asiakassegmenteissä. Kemira Specialty 
palvelee asiakaslähtöisin ratkaisuin muun muassa maali-, kosmetiikka-, painoväri-, rehu- ja 
elintarviketeollisuutta. 
 
Milj. euroa 1-3/2008 1-3/2007 Muutos% 1-12/2007
Liikevaihto 107,0 103,5 3 425,9
Käyttökate 11,9 18,1 -34 45,1
Käyttökate, % 11,1 17,5  10,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,8 10,3 -63 24,1
Liikevoitto 3,8 10,3 -63 13,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  3,6 9,9  5,7
Liikevoitto, % 3,6 9,9  3,2
Sidottu pääoma* 432,4 446,4  435,3
Sidotun pääoman tuotto, % 1,6 10,0  3,1
Investoinnit ilman yritysostoja 6,7 9,5  55,0
Rahavirrat investointien jälkeen ilman yritysostoja 2,8 -7,6  -19,7
Henkilöstö kauden lopussa 989 1 004  1 028
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
 
Kemira Specialtyn ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 3 % ja oli 107,0 milj. euroa (103,5). Liikevaihdon 
kasvuun vaikutti negatiivisesti edelleen heikentynyt Yhdysvaltain dollari ja titaanidioksidissa jatkuva 
haasteellinen markkinatilanne. Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3 %. Kasvua toi lisäksi keväällä 
2007 toteutunut Tri-K yritysosto. Valuuttakurssien vaikutus laski liikevaihtoa 3 %.  
 
Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 3,8 milj. euroa (10,3). Liikevoiton lasku edellisvuoteen verrattuna johtui 
heikentyneestä Yhdysvaltain dollarista, titaanidioksidin edelleen alhaisista euromääräisistä myyntihinnoista ja 
raaka-aineiden sekä energian hintojen noususta. Vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen verrattuna liikevoitto 
ilman kertaluonteisia eriä kuitenkin nousi. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen on edelleen parantanut 
yhdysvaltalaisten titaanidioksidintuottajien kilpailuasemaa Euroopassa, mikä vaikeuttaa myyntihintojen 
korotuksia Euroopassa. Muurahaishapon kysyntä ja hintataso säilyi hyvänä. 
 
Tammikuun alussa ilmoitettiin, että Kemira Pigments Oy:n Porissa sijaitsevalle titaanidioksidipigmenttitehtaalle 
on myönnetty uusi ympäristölupa. Osa tehtaalla titaanidioksidin valmistuksen sivutuotteena syntyvästä 
rautasulfaatista on tähän mennessä läjitetty ja osa myyty hyödynnettäväksi pääasiassa 
vedenpuhdistuskemikaalina tai niiden valmistuksessa. Jatkossa myyntimääriä tullaan kasvattamaan ja 
asiakaspohjaa laajennetaan vedenpuhdistuksen lisäksi muun muassa sementtiteollisuuteen.  
 
Kemira on päättänyt Chemidet liiketoimintayksikön omistusvaihtoehtoja selvittävän hankkeen. 
Liiketoimintayksikkö jatkaa osana Kemira Specialty liiketoiminta-aluetta ja keskittyy kannattavuuden ja 
rahavirran maksimoimiseen. 
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Kemira Coatings 
 
Kemira Coatings – johtava maalaamisen ja pintakäsittelyratkaisujen asiantuntija Pohjois- ja Itä-Euroopassa. 
Kemira Coatings tarjoaa palveluita ja merkkituotteita kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle. 
 
Milj. euroa 1-3/2008 1-3/2007 Muutos% 1-12/2007
Liikevaihto 145,2 135,8 7 625,2
Käyttökate 16,4 17,1 -4 91,2
Käyttökate, % 11,3 12,6  14,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 11,7 12,8 -9 64,3
Liikevoitto 11,7 12,8 -9 73,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %  8,1 9,4  10,3
Liikevoitto, % 8,1 9,4  11,7
Sidottu pääoma* 317,5 311,5  311,0
Sidotun pääoman tuotto, % 22,9 24,6  23,9
Investoinnit ilman yritysostoja 6,1 9,8  43,5
Rahavirrat investointien jälkeen ilman yritysostoja -16,2 -39,7  26,0
Henkilöstö kauden lopussa 3 944 3 543  3 789
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
 
Kemira Coatingsin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 7 % ja oli 145,2 milj. euroa (135,8). Orgaaninen 
kasvu oli 5 %. Kasvua toivat lisäksi vuoden 2007 aikana toteutuneet yritysostot. Myynnin kasvua hidasti, 
edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, pääsiäisen ajoittuminen maaliskuulle sekä kylmä ja 
sateinen sää Pohjois-Euroopassa maaliskuussa. 
 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 11,7 milj. euroa (12,8). Kannattavuuteen vaikutti joidenkin 
raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien kustannusten nousu. 
 
Kemira Coatings panostaa strategiansa mukaisesti edelleen infrastruktuurin kehittämiseen kasvun 
turvaamiseksi IVY-maissa. Moskovaan rakennettava logistiikka- ja asiakaspalvelukeskus valmistuu toisella 
vuosipuoliskolla ja lisäksi Kemira Coatings on päättänyt rakentaa maalitehtaan Ukrainaan Kiovan lähelle. 
Ukrainan maalitehtaan yhteyteen tulee myös logistiikkakeskus, konttori ja maalauskoulu. Tukholman lähelle 
rakennettu uusi maalitehdas aloitti toimintansa vuoden alussa. 
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Kemira Oyj:n osakkeet ja osakkeenomistajat 
Kemira Oyj:n osakkeiden ylin kurssi tammi-maaliskuussa oli 14,77 euroa, alin 8,28 euroa ja keskikurssi 9,67 
euroa. Yhtiön markkina-arvo, Kemiran hallussa olevilla osakkeilla vähennettynä, oli maaliskuun lopussa 1 175,5 
milj. euroa.  
 
Yhtiön osakepääoma oli maaliskuun lopussa 221,8 milj. euroa ja osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä  
125 045 000. Kemiran hallussa on 3 854 465 kpl omaa osaketta. Omistus vastaa 3,1 % yhtiön osakkeista ja 
äänimäärästä. 

Yhtiökokouksen päätökset 
Kemira Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti vuodelta 2007 osinkoa maksettiin 0,50 
euroa/osake. Maksupäivä oli 2.4.2008. 
 
Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallitukseen valittiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen 
mukaisesti uudelleen sen nykyiset jäsenet Elizabeth Armstrong, Juha Laaksonen, Ove Mattsson, Pekka 
Paasikivi ja Kaija Pehu-Lehtonen sekä uusina jäseninä Jukka Viinanen ja Jarmo Väisänen. Hallituksen 
puheenjohtajana valittiin jatkamaan Pekka Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Viinanen. 
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan siten, että siitä poistetaan maininnat pääjohtajasta ja 
varapääjohtajasta. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.397.515 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta 
(”Hankkimisvaltuutus”). Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille 
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin 
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX 
Nordic Exchange Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja 
maksetaan Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi 
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman 
pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön 
osakepalkkiojärjestelmää. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, 
luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. 
Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 12.500.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 
6.252.250 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”). Uudet 
osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai yhtiön 
osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat 
omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön 
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 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. Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta 
merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään 
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista 
osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka. 
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Hallituksen valiokunnat 
Kemira Oyj:n hallitus valitsi kokouksessaan maaliskuussa keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien 
jäsenet.  
 
Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Juha Laaksonen, Jarmo Väisänen ja Kaija Pehu-Lehtonen. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Juha Laaksonen. 
 
Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Pekka Paasikivi, Jukka Viinanen ja Ove Mattsson. Valiokunnan 
puheenjohtajana toimii Pekka Paasikivi. 

Näkymät 
Arvioimme koko vuoden operatiivisen liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen, pois lukien kertaluonteiset erät, 
kasvavan viime vuodesta tämän hetkiseen markkinatietoon perustuen. Kemira-konsernin kasvun arvioidaan 
jatkuvan maltillisesti lähinnä orgaanisen kasvun myötä vuonna 2008. Jatkuvat toimenpiteet hinnoittelussa ja 
toiminnan tehostamisessa ovat avainasemassa. Kuitenkin maailmantalouden epävarmuus ja mahdolliset raaka-
aineiden sekä energian hinnan lisänousut tai Yhdysvaltain dollarin edelleen heikkeneminen asettavat haasteita 
Kemiralle. 
 
Kemira Pulp&Paperin asiakasteollisuudessa sellukemikaalienkysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä, mutta 
paperikemikaalien kysyntään vaikuttavat heikentävästi asiakasteollisuuden toimintojen uudelleenjärjestelyt 
Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kemira Pulp&Paper tulee keskittymään vuoden 2008 aikana raaka-aineiden 
ja energian aiheuttamien kustannuspaineiden eliminoimiseen kannattavuuden parantamiseksi. Liiketoiminta-
alueen kasvun arvioidaan tulevan lähinnä kehittyviltä markkinoilta, mm. Uruguayssa sellutehtaan yhteyteen 
rakennetun kemikaalitehtaan ensimmäisen toimintavuoden myötä. Kemira Water -liiketoiminta-alueen 
orgaanisen kasvun arvioidaan olevan hyvä. Vuoden 2008 aikana Kemira Water keskittyy ostettujen yritysten 
integroimiseen, uusien tuotteiden kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Kemira Waterin 
polymeeriliiketoiminnan näkymiä varjostavat erityisesti raaka-aineiden korkeat hinnat. Kemira Specialty -
liiketoiminta-alueella titaanidioksidin, orgaanisten happojen ja natriumperkarbonaatin kysynnän arvioidaan 
olevan hyvä. Titaanidioksidin keskimääräisen myyntihinnan euroissa ei arvioida nousevan ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana, huolimatta joistakin toteutuneista hinnankorotuksista dollarimarkkinoilla. Kemira 
Coatings -liiketoiminta-alueella kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä useimmilla markkina-alueilla. 
Voimakkainta kasvun odotetaan olevan Venäjällä ja muissa IVY-maissa. 
 
 
Helsinki 29.4.2008 
 
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 
 
Kemira Oyj 
Sijoittajasuhdepäällikkö Andreas Langhoff 
puh. 010 862 1140 
 
Tiedotustilaisuus Kemiran tammi-maaliskuun 2008 tuloksesta järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille 
Kemiran pääkonttorissa (Porkkalankatu 3) tänään klo 10:30.  
Esitysmateriaali on saatavilla Kemiran internet sivuilla 
http://www.kemira.com/Group/Suomeksi/Sijoittajat/Esitykset/Tulosesitykset/. 
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KEMIRA-KONSERNI

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 - standardin mukaisesti.

Laatimisperiaatteiden muutokset 1.1.2008 alkaen:
- IFRIC 11 tulkinta liittyen IFRS 2 osakeperusteisiin maksuihin
- IFRIC 12 (Service Concession Arrangements) liittyen palvelusopimuksiin julkisen sektorin kanssa

TULOSLASKELMA Milj. e 1-3/2008 1-3/2007 2007

Liikevaihto 683,6 673,3 2 810,2
Liiketoiminnan muut tuotot 13,7 6,8 45,9
Kulut -629,7 -597,5 -2 539,2
Poistot ja arvonalentumiset -34,6 -33,7 -173,8
Liikevoitto 33,0 48,9 143,1
Rahoituskulut, netto -11,2 -12,2 -51,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,1 0,6 2,1
Voitto ennen veroja 21,9 37,3 93,3
Tuloverot -5,9 -10,0 -25,8
Tilikauden voitto 16,0 27,3 67,5

Jakautuminen
Emoyhteisön omistajille 14,8 26,4 63,7
Vähemmistölle 1,2 0,9 3,8
Tilikauden voitto 16,0 27,3 67,5

TASE    Milj. e

VARAT 31.3.2008 31.12.2007

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 620,1 626,6
Muut aineettomat hyödykkeet 114,3 112,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 981,2 984,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 5,5 5,5
Myytävissä olevat sijoitukset 102,3 102,2
Laskennalliset verosaamiset 9,0 5,2
Saamiset etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 34,6 34,6
Muut sijoitukset 5,7 6,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 872,7 1 877,1

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 315,2 311,2
Saamiset
  Korolliset saamiset 5,3 3,2
  Korottomat saamiset 592,3 548,1
Saamiset yhteensä 597,6 551,3
Rahamarkkinasijoitukset - rahavarat 23,2 21,4
Rahat ja pankkisaamiset 33,1 31,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 969,1 915,1
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät - 35,7
Varat yhteensä 2 841,8 2 827,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.3.2008 31.12.2007
 
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma 1 011,9 1 072,0
Vähemmistöosuus 16,2 15,3
Oma pääoma yhteensä 1 028,1 1 087,3

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat 581,8 431,1
Laskennalliset verovelat 103,3 105,5
Eläkevelvoitteet 74,1 74,2
Varaukset 19,1 18,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 778,3 629,6

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 490,4 625,0
Lyhytaikaiset korottomat velat 539,7 473,6
Varaukset 5,3 6,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 035,4 1 104,8
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat - 6,2
Velat yhteensä 1 813,7 1 740,6
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 841,8 2 827,9

Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta.

Konserni arvioi, että uusien tulkintojen käyttöönotolla ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin.

- IFRIC 14 (IAS 19 – The Limit on a defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirement and their Interaction) liittyen 
etuuspohjaisten järjestelyjen vähimmäisrahastointivaatimuksiin.
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RAHAVIRTALASKELMA Milj. e 1-3/2008 1-3/2007 2007

Liiketoiminnan rahavirrat
  Oikaistu käyttökate 62,5 81,6 281,1
  Korot -11,2 -5,6 -36,3
  Saadut osingot - - 2,0
  Muut rahoituserät - - -
  Verot -4,2 -7,8 -35,6
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 47,1 68,2 211,2

  Käyttöpääoman muutos -26,9 -98,2 -39,1
Liiketoiminnasta kertyneet rahavarat 20,2 -30,0 172,1

Investointien rahavirrat
  Yritysostoihin käytetyt rahavarat - -23,2 -66,6
  Muut investoinnit -38,6 -55,1 -254,4
  Luovutustulot 9,4 -32,5 -0,2
  Investointeihin käytetyt nettorahavarat -29,2 -110,8 -321,2
Rahavirrat investointien jälkeen -9,0 -140,8 -149,1

Rahoituksen rahavirrat
  Pitkäaikaisten lainojen nostot (+), maksut (-) -9,2 118,9 53,7
  Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+), lisäys (-) 0,5 1,4 2,5
  Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+), vähennys (-) 29,0 - 117,8
  Maksetut osingot - - -60,8
  Muut -7,6 0,8 12,3
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat 12,7 121,1 125,5

Rahavarojen nettomuutos 3,7 -19,7 -23,6

  Rahavarat kauden lopussa 56,3 56,5 52,6
  Rahavarat kauden alussa 52,6 76,2 76,2
Rahavarojen nettomuutos 3,7 -19,7 -23,6

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS
Milj. e

Edellisten
Osake- Ylikurssi- Käyvän arvon Kurssierot Omat tilikausien Vähemmistö- Yhteensä

pääoma rahasto rahasto osakkeet voittovarat osuus

Oma pääoma 1.1.2007 221,6 257,9 62,7 -30,8 -26,8 585,3 12,6 1 082,5
Tilikauden tulos - - - - - 26,4 0,9 27,3
Osingonjako - - - - - - - 0,0
Omien osakkeiden siirto 
  osakepalkkiojärjestelmään kuuluville - - - - 0,9 -0,9 - 0,0
Osakeperusteisen ohjelman 
  kirjaaminen kuluksi - - - - - 0,4 - 0,4
Osakeoptioiden merkintä osakkeiksi 0,1 - - - - - - 0,1
Kurssi- ja muuntoerot - - - -4,0 - - - -4,0
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn 
   nettosijoituksen suojaus - - - 2,8 - - - 2,8
Rahavirran suojaus: omaan 
  pääomaan merkitty määrä - - -4,3 - - - - -4,3
Vähemmistöosuuden osto - - - - - - - 0,0
Siirto vapaassa ja 
  sidotussa omassa pääomassa - - - - - - - 0,0
Muut muutokset - - 0,1 - - 0,2 - 0,3
Oma pääoma 31.3.2007 221,7 257,9 58,5 -32,0 -25,9 611,4 13,5 1 105,1

Oma pääoma 1.1.2008 221,8 257,9 68,2 -41,1 -25,9 591,1 15,3 1 087,3
Tilikauden tulos - - - - - 14,8 1,2 16,0
Osingonjako * - - - - - -60,6 - -60,6
Myytävissä olevat osakkeet - arvonmuutos - - - - - - - 0,0
Omien osakkeiden siirto 
  osakepalkkiojärjestelmään kuuluville - - - - - - - 0,0
Osakeperusteisen ohjelman 
  kirjaaminen kuluksi - - - - - 0,3 - 0,3
Osakeoptioiden merkintä osakkeiksi - - - - - - - 0,0
Kurssi- ja muuntoerot - - -0,1 -11,3 - - - -11,4
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn 
   nettosijoituksen suojaus - - - 1,9 - - - 1,9
Rahavirran suojaus: omaan 
  pääomaan merkitty määrä - - -5,3 - - - - -5,3
Vähemmistöosuuden osto - - - - - - - 0,0
Siirto vapaassa ja 
  sidotussa omassa pääomassa - - 0,3 - - -0,3 - 0,0
Muut muutokset - - - 0,1 - 0,1 -0,3 -0,1
Oma pääoma 31.3.2008 221,8 257,9 63,1 -50,4 -25,9 545,4 16,2 1 028,1

* Maksupäivä oli 2.4.2008.

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma

Omia osakeita omistettiin 31.12.2007 yhteensä 3 854 465 kpl. Omien osakkeiden määrä säilyi samana 31.3.2008. Omien osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 6,73 
euroa ja osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 3,1 %. Omien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on 6,8 
miljoonaa euroa.
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TUNNUSLUVUT 1-3/2008 1-3/2007 2007

Tulos / osake, perus ja laimennettu, e 0,12 0,22 0,53
Tulos / osake ilman alaskirjauksia, perus ja laimennettu, e 0,12 0,22 0,87
Liiketoiminnan rahavirrat / osake, e 0,17 -0,25 1,42
Bruttoinvestoinnit, milj. e 38,6 78,3 321,0
Bruttoinvestoinnit / liikevaihto, % 5,7 11,6 11,4
Osakkeita (1000 kpl) keskimäärin, perus * 121 191 121 091 121 164
Osakkeita (1000 kpl) keskimäärin, laimennettu * 121 191 121 197 121 194
Osakkeita (1000 kpl) kauden lopulla, perus * 121 191 121 152 121 191
Osakkeita (1000 kpl) kauden lopulla, laimennettu * 121 191 121 191 121 191

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake, e 8,35 9,01 8,85
Omavaraisuusaste, % 36,2 39,2 38,6
Velkaantuneisuus (gearing), % 98,8 87,3 92,3
Korolliset nettovelat, milj. e 1 015,9 964,5 1 003,4
Henkilökunta keskimäärin 10 100 9 431 10 008

* Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia osakkeita.

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Milj. e 1-3/2008 1-3/2007 2007

Kemira Pulp&Paper 263,9 262,7 1 043,0
Kemira Water 179,5 157,9 686,4
Kemira Specialty 107,0 103,5 425,9
Kemira Coatings 145,2 135,8 625,2
Muut ja ryhmien välinen -12,0 13,4 29,7
Yhteensä 683,6 673,3 2 810,2

LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN Milj. e 1-3/2008 1-3/2007 2007

Kemira Pulp&Paper 15,6 22,9 68,2
Kemira Water 9,2 12,0 43,6
Kemira Specialty 3,8 10,3 13,5
Kemira Coatings 11,7 12,8 73,1
Muut ja eliminoinnit -7,3 -9,1 -55,3
Yhteensä 33,0 48,9 143,1

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Milj. e 1-3/2008 1-3/2007 2007

Kirjanpitoarvo kauden alussa 984,3 987,1 987,1
Hankitut yhtiöt - 17,0 14,3
Lisäykset 28,7 1,8 215,7
Vähennykset -1,0 -2,7 -2,5
Tytäryritysten myynti -0,5 - -7,8
Poistot ja arvonalentumiset -28,7 -28,4 -133,2
Muuntoero ja muut muutokset -1,6 -1,0 -89,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 981,2 973,8 984,3

AINEETTOMAN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Milj. e 1-3/2008 1-3/2007 2007

Kirjanpitoarvo kauden alussa 738,9 689,8 689,9
Hankitut yhtiöt - 6,2 32,2
Lisäykset 9,9 53,3 30,4
Vähennykset - -0,6 -0,3
Tytäryritysten myynti - - -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -5,9 -4,3 -40,6
Muuntoero ja muut muutokset -8,5 -1,3 27,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 734,4 743,1 738,9

29.4.2008 12



VASTUUSITOUMUKSET Milj. e 31.3.2008 31.12.2007

Kiinnitykset 62,1 62,1
Annetut pantit
  Omien sitoumusten puolesta 6,0 6,0
Takaukset
  Omien sitoumusten puolesta 8,4 8,3
  Osakkuusyritysten puolesta 1,4 1,4
  Muiden puolesta 0,6 2,8
Käyttöleasingvastuut
 Vuoden sisällä erääntyvät 22,4 22,4
 Yli vuoden päästä erääntyvät 125,4 129,0
Muut vastuut
  Omien sitoumusten puolesta 0,4 0,4
  Osakkuusyritysten puolesta 2,2 2,3

Merkittävimmät taseen ulkopuoliset investointisitoumukset

Oikeudenkäynnit 

Laajaan kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen konserni on osallisena useissa oikeuskäsittelyissä.

LÄHIPIIRI
Lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2007 jälkeen.

JOHDANNAISINSTRUMENTIT
Milj. e 31.3.2008 31.12.2007

Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo
Valuuttajohdannaiset
Valuuttatermiinisopimukset 442,8 4,7 942,9 -1,4
  joista ulkomaiseen yksikköön
  tehdyn nettosijoituksen suojaukseen - - - -

Valuuttaoptiot 
  Ostetut 111,5 - 65,5 0,1
  Asetetut 90,3 1,4 57,8 0,2

Valuutanvaihtosopimukset 153,9 11,2 147,2 6,5

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 249,4 -0,9 174,0 2,3
  joista rahavirran suojaukseen 239,4 -1,2 164,0 2,0

Korko-optiot
  Ostetut 10,0 - 10,0 -
  Asetetut - - - -

Obligaatiotermiinisopimukset 10,0 0,1 10,0 0,2
  joista avoinna 10,0 - 10,0 0,2

Muut instrumentit Käypä arvo Käypä arvo
Sähköjohdannaiset, GWh 747,4 4,8 833,6 10,0
  joista rahavirran suojaukseen, GWh 747,4 4,8 833,6 10,0

Kemira Oyj, Kemira Chemicals, Inc. ja Kemira Chemicals Canada, Inc. ovat saaneet vaateita tai on nimetty vastaajina 
ryhmäkannevaatimuksissa Yhdysvaltain liittovaltion ja osavaltioiden tuomioistuimissa sekä Kanadassa. Vaatimukset on 
esitetty vetyperoksidia ja persuoloja suoraan ja välillisesti ostaneiden asiakkaiden puolesta. Vaatimusten mukaan 
vetyperoksiditoimittajat ovat toimineet kartellissa ja aiheuttaneet vahinkoa kantajille. Suurempien oikeudenkäyntikulujen 
välttämiseksi Kemira Oyj ja Kemira Chemicals Canada Inc. ovat tehneet oikeuden hyväksyntää edellyttävän 
sovintosopimuksen Yhdysvaltain suorien ostajien ryhmäkanneasiassa ja sopineet asian eräiden muiden kanssa. Muiden 
vaateiden ja kanteiden osalta prosessit jatkuvat. 

Finnish Chemicals Oy on saanut elokuussa 2007 Euroopan Unionin komission natriumkloraattituottajien välistä 
kilpailuoikeuden vastaista toimintaa vuosina 1994-2000 koskevan väitetiedoksiannon, johon Finnish Chemicals Oy on 
antanut oman vastineensa.

Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan niiltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin 
kohteena. Muut sopimukset on arvostettu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta 
arvonmääritysmalleihin.

Rahoitusinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksinään 
tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta.

Merkittävimmät aineellisen käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimuksiin perustuvat sitoumukset 31.3.2008 
olivat 16 miljoonaa euroa Kemira Coatingsin investointiin Venäjällä ja 3 miljoonaa euroa Porin ympäristöinvestointiin.
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Vuosineljännestiedot 
Milj. e 2008 2007 2007 2007 2007

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Liikevaihto
  Kemira Pulp&Paper 263,9 253,6 259,7 267,0 262,7
  Kemira Water 179,5 180,3 175,0 173,2 157,9
  Kemira Specialty 107,0 102,0 109,8 110,6 103,5
  Kemira Coatings 145,2 118,4 182,3 188,7 135,8
  Muut ja ryhmien välinen -12,0 0,1 2,7 13,5 13,4
Yhteensä 683,6 654,4 729,5 753,0 673,3

Liikevoitto
  Kemira Pulp&Paper 15,6 -1,8 23,8 23,3 22,9
  Kemira Water 9,2 3,8 14,7 13,1 12,0
  Kemira Specialty 3,8 -13,9 10,0 7,1 10,3
  Kemira Coatings 11,7 -5,9 38,9 27,3 12,8
  Muut ja ml. eliminoinnit -7,3 -25,1 -7,9 -13,2 -9,1
Yhteensä 33,0 -42,9 79,5 57,6 48,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
  Kemira Pulp&Paper 15,6 12,3 22,6 23,3 21,6
  Kemira Water 6,8 6,9 14,7 13,1 12,0
  Kemira Specialty 3,8 -2,0 8,7 7,1 10,3
  Kemira Coatings 11,7 -3,5 27,7 27,3 12,8
  Muut ja ml. eliminoinnit -10,7 -9,6 -7,9 -14,2 -8,6
Yhteensä 27,2 4,1 65,8 56,6 48,1

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Osakekohtainen tulos (EPS) Omavaraisuusaste, %
Emoyhteisön omistajien osuus tilikauden voitosta Oma pääoma x 100
Keskimääräinen osakemäärä Taseen loppusumma - saadut ennakot

Liiketoiminnan rahavirrat Velkaantuneisuus (gearing),  %
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat, käyttöpääoman Korolliset nettovelat x 100
muutoksen jälkeen ennen investointeja Oma pääoma 

Liiketoiminnan rahavirrat / osake Korolliset nettovelat
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset
Keskimääräinen osakemäärä - rahavarat

Oma pääoma / osake Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), %
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma 31.3 Liiikevoitto + osuus osakkuusyritysten tuloksista x 100
Osakkeiden lukumäärä 31.3 (Käyttöpääoma + valmis käyttöomaisuus + osakkuusyrityssijoitukset) *

* keskimäärin
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