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Kemiran osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 
KEMIRALLA VAHVA ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO, LIIKEVOITTO KASVOI 35 % 
 
– Liikevaihto 929,9 milj. euroa (tammi-kesäkuu 2004: 850,7), kasvu 9 %. 
– Liikevoitto 69,9 milj. euroa (51,8), kasvu 35 %. 
– Tulos/osake 0,30 euroa (2004 pro forma: 0,20), kasvu 50 %. 
- Sidotun pääoman tuotto 9,4 % (2004 pro forma: 8,1 %). 
– Rahavirrat investointien jälkeen olivat -293,6 milj. euroa (2004 pro forma: 12,8) 
tehdyistä yrityskaupoista johtuen. 
- Koko vuoden liikevaihdon, liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan 
kasvavan vuoden 2004 pro forma -luvuista. 
 
AVAINLUVUT 
 
Osavuosikatsauksen tekstiosiossa olevat vuoden 2004 pro forma -luvut sisältävät 
jatkuvat liiketoiminnot ilman GrowHow'ta, Fine Chemicalsia, 
kalsiumkloridiliiketoimintaa sekä Ecocatia. Luvuissa ei ole myöskään mukana näiden 
yksiköiden myynneistä syntyneitä kertaluonteisia eriä. Vertailukelpoisuuden 
lisäämiseksi vesiliukoislannoiteliiketoimintaan liittyvä kertaluonteinen kulu 44,2 
milj. euroa ei sisälly vuoden 2004 pro forma -rahoituskuluihin. 
 
Milj. euroa 4-6 

2005 
4-6

2004*
Muutos 

%
1-6
2005

1-6
2004*

Muutos 
% 

1–12
2004*

LIIKEVAIHTO 526,2 456,3 15 929,9 850,7 9 1.695,1
KÄYTTÖKATE 70,2 60,6 16 127,2 111,3 14 232,0
Käyttökate-%  13,3 % 13,3 % 13,7 % 13,1 %  13,7 %
LIIKEVOITTO 39,6 30,6 29 69,9 51,8 35 111,6
Liikevoitto-%   7,5 % 6,7 % 7,5 % 6,1 %  6,6 %
Rahoitustuotot 
ja -kulut 

 
-12,3 -0,3 -15,7 -7,5

 
-12,6

VOITTO ENNEN 
VEROJA 

 
28,1 29,5 -5 54,8 41,5

 
32 95,3

TILIKAUDEN 
VOITTO 

 
19,2 20,4 -6 38,4 26,0

 
48 63,8

Tulos/osake, e 0,15 0,16 0,30 0,20  0,50
Sidottu pääoma  1.377,0 1.279,7 1.377,0 1.279,7  1.252,5
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), % 

 
9,4 % 8,1 % 9,4 % 8,1 %

 
8,6 %

Rahavirrat 
investointien 
jälkeen 

 
 

-250,1 33,1 -293,6 12,8

 

107,6
 
* Jatkuvat liiketoiminnot, pro forma 
 
 
Huhti-kesäkuussa Kemira-konsernin liikevaihto nousi 15 % verrattuna viime vuoden 
vastaavaan kauteen ja oli 526,2 milj. euroa (huhti-kesäkuu 2004: 456,3 milj. 
euroa). Kasvua toivat erityisesti huhtikuun alussa toteutuneet Finnish Chemicals -
yrityskauppa sellu- ja paperikemikaaliliiketoiminnassa sekä Verdugt-yrityskauppa 
teollisuuskemikaaleissa. Kasvuun vaikuttivat myös vuoden 2004 lopulla tehdyt 
yrityskaupat sellu- ja paperikemikaaliliiketoiminnassa ja 
vedenpuhdistuskemikaaleissa. Orgaaninen kasvu kompensoi noin puolet liikevaihdon 
laskusta, joka aiheutui Suomen paperiteollisuuden työkiistasta (vaikutus noin -30 
milj. euroa), Iso-Britannian teollisuusmaaliliiketoiminnan myymisestä (vaikutus -
5,6 milj. euroa) sekä ydinliiketoimintaan kuulumattoman vesiliukoisten 
erikoislannoitteiden yksikön liiketoiminnan supistamisesta (vaikutus -11,9 milj. 
euroa). 
 
Liikevoitto kasvoi 29 % ja oli huhti-kesäkuussa 39,6 milj. euroa (30,6). Vuosina 
2004 ja 2005 tehdyt yrityskaupat kasvattivat liikevoittoa 3,5 milj. euroa. Suomen 
paperiteollisuuden työkiista laski Pulp & Paper Chemicalsin liikevoittoa noin 12 
milj. euroa. Tulos sisältää omaisuuden myyntivoittoja 3,0 milj. euroa (6,7). Kemira 
myi toukokuussa kaikki omistamansa 8.344.999 Kemira GrowHow Oyj:n osaketta hintaan 
6,00 euroa osakkeelta ja sai myynnistä noin 50,1 milj. euroa ennen myynnistä 
aiheutuneita palkkioita ja kuluja. 
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Raaka-aineiden hintojen nousu tasaantui huhti-kesäkuussa verrattuna vuoden 
ensimmäiseen neljännekseen, mutta energian hinta pysyi korkeana. Raaka-
ainehinnoissa alkuvuoden aikana tapahtuneita hinnannousuja saatiin edelleen 
siirrettyä myyntihintoihin. 
 
Tammi-kesäkuussa Kemiran liikevaihto nousi 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan 
kauteen ollen 929,9 milj. euroa (tammi-kesäkuu 2004: 850,7 milj. euroa). 
Yritysostot ja -myynnit, paperiteollisuuden työkiista sekä 
vesiliuoslannoiteliiketoiminnan uudelleenjärjestelyt pois lukien orgaaninen kasvu 
oli 3 %. Liiketoiminta-alueista erityisesti Kemwaterin liikevaihto kasvoi 
orgaanisesti. 
 
Konsernin liikevoitto nousi tammi-kesäkuussa 35 % ja oli 69,9 milj. euroa (51,8), 
josta vuosina 2004 ja 2005 tehtyjen yrityskauppojen osuus oli 5,0 milj. euroa. 
Kemwaterin liikevoitto kasvoi 27 % myyntimäärien ja -hintojen noustua erityisesti 
Euroopassa. Industrial Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevoittoa kasvatti 
Verdugt-yrityskaupan lisäksi titaanidioksidin myyntihintojen nousu. 
 
Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 54,8 milj. euroa (41,5). Tulos/osake oli 
0,30 euroa (2004: 0,52 euroa, josta jatkavien liiketoimintojen osuus oli 0,20 
euroa). 
 
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin yhteensä 20,4 milj. euroa (18,6) eli 
2,2 % liikevaihdosta. 
 
INVESTOINNIT 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit tammi-kesäkuussa olivat 337,0 milj. euroa (54,5). 
Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 51,6 milj. euroa (51,1) ja tulot 
omaisuuksien myynneistä 52,8 milj. euroa (15,7). Suurimmat investoinnit olivat 
kapasiteetin lisäykset vetyperoksiditehtaissa sekä ferrosulfaatin kuivaamolaitoksen 
rakentaminen Porissa. Koko vuoden bruttoinvestointien ilman yritysostoja arvioidaan 
olevan noin 120 milj. euroa (107,2). Konsernin poistot olivat tammi-kesäkuussa 57,3 
milj. euroa (59,5).  
 
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRRAN KEHITYS 
 
Rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvinä.  
 
Liiketoiminnan rahavirrat tammi-kesäkuussa olivat -9,4 milj. euroa (51,6 milj. 
euroa positiivinen). Heikentymisen merkittävin syy oli vuoden vaihteen matalalta 
tasolta kohonnut liikepääoma. Investointien nettorahavirrat sisältäen yrityskaupat 
olivat –284,2 milj. euroa (-38,8). Rahavirta investointien jälkeen oli -293,6 milj. 
euroa (12,8). Huhtikuussa maksettiin osinkoja 41,0 milj. euroa Kemira Oyj:n 
osakkeenomistajille. 
 
Konsernin nettovelka oli kesäkuun lopussa 809,5 milj. euroa (201,3 milj. euroa 
31.12.2004). Kasvu johtui lähinnä huhtikuun alussa toteutuneista yritysostoista. 
 
Korollisten velkojen määrä oli 871,0 milj. euroa. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus 
konsernin korollisten lainojen kokonaissummasta oli noin 34 % kesäkuun lopussa. 
Eläkelainat on luokiteltu vaihtuvakorkoisiksi. 
 
Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 40 % (31.12.2004: 47 %). 
Nettovelkaantumisaste nousi 85 %:in (31.12.2004: 21 %) tehdyistä yritysostoista 
johtuen. 
 
Konsernin nettorahoituskulut ilman osakkuusyhtiötuloksia olivat tammi-kesäkuussa 
15,7 milj. euroa (7,5). Rahoituskulujen nousu johtui yrityskauppojen myötä 
kasvaneesta velkojen määrästä sekä valuuttakurssieroista. Rahoituksen kurssierot 
olivat 5,8 milj. euroa tappiota (tappiota 2,6 milj. euroa). 
 
Huhtikuussa Kemira allekirjoitti 600 milj. euron kotimaisen yritystodistusohjelman, 
joka korvasi vanhan 150 milj. euron ohjelman. Ohjelman puitteissa Kemira voi laskea 
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liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia, joilla rahoitetaan Kemiran 
käyttöpääomaa ja muita lyhytaikaisen rahoituksen tarpeita. 
 
Likvidit varat kauden päättyessä olivat 61,5 milj. euroa. Sitovaa valmiusluottoa 
oli 30.6.2005 käyttämättä 386,5 milj. euroa. Heinäkuussa Kemira allekirjoitti uuden 
viisivuotisen 750 milj. euron valmiusluoton, joka korvasi aiemman 506 milj. euron 
valmiusluoton. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin palveluksessa oli kauden lopussa 8.285 henkeä (31.12.2004: 7.137), josta 
Suomessa työskenteli 3.588 (31.12.2004: 2.764). Lisäys henkilöstön määrässä 
aiheutui huhtikuun alussa toteutuneista yrityskaupoista sekä kausiluonteisesta 
henkilömäärän kasvusta kesän aikana. 
 
PULP & PAPER CHEMICALS 
 
Pulp & Paper Chemicals –liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä 
ratkaisuja. Olemme luotettava kumppani ja tarjoamme innovatiivisia sovelluksia sekä 
hyvää palvelua tiiviissä yhteistyössä koko metsäklusterin kanssa. 
 
Milj. euroa 4-6 

2005 
4–6
2004

Muutos 
%

1-6
2005

1-6 
2004 

Muutos 
% 

1–12
2004

LIIKEVAIHTO 171,8 140,1 23 314,9 276,8 14 565,5
KÄYTTÖKATE 18,6 17,5 6 39,8 39,7 0 90,5
Käyttökate-% 10,8 % 12,5 % 12,6 % 14,3 %  16,0 %
LIIKEVOITTO 6,7 6,1 10 18,3 16,7 10 44,8
Liikevoitto-% 3,9 % 4,4 % 5,8 % 6,0 %  7,9 %
Sidottu pääoma 535,1 459,0 535,1 459,0  452,3
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), % 

 
8,7 % 9,7 % 8,7 %

 
9,7 % 

 
9,9 %

Investoinnit 231,0 7,9 235,1 12,5  33,6
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen 

 
 

-203,9 7,7 -208,1

 
 

21,8 

 

50,7
Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
2.265 1.782 2.265

 
1.782 

 
1.728

 
 
Huhti-kesäkuussa Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 
erityisesti huhtikuussa toteutuneen Finnish Chemicals -yritysoston ansiosta 23 % ja 
oli 171,8 milj. euroa (140,1). Erikoiskemikaalien myyntiä lisäsi syyskuussa 2004 
ostettu kanadalainen paperikemikaaliyhtiö E.QU.I.P. International, jonka 
vuosiliikevaihto on noin 8 milj. euroa. Yritysostot ja Suomen paperiteollisuuden 
työkiista pois lukien liikevaihto oli viime vuoden vastaavan kauden tasolla. 
Työkiista laski yksikön liikevaihtoa noin 30 milj. euroa. 
 
Liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 10 % 6,7 milj. euroon (6,1). Liikevoittoa 
kasvattivat tehdyt yrityskaupat sekä tehostamistoimet Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa. Suomen paperiteollisuuden työkiista laski liikevoittoa noin 12 milj. 
euroa. Raaka-aineiden hinnannousu tasaantui eikä saatavuusongelmia ollut. 
Alkuvuoden aikana kohonneita raaka-ainekustannuksia saatiin edelleen siirrettyä 
myyntihintoihin. 
 
Tammi-kesäkuussa Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 14 
% ollen 314,9 milj. euroa (276,8). Yritysostot ja Suomen paperiteollisuuden 
työkiista pois lukien liikevaihto kasvoi 2 %. Liikevoitto oli 18,3 milj. euroa 
(16,7), josta ostettujen yritysten osuus oli 1,9 milj. euroa. Ensimmäisen 
vuosipuoliskon tulos sisältää 1,8 milj. euron varauksen Helsingborgin tehtaan 
helmikuisesta säiliöonnettomuudesta. 
 
1.4.2005 saatiin päätökseen Finnish Chemicals Oy:n osto Erikem Luxembourg S.A.:lta. 
Finnish Chemicalsin päätuote on sellun valkaisussa käytettävä natriumkloraatti. 
Kauppa nosti Kemiran maailman toiseksi suurimmaksi paperi- ja sellukemikaalien 
toimittajaksi. Yhtiön markkinaosuus natriumkloraatissa on Euroopassa noin 40 % ja 
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Yhdysvalloissa noin 20 %. Finnish Chemicalsin liikevaihto vuonna 2004 oli 196,1 
milj. euroa ja käyttökate 34,4 milj. euroa (FAS). Velaton ja kassaton kauppahinta 
oli 345 milj. euroa. Yrityskauppa rahoitettiin konsernin omilla kassavaroilla sekä 
olemassa olevilla rahoitussopimuksilla. Finnish Chemicals on konsolidoitu Kemiran 
lukuihin 1.4.2005 alkaen osana Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-aluetta. 
Liiketoiminnan integroiminen osaksi Kemiraa etenee hyvin. Yrityskaupalla arvioidaan 
olevan positiivinen vaikutus Kemiran osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2005.  
 
KEMWATER 
 
Kemwater tarjoaa vedenpuhdistuskemikaaleja ja –ratkaisuja sekä lietteenkäsittelyä 
kunnallisille ja yksityisille vedenpuhdistamoille sekä teollisuuteen. 
 
Milj. euroa 4-6 

2005 
4-6
2004

Muutos 
%

1-6
2005

1-6 
2004 

Muutos 
% 

1–12
2004

LIIKEVAIHTO 92,0 71,1 29 174,8 134,4 30 285,3
KÄYTTÖKATE 13,3 11,6 15 23,7 20,7 14 41,7
Käyttökate-%  14,5 % 16,3 % 13,6 % 15,4 %  14,6 %
LIIKEVOITTO 9,0 7,3 23 15,4 12,1 27 14,4*
Liikevoitto-%   9,8 % 10,3 % 8,8 % 9,0 %  5,0 %*
Sidottu pääoma 194,5 161,9 194,5 161,9  167,3
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), %  

 
9,2 %* 17,8 % 9,2 %*

 
17,8 % 

 
9,6 %*

Investoinnit 42,6 10,7 46,1 16,5  66,9
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen 

 
 

-33,4 -3,1 -28,2

 
 

-6,2 

 

-26,0
Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
1.484 1.203 1.484

 
1.203 

 
1.461

 
* Sisältää poistoja ja kertaluonteisen kulukirjauksen, yht. 11 milj. euroa. Ilman 
näitä eriä 4-6/2005 sidotun pääoman tuotto oli 14,8 %. 
 
 
Kemwaterin liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 29 % ja oli 92,0 milj. euroa (71,1). 
Myyntimäärät ja -hinnat nousivat erityisesti Euroopassa. Liikevaihtoa kasvatti myös 
marraskuussa 2004 hankittu Pohjois-Amerikassa toimiva Eaglebrook sekä Puolassa ja 
Sloveniassa aiemmin viime vuonna tehdyt pienemmät yritysostot. Eaglebrookin 
vuosiliikevaihto on noin 50 milj. euroa. 
 
Kasvaneen myynnin ansiosta Kemwaterin liikevoitto nousi 23 % ja oli 9,0 milj. euroa 
(7,3). Keskeisistä raaka-aineista alumiinihydraatin, kloorin ja suolahapon 
hinnannousut jatkuivat, kun taas kierrätetyn raudan hinnat kääntyivät laskuun. 
Raaka-aineiden hinnankorotuksia pystyttiin huhti-kesäkuussa edelleen siirtämään 
myyntihintoihin, ja lisäksi hinnankorotusten vaikutusta pienennettiin käyttämällä 
vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä. 
 
Tammi-kesäkuussa Kemwaterin liikevaihto kasvoi 30 % ollen 174,8 milj. euroa 
(134,4). Kasvu ilman yritysostoja oli 8 %. Liikevoitto nousi 27 % ja oli 15,4 milj. 
euroa (12,1), josta ostettujen yritysten osuus oli 2,1 milj. euroa. 
 
Toukokuun alussa Kemira hankki omistukseensa loput 40 % Kemiron Companies Inc.:stä. 
 
INDUSTRIAL CHEMICALS 
 
Industrial Chemicalsin tuotteita käytetään muun muassa maaleissa, painoväreissä, 
elintarvikkeissa, lääkkeissä, kosmetiikassa, tekstiileissä sekä pesuaineissa. 
 
Milj. euroa 4-6 

2005 
4-6

2004*
Muutos 

%
1-6
2005

1-6 
2004* 

Muutos 
% 

1–12
2004*

LIIKEVAIHTO 112,9 85,3 32 191,9 155,6 23 315,2
KÄYTTÖKATE 15,9 16,7 -5 31,0 28,3 10 62,4
Käyttökate-%  14,1 %  19,6 % 16,2 % 18,2 %  19,8 %
LIIKEVOITTO 7,1 9,4 -24 14,8 13,5 10 33,0
Liikevoitto-%   6,3 % 11,0 % 7,7 % 8,7 %  10,4 %
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Sidottu pääoma  332,4 304,0 332,4 304,0  297,6
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), % 

 
10,3 % 11,5 % 10,3 %

 
11,5 % 

 
11,1 %

Investoinnit 36,9 11,6 43,8 18,4  34,9
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen 

 
 

-28,7 14,2 -27,8

 
 

11,1 

 

40,3
Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
1.601 1.427 1.601

 
1.427 

 
1.310

 
* Jatkuvat liiketoiminnot, pro forma 
 
 
Huhtikuun alussa toteutuneen Verdugt-yrityskaupan sekä titaanidioksidin 
myyntihintojen nousun myötä Industrial Chemicals –liiketoiminta-alueen huhti-
kesäkuun liikevaihto kasvoi 32 % 112,9 milj. euroon (85,3). Liikevoitto oli 7,1 
milj. euroa (huhti-kesäkuu 2004: 9,4 milj. euroa, sisältää 4,8 milj. euroa 
omaisuuden myyntivoittoja). 
 
Liiketoiminta-alueen huhti-kesäkuun liikevaihdosta 53 % oli peräisin 
titaanidioksidiliiketoiminnasta. Titaanidioksidin keskimääräiset eurohinnat olivat 
noin 8 % korkeammat kuin vuotta aiemmin, mikä kompensoi kohonneita raaka-
ainekustannuksia. Myyntimäärät olivat huhti-kesäkuussa viime vuoden vastaavan 
ajanjakson tasolla. Verdugtin yritysoston myötä muurahaishappotuotteiden 
myyntimäärät kasvoivat vuoden 2004 vastaavan kauden tasosta. 
Muurahaishappotuotteiden hinnat nousivat hieman. Pesuaineissa käytettävän 
natriumperkarbonaatin myyntimäärät ja -hinnat olivat viime vuoden tasolla. 
 
Tammi-kesäkuussa Industrial Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 23 % 
191,9 milj. euroon (155,6). Kasvu ilman Verdugtia oli 7 %. Liikevoitto nousi 10 % 
ja oli 14,8 milj. euroa (13,5), josta Verdugtin osuus oli 1,0 milj. euroa. 
Verdugtin tuotannossa oli vuoden toisella neljänneksellä joitain haasteita, jotka 
painoivat kannattavuutta. Toimenpiteet niiden poistamiseksi on tehty, ja tuotannon 
arvioidaan toimivan normaalisti vuoden kolmannella neljänneksellä. 
 
Huhtikuun alussa saatiin päätökseen hollantilaisen erikoiskemikaaliyhtiön Verdugt 
BV:n osto pääomasijoitusyhtiö CVC Capital Partnersilta ja yhtiön toimivalta 
johdolta. Verdugtin tuotteet ovat muurahaishappo-, propionihappo-, etikkahappo- ja 
maitohappojohdannaisia, joita käytetään bakteerien ja homeiden torjuntaan muun 
muassa elintarvike- ja eläinravintoteollisuudessa. Tuotteilla on myös 
erikoissovellutuksia lääke- ja kemianteollisuudessa. Verdugtin liikevaihto vuonna 
2004 oli 121,8 milj. euroa ja käyttökate 16,6 milj. euroa (GAAP, Alankomaat). 
Yrityskauppa saatiin päätökseen 6.4.2005. Velaton ja kassaton kauppahinta oli 145 
milj. euroa. Yrityskauppa rahoitettiin konsernin omilla kassavaroilla sekä olemassa 
olevilla rahoitussopimuksilla. Verdugt on konsolidoitu Kemiran lukuihin toisesta 
vuosineljänneksestä alkaen osana Industrial Chemicals -liiketoiminta-aluetta. 
Liiketoiminnan integroiminen osaksi Kemiraa etenee hyvin. Yrityskaupalla arvioidaan 
olevan positiivinen vaikutus Kemiran osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2005.  
 
PAINTS & COATINGS 
 
Paints & Coatings -liiketoiminnan tuotemerkit ovat kotimarkkinoillaan Pohjois- ja 
Itä-Euroopassa erittäin tunnettuja. Kauppa- ja rakennusmaaleissa tarjolla on laaja 
valikoima merkkituotteita kuluttajille ja ammattilaisille. Teollisuusmaaliyksikkö 
palvelee metalli- ja puuteollisuuden asiakkaita. 
 
Milj. euroa 4-6 

2005 
4-6
2004

Muutos 
%

1-6
2005

1-6 
2004 

Muutos 
% 

1–12
2004

LIIKEVAIHTO 138,2 130,5 6 237,3 233,9 1 439,9
KÄYTTÖKATE 24,1 23,9 1 35,8 36,9 -3 58,0
Käyttökate-%  17,4 % 18,3 % 15,1 % 15,8 %  13,2 %
LIIKEVOITTO 20,1 18,9 6 28,5 26,9 6 38,4
Liikevoitto-%   14,5 % 14,5 % 12,0 % 11,5 %  8,7 %
Sidottu pääoma  289,4 308,2 289,4 308,2  295,4
Sidotun pääoman    
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tuotto (ROCE), % 14,5 % 12,5 % 14,5 % 12,5 % 13,7 %
Investoinnit 5,7 4,2 9,7 7,5  13,8
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen 

 
 

-9,0 4,6 -29,1

 
 

-12,5 

 

47,4
Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
2.531 2.602 2.531

 
2.602 

 
2.288

 
 
Maaliliiketoiminnan liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 6 % ja oli 138,2 milj. euroa 
(130,5). Iso-Britanniassa toimineen teollisuusmaaliyksikön myynti vuoden vaihteessa 
pienensi liikevaihtoa 5,6 milj. euroa. Liikevaihtoa nosti suotuisa markkinatilanne 
lähes kaikilla päämarkkinoilla sekä myyntihintojen nousu, jolla pystyttiin osittain 
kompensoimaan voimakkaasti kohonneet raaka-ainekustannukset. 
 
Huhti-kesäkuun liikevoitto nousi 6 % viime vuodesta ja oli 20,1 milj. euroa (18,9). 
Iso-Britannian teollisuusmaaliyksikön myyminen paransi huhti-kesäkuun liikevoittoa 
1,9 milj. euroa. Viime vuoden liikevoittoon sisältyi kertaluontoisia tuloja 1,9 
milj. euroa. 
 
Kauppa- ja rakennusmaaliyksikön liikevaihto nousi 11 %. Venäjällä paikallisesti 
valmistettujen tuotteiden myynnin kasvu jatkui voimakkaana.  
 
Iso-Britannian teollisuusmaaliyksikön myynnin johdosta teollisuusmaaliyksikön 
liikevaihto laski 7 %. Teollisuusmaaliyksikössä jatkavien liiketoimintojen 
liikevaihto kasvoi 10 %. Kasvu oli voimakkainta Venäjällä, Puolassa ja Baltian 
maissa. 
 
Tammi-kesäkuussa maaliliiketoiminnan liikevaihto oli 237,3 milj. euroa (233,9). 
Liikevoitto nousi 6 % 28,5 milj. euroon (26,9). Iso-Britannian 
teollisuusmaaliyksikkö pois lukien liikevaihto kasvoi 6 %.  
 
MUU LIIKETOIMINTA 
 
Vesiliukoisten erikoislannoitteiden yksikön liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 24,1 
milj. euroa (36,0) ja liiketappio 0,5 milj. euroa (tappio 0,5). Liikevoiton 
alapuolella esitettävät vesiliuosliiketoiminnan osakkuusyhtiöiden tappiot olivat 
0,2 milj. euroa (tappio 2,2). Tammi-kesäkuussa vesiliukoisten erikoislannoitteiden 
yksikön liikevaihto oli 38,1 milj. euroa (63,9) ja liiketappio 0,7 milj. euroa 
(tappio 6,6). Vesiliuosliiketoiminnan osakkuusyhtiöiden tappiot olivat 1,1 milj. 
euroa (tappio 5,2).  
 
Heinäkuussa Kemira ja muut osakkaat myivät omistusosuutensa Kemira Emirates 
Fertilizers Companystä, joka on kuulunut osakkuusyhtiönä Kemiran 
liuoslannoiteliiketoimintaan. Uusi omistaja on chileläinen SQM Nitratos SA. 
 
Kemira tuottaa itse sähköä ja omistaa lisäksi osuuksia suomalaisista 
energiayhtiöistä. Finnish Chemicalsin oston myötä Kemira käyttää itse kaiken 
sähkönsä Suomessa. 
 
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 
 
Yhtiön markkina-arvo omilla osakkeilla vähennettynä oli kesäkuun lopussa 1.284 
milj. euroa. 
 
Tammi-kesäkuussa rekisteröitiin 318.900 uutta osaketta, jotka oli merkitty vuoden 
2001 optiotodistuksilla. Vastaavan osakepääoman korotuksen jälkeen yhtiön 
osakepääoma oli kesäkuun lopussa 221,3 milj. euroa ja osakkeiden rekisteröity 
kokonaismäärä 124.762.200. 
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1.7.2005 rekisteröitiin 2.500 uutta osaketta, jotka oli merkitty vuoden 2001 
optiotodistuksilla. Vastaavan osakepääoman korotuksen jälkeen yhtiön osakepääoma on 
221,3 milj. euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 124.764.700. Korotuksen jälkeen 
osakkeiden määrä voi nousta vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella tehtävillä 
merkinnöillä enintään 280.300 kappaleella. 
 
4.4.2005 Kemira Oyj siirsi 107.920 hallussaan ollutta omaa osaketta vuoden 2004 
johdon osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille. Luovutuksen jälkeen 
Kemiran hallussa on 4.082.080 omaa osaketta. Omistus vastaa 3,3 prosenttia yhtiön 
osakkeista ja äänimäärästä. 
 
LOPPUVUODEN NÄKYMÄT 
 
Kemira vahvistaa toimintaansa sellu- ja paperikemikaaleissa, 
vedenpuhdistuskemikaaleissa, teollisuuskemikaaleissa ja maaleissa sekä orgaanisen 
kasvun kautta että yritysostoin. Kaiken toiminnan tavoitteena ovat kannattavuuden 
parantaminen, kasvun aikaansaaminen, vahvan kilpailuaseman rakentaminen ja 
konsernisynergioiden kasvattaminen. 
 
Paperi- ja sellukemikaalien osalta asiakasteollisuus kärsi vuoden toisella 
neljänneksellä paperiteollisuuden työkiistasta Suomessa, mutta toiminta-asteen 
arvioidaan olevan hyvä loppuvuoden aikana. Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-
alueella raaka-aineiden ja erityisesti energian kohonneet hinnat aiheuttavat 
paineita tuloskehitykselle. Liiketoiminta-alueen vuoden 2005 liikevaihdon ja 
liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2004.  
 
Vedenpuhdistuskemikaaleissa kysynnän odotetaan kehittyvän edelleen hyvin. 
Suolahapon, kloorin ja alumiinihydraatin korkeat hinnat painavat tuloskehitystä. 
Kemwaterin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi vuodesta 2004. 
Myös liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2004 liikevoittoa korkeampi. 
 
Teollisuuskemikaaleissa titaanidioksidin hintojen nousun arvioidaan loppuvuoden 
aikana tasaantuvan. Raaka-aineiden ja energian kohonneet hinnat painavat 
tuloskehitystä. Koko vuoden myyntimäärien arvioidaan olevan vuoden 2004 määriä 
suuremmat tehtyjen laajennusinvestointien ansiosta. Orgaanisten happojen ja 
happojohdannaisten sekä pesuaineissa käytettävän natriumperkarbonaatin osalta 
liiketoiminta-alueen myynnin uskotaan kehittyvän loppuvuoden aikana suotuisasti. 
Koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan teollisuuskemikaalien 
jatkavien liiketoimintojen vuoden 2004 luvuista. 
 
Maaliliiketoiminnassa kysynnän odotetaan olevan loppuvuoden aikana hyvä. Koska 
vuoden 2004 aikana myytiin joitakin yksiköitä, pysynee Paints & Coatings –
liiketoiminta-alueen koko vuoden liikevaihto vuoden 2004 tasolla, mutta liikevoiton 
arvioidaan nousevan.  
 
GrowHow'n irrottamisen yhteydessä osaksi Kemiraa jääneen 
vesiliuoslannoiteliiketoiminnan koko vuoden liikevaihdon odotetaan laskevan 
merkittävästi. Tappion arvioidaan pienenevän selvästi. 
 
Kemira-konsernin koko vuoden liikevaihdon, liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen 
arvioidaan kasvavan vuoden 2004 pro forma -luvuista. 
 
Helsinki 28.7.2005 
 
Hallitus 
 
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen 
näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla 
merkittävästikin erilaiset. 
 
Lisätietoja: 
 
Viestintäjohtaja Timo Leppä, puh. 010 86 21700 
Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola, puh. 010 86 21140 
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Tiedotustilaisuus Kemiran tammi-kesäkuun 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 
0084. 
 
Kemiran osavuosikatsaus 1.1.-30.9. julkistetaan 2.11.2005. 
 
KEMIRA 
Kemira (www.kemira.com) on kemian alan yhtiö jossa on neljä toimialaa: sellu- ja 
paperikemikaalit, vedenpuhdistuskemikaalit, teollisuuskemikaalit sekä maalit. 
Kemiran tavoitteena on olla toimialoillaan johtava globaali yhtiö, jonka 
liiketoiminnoilla on suuri keskinäinen synergia ja ainutlaatuinen kilpailuasema.  

http://www.kemira.com/

