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Kemiran osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006 
KEMIRAN KASVU JATKUU VAHVANA, OSAKEKOHTAINEN TULOS NOUSI 40 % 
 
– Liikevaihto 552,9 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2005: 403,7), kasvu 37 %. 
– Liikevoitto 45,5 milj. euroa (30,3), kasvu 50 %. 
– Tulos/osake 0,21 euroa (0,15), kasvu 40 %. 
- Koko vuoden liikevaihdon, liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan 
kasvavan vuodesta 2005. 
 
AVAINLUVUT 
 
Milj. euroa 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 1-12/2005 
LIIKEVAIHTO 552,9 403,7 37 1 994,4 
KÄYTTÖKATE 74,9 57,0 31 284,4 
Käyttökate, % 13,5 %  14,1 % 14,3 % 
LIIKEVOITTO 45,5 30,3 50 165,5 
Liikevoitto, %   8,2 %  7,5 % 8,3 % 
Rahoitustuotot ja -kulut -7,1 -3,4 -30,5 
VOITTO ENNEN VEROJA 37,5 26,7 40 133,5 
Voitto ennen veroja, % 6,8 % 6,6 % 6,7 % 
TILIKAUDEN VOITTO 26,6 19,2 39 91,4 
Tulos/osake, e 0,21 0,15 40 0,73 
Sidottu pääoma* 1 805,5 1 245,1 1 662,9 
Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), % * 9,9 % 9,4 %

 
9,9 % 

Rahavirrat investointien 
jälkeen ilman yritysostoja -41,5 -43,5

 
170,8 

 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Kemirassa on muutettu toimialakohtaisen laskennan periaatteita niissä yhtiöissä, 
joissa useampi toimiala käyttää saman tuotantoyksikön tuotteita. Muutoksella 
yksinkertaistettiin yhteisten tuotteiden käsittelyä siirtymällä tuotteiden 
sisäisestä myynnistä jaettuihin tuotekustannuksiin. Lisäksi eräitä valmistus- ja 
palveluyksiköitä on siirretty toimialojen välillä. Muutokset vaikuttavat 
toimialakohtaisiin segmenttitietoihin, mutta eivät koko konsernin lukuihin. 
Toimialojen vertailutiedot vuodelta 2005 on muutettu vastaamaan uutta 
laskentakäytäntöä. 
 
 
Kemira-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2006 nousi 37 % verrattuna viime 
vuoden vastaavaan kauteen ja oli 552,9 milj. euroa (tammi-maaliskuu 2005: 403,7 
milj. euroa). Orgaaninen kasvu oli 11 %. Lisäksi kasvua toivat yritysostot: vuoden 
2005 huhtikuun alussa toteutuneet Finnish Chemicals -yritysosto sellu- ja 
paperikemikaaliliiketoiminnassa ja Verdugt-yritysosto Performance Chemicals –
liiketoiminta-alueella sekä vuoden 2006 helmikuun alussa toteutunut Kraski Teks –
yrityskauppa maaliliiketoiminnassa. Tehtyjen yritysostojen osuus liikevaihdon 
kasvusta oli noin 105 milj. euroa.  
 
Liikevoitto kasvoi 50 % ja oli 45,5 milj. euroa (30,3). Liikevoittoa nostivat ennen 
kaikkea kohonneet myyntivolyymit ja -hinnat sekä yritysostot. Raaka-aineiden hinnat 
nousivat tammi-maaliskuussa hieman verrattuna vuoden 2005 viimeiseen neljännekseen. 
Liiketoiminta-alueiden välillä oli raaka-aineiden hinnankehityksessä huomattavia 
eroja. Vuoden 2005 tammi-maaliskuuhun verrattuna raaka-aineiden ja erityisesti 
energian hinnannousut ovat olleet huomattavat. Raaka-aine- ja energiahinnoissa 
tapahtuneet nousut saatiin tammi-maaliskuussa suurimmaksi osaksi siirrettyä 
myyntihintoihin. Tehdyt yritysostot kasvattivat liikevoittoa noin 10 milj. euroa. 
 
Tulos sisältää omaisuuden myyntivoittoja ja muita kertaluonteisia eriä, joiden 
nettovaikutus liikevoittoon oli +4,9 milj. euroa. Vuotta aiemmin vastaava erä oli 
+0,4 milj. euroa.  
 
Liikevoiton sisältämät kertaluonteiset erät: 



Press Release   
   
Kari Savolainen    4.5.2006 1(8) 
 

20060504_SE_Kemira_Q1_2006_FIN.doc  www.kemira.com 

 
Milj. euroa 1-3/2006 1-3/2005 1-12/2005
Pulp & Paper Chemicals 4,1 -2,0 -3,4
Kemwater - - 2,2
Performance Chemicals - - 6,1
Paints & Coatings - - 9,5
Muut ja eliminoinnit 0,8 2,4 0,2
Yhteensä 4,9 0,4 14,6
 
 
Voitto ennen veroja oli 37,5 milj. euroa (26,7) ja tilikauden voitto 26,6 milj. 
euroa (19,2). Tulos/osake oli 0,21 euroa (0,15). 
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS 
 
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 11,9 milj. euroa (9,7) eli 2,0 % 
liikevaihdosta (2,4 %). 
 
INVESTOINNIT 
 
Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 27,2 milj. euroa (20,3). 
Suurin investointi oli Uruguayssa sellutehtaan yhteyteen rakennettava 
kemikaalitehdas. Ylläpitoinvestoinnit olivat noin 22 % investoinneista ilman 
yritysostoja. 
 
Konsernin poistot olivat 29,4 milj. euroa (26,7). 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 57,5 milj. euroa (20,3), mukaan lukien 
yritysostoihin käytetty 30,3 milj. euroa (0). Lanxessin 
paperikemikaaliliiketoiminnan oston maksu toteutui suurimmaksi osaksi vasta 
huhtikuussa. Tulot omaisuuksien myynneistä olivat 6,0 milj. euroa (2,8). Konsernin 
nettoinvestoinnit olivat 51,5 milj. euroa (17,5). 
 
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRRAN KEHITYS 
 
Rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvinä.  
 
Liiketoiminnan rahavirrat tammi-maaliskuussa olivat 20,3 milj. euroa negatiiviset 
(26,0 milj. euroa negatiiviset tammi-maaliskuussa 2005) johtuen pääasiassa 
liikepääoman kausivaihtelusta. Investointien nettorahavirrat olivat –51,5 milj. 
euroa (-17,5), josta yritysostojen osuus oli –30,3 milj. euroa (0). Rahavirrat 
investointien jälkeen olivat -71,8 milj. euroa (-43,5). 
 
Konsernin nettovelka oli maaliskuun lopussa 690,6 milj. euroa (619,7 milj. euroa 
31.12.2005). Kasvu johtui kohonneesta liikepääomasta sekä helmikuun alussa 
toteutuneesta Kraski Teks –yritysostosta maaliliiketoiminnassa. 
 
Korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 798,6 milj. euroa. Kiinteäkorkoisten 
lainojen osuus konsernin korollisten lainojen kokonaissummasta oli noin 28 %. 
Eläkelainat on luokiteltu vaihtuvakorkoisiksi. Konsernin korollisen lainasalkun 
duraatio oli maaliskuun lopussa 1,5 vuotta. 
 
Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 42 % (31.12.2005: 44 %). 
Nettovelkaantumisaste oli 65 % (31.12.2005: 61 %). 
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 7,1 milj. euroa (3,4). 
Rahoituskulujen nousu johtui kasvaneesta velkojen määrästä sekä korkotuottojen 
vähenemisestä. Rahoituksen valuuttakurssierot olivat 0,1 milj. euroa tappiota (0). 
 
Rahavarat 31.3.2006 olivat 108,0 milj. euroa. Vuonna 2010 erääntyvää sitovaa 
valmiusluottoa oli käyttämättä 615,6 milj. euroa. 
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Huhtikuussa Kemira ja Euroopan Investointipankki (EIB) allekirjoittivat 100 milj. 
euron tuotekehitysluoton 12 vuodeksi. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Kemira-konsernin henkilöstön määrä kasvoi helmikuun alussa toteutuneen Kraski Teks 
-yritysoston myötä. Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 8 734 henkeä 
(31.12.2005: 7 670), josta Suomessa työskenteli 3 068 eli 35 % (31.12.2005: 3 059). 
 
PULP & PAPER CHEMICALS 
 
Pulp & Paper Chemicals –liiketoiminta-alue tarjoaa räätälöityjä kemiallisia 
ratkaisuja sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin. 
 
Milj. euroa 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 1-12/2005 
LIIKEVAIHTO 209,5 137,7 52 715,3 
KÄYTTÖKATE 37,0 20,5 80 105,5 
Käyttökate, % 17,7 % 14,9 % 14,7 % 
LIIKEVOITTO 26,0 11,2 132 61,5 
Liikevoitto, % 12,4 % 8,1 % 8,6 % 
Sidottu pääoma * 793,1 447,5 702,5 
Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), % * 9,5 % 10,2 %

 
8,7 % 

Investoinnit ilman 
yritysostoja 14,6 4,1

 
36,7 

Rahavirrat investointien 
jälkeen ilman yritysostoja 5,6 -4,2

 
57,8 

Henkilöstö kauden lopussa 2 058 1 715 2 111 

* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 
52 % ja oli 209,5 milj. euroa (137,7). Orgaaninen kasvu oli 8 %. Liikevaihtoa nosti 
erityisesti huhtikuun 2005 alussa toteutunut Finnish Chemicals –yritysosto. 
 
Tehostamistoimien, asiakasteollisuuden korkean käyntiasteen sekä Finnish Chemicals 
-yritysoston myötä liikevoitto nousi tammi-maaliskuussa 132 % ja oli 26,0 milj. 
euroa sisältäen 4,1 milj. euroa kertaluonteisia tuloja (11,2; sisältää 
kertaluonteisia eriä -2,0 milj. euroa). Raaka-aineiden hinnat nousivat vuoden 2005 
viimeisestä neljänneksestä jonkin verran. Vuoden 2005 tammi-maaliskuuhun verrattuna 
raaka-aineiden hinnannousu on ollut merkittävä. 
 
Huhtikuun alussa Kemira sai päätökseen Lanxessin paperikemikaaliliiketoiminnan 
oston. Näin Kemirasta tuli maailman johtava sellu- ja paperikemikaalien toimittaja. 
Ostetun liiketoiminnan päätuotteita ovat väriaineet, optiset kirkasteet ja liimat. 
Lisäksi merkittävä osa liikevaihdosta koostuu rahtityönä valmistettavista sellu- ja 
paperikemikaaleista. Liikevaihto vuonna 2005 oli noin 233 miljoonaa euroa. 
Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli noin 88 miljoonaa euroa ja yritysoston 
arvioidaan nostavan Kemiran osakekohtaista tulosta vuodesta 2007 alkaen. 
Liiketoiminnan tappiollisuudesta ja integrointiin liittyvistä kustannuksista 
johtuen yrityskaupan arvioidaan vaikuttavan Kemiran osakekohtaiseen tulokseen 
negatiivisesti 5-10 senttiä / osake vuonna 2006. Liiketoimintojen yhdistämisestä 
saatavat synergia- ja kustannusedut kasvavat asteittain, ja kolmen vuoden kuluttua 
niiden arvioidaan olevan noin 20 milj. euroa vuodessa. Ostettu liiketoiminta 
konsolidoidaan Kemiran lukuihin 1.4.2006 alkaen osana Pulp & Paper Chemicals –
liiketoiminta-aluetta. 
 
KEMWATER 
 
Kemwater tarjoaa vedenpuhdistuskemikaaleja ja -ratkaisuja sekä 
lietteenkäsittelykemikaaleja kunnallisille ja yksityisille vedenpuhdistamoille sekä 
teollisuuteen. 
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Milj. euroa 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 1-12/2005
LIIKEVAIHTO 92,3 79,6 16 353,2
KÄYTTÖKATE 10,4 9,2 13 43,4
Käyttökate, % 11,3 % 11,6 % 12,3 %
LIIKEVOITTO 6,4 5,4 19 28,2
Liikevoitto, % 6,9 % 6,8 % 8,0 %
Sidottu pääoma * 223,7 177,3 214,8
Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), % * 13,6 % 14,6 % 13,8 %
Investoinnit ilman 
yritysostoja 2,8 3,5 18,1
Rahavirrat investointien 
jälkeen ilman yritysostoja -2,1 5,2 22,4
Henkilöstö kauden lopussa 1 545 1 550 1 570

* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Kemwaterin liikevaihto nousi 16 % ja oli 92,3 milj. euroa (79,6). Kasvu oli 
orgaanista. Myynti kasvoi erityisesti Pohjois-Amerikassa. 
 
Kasvaneen myynnin ansiosta Kemwaterin liikevoitto nousi 19 % ja oli 6,4 milj. euroa 
(5,4 milj. euroa). Keskeisistä raaka-aineista kloorin ja suolahapon hinnat nousivat 
edelleen erityisesti Pohjois-Amerikassa verrattuna edeltävään vuosineljännekseen. 
Viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna raaka-aineiden hinnannousut ovat olleet 
huomattavat kaikilla markkinoilla. Korkeat kuljetuskustannukset Yhdysvalloissa 
painoivat kannattavuutta. 
 
Maaliskuussa Kemwater julkisti useita teollisuuden veden- ja jätteenkäsittelyn 
ulkoistamissopimuksia. Kemwaterin palvelukonseptin avulla teollisuuden jätteitä ja 
sivuvirtoja pystytään muuttamaan raaka-aineiksi. Huhtikuussa Käppalan 
vedenpuhdistuslaitos Tukholmassa otti käyttönsä Kemiran lietteenkäsittelyratkaisun. 
 
Maaliskuussa 2006 Mats Jungar aloitti Kemwater-liiketoiminta-alueen uutena 
johtajana. 
 
PERFORMANCE CHEMICALS 
 
Performance Chemicalsin tuotteita käytetään muun muassa painoväreissä, 
kosmetiikassa, elintarvikkeissa, lääkkeissä, maaleissa, tekstiileissä ja 
pesuaineissa. 
 
Milj. euroa 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 1-12/2005
LIIKEVAIHTO 118,6 76,0 56 408,4
KÄYTTÖKATE 19,1 16,3 17 80,7
Käyttökate, % 16,1 % 21,4 % 19,8 %
LIIKEVOITTO 11,3 8,5 33 45,4
Liikevoitto, % 9,5 % 11,2 % 11,1 %
Sidottu pääoma * 457,8 300,5 420,2
Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), % * 10,5 % 12,4 % 10,8 %
Investoinnit ilman 
yritysostoja 4,8 7,0 34,7
Rahavirrat investointien 
jälkeen ilman yritysostoja 15,3 0,8 40,5
Henkilöstö kauden lopussa 1 137 1 080 1 182

* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 56 % 118,6 milj. 
euroon (76,0) titaanidioksidin myyntimäärien ja -hintojen nousun sekä huhtikuun 
2005 alussa toteutuneen Verdugt-yrityskaupan myötä. Orgaaninen kasvu oli 10 %.  
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Liikevoitto nousi 33 % ja oli 11,3 milj. euroa (8,5). Energian korkea hinta painoi 
kannattavuutta. 
 
Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihdosta 49 % oli peräisin 
titaanidioksidiliiketoiminnasta. Titaanidioksidin kysyntä markkinoilla oli hyvä. 
Myyntimäärät kasvoivat viime vuoden vastaavasta jaksosta 7 %. Erikoistuotteiden 
osuus myynnistä kasvoi. Titaanidioksidin keskimääräiset eurohinnat olivat noin 4 % 
korkeammat kuin vuotta aiemmin, mikä osittain kompensoi korkeita 
energiakustannuksia. 
 
Huhtikuussa 2005 ostetun Verdugtin myynti kehittyi myönteisesti ja tuotannon 
tehostamistoimenpiteet etenivät. Muurahaishappotuotteiden myyntimäärät kasvoivat 
selvästi vuoden 2005 tammi-maaliskuusta ja keskimääräiset hinnat nousivat hieman. 
 
Pesuaineissa käytettävän natriumperkarbonaatin myyntimäärät nousivat viime vuoden 
vastaavasta kaudesta mutta hinnat laskivat. 
 
Huhtikuussa Kemira sopi saksalaisen IFAC GmbH & Co. KG:n kanssa IFAC:n 
liiketoiminnan ostamisesta. IFAC on johtava kehitysyhtiö kosmetiikkateollisuuden 
nanoteknologiasovellutuksissa ja se omistaa vahvan patenttisalkun alueella. Yhtiö 
työllistää yli 10 alan ammattilaista. Yritysosto vahvistaa Performance Chemicals –
liiketoiminta-alueen osaamista titaanidioksidin erikoistuoteissa ruoka-, lääke- ja 
kosmetiikkateollisuudelle sekä nanoteknologiatuotteissa ja –palveluissa. 
 
Maaliskuussa Kemira päätti 25,9 milj. euron investoinnista Porin 
titaanidioksiditehtaan oheistuotteiden hallintaan ja tuotteistamiseen. 
Investoinnilla yhtiö varautuu täyttämään tulevia ympäristölupaehtoja. Investointi 
valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. 
 
PAINTS & COATINGS 
 
Paints & Coatings –liiketoiminta-alue tarjoaa merkkituotteita kuluttajille ja 
ammattilaisille Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Teollisuusmaaliyksikkö palvelee 
metalli- ja puuteollisuuden asiakkaita. 
 
Milj. euroa 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 1-12/2005
LIIKEVAIHTO 118,6 99,1 20 457,5
KÄYTTÖKATE 13,7 11,7 17 70,0
Käyttökate, % 11,6 % 11,8 % 15,3 %
LIIKEVOITTO 9,6 8,4 14 55,9
Liikevoitto, % 8,1 % 8,5 % 12,2 %
Sidottu pääoma * 288,4 290,0 282,7
Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), % * 20,2 % 14,1 % 20,2 %
Investoinnit ilman 
yritysostoja 3,8 4,0 18,0
Rahavirrat investointien 
jälkeen ilman yritysostoja -31,9 -20,1 52,8
Henkilöstö kauden lopussa 3 496 2 325 2 272

* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Maaliliiketoiminnan liikevaihto nousi 20 % ja oli 118,6 milj. euroa (99,1). 
Erityisesti kauppa- ja rakennusmaalien kysyntä oli hyvä lähes kaikilla 
päämarkkinoilla. Maaliliiketoiminnan orgaaninen kasvu oli 8 %. 
 
Kauppa- ja rakennusmaaliyksikön liikevaihto nousi 24 %. Venäjällä paikallisesti 
valmistettujen tuotteiden myynnin kasvu jatkui voimakkaana. Teollisuusmaaliyksikön 
liikevaihto kasvoi 10 %. Kasvu oli hyvä kaikilla päämarkkina-alueilla. 
 
Liikevoitto nousi 14 % viime vuoden vastaavasta kaudesta ja oli 9,6 milj. euroa 
(8,4). Liikevoiton kasvu johtui myynnin hyvästä kehityksestä sekä viime vuosien 
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rakenteellisista järjestelyistä. Liikevoittoa painoivat raaka-aineiden korkealla 
tasolla olevat hinnat. 
 
3.2.2006 Paints & Coatings sai päätökseen venäläisen Kraski Teks –maaliyhtiön 
yritysoston. Kaupan myötä Kemiran omistamasta Tikkurilasta tuli Venäjän johtava 
kauppa- ja rakennusmaaliyhtiö. Tikkurilan ja Kraski Teksin osuus Venäjän kauppa- ja 
rakennusmaalimarkkinoista on yhteensä noin 20 %.  
 
MUU LIIKETOIMINTA 
 
Vesiliukoisten erikoislannoitteiden yksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 16,2 
milj. euroa (14,1) ja liikevoitto 0,8 milj. euroa (tappio 0,3). Liikevoitto 
sisältää kertaluonteisia tuottoja 0,8 milj. euroa. Liikevoiton alapuolella 
esitettävä vesiliukoisten erikoislannoitteiden osakkuusyhtiöiden tulos oli tappiota 
1,3 milj. euroa (tappio 1,0). 
 
Maaliskuussa Kemira myi omistusosuutensa (50 %) vesiliukoisten erikoislannoitteiden 
yhteisyrityksestä Biolchim Spa:sta italialaiselle pääomasijoitusyhteisölle. 
Biolchimin koko liikevaihto vuonna 2005 oli 27,2 milj. euroa, josta Kemiran osuus 
oli 13,6 milj. euroa. Myynnin jälkeen Kemiralla on vielä vesiliukoisten 
erikoislannoitteiden osakkuusyhtiö Jordaniassa. 
 
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 oli tammi-maaliskuussa 14,68 euroa, alin 
13,18 euroa ja keskikurssi 13,96 euroa. Yhtiön markkina-arvo omilla osakkeilla 
vähennettynä oli maaliskuun lopussa 1 738,0 milj. euroa. 
 
Yhtiön osakepääoma oli maaliskuun lopussa 221,3 milj. euroa ja osakkeiden 
rekisteröity kokonaismäärä 124 801 600. Tammi-maaliskuussa merkittiin 36 300 uutta 
osaketta vuoden 2001 optiotodistuksilla. Vastaavan osakepääoman korotuksen jälkeen 
5.4.2006 yhtiön osakepääoma nousi 221,4 milj. euroon ja osakkeiden rekisteröity 
kokonaismäärä oli 124 837 900. Osakkeiden määrä voi nousta vuoden 2001 optio-
ohjelman perusteella tehtävillä merkinnöillä enintään 207 100 kappaleella. 
 
28.3.2006 Kemira Oyj siirsi 116 610 hallussaan ollutta omaa osaketta johdon 
osakepalkkiojärjestelmään kuuluneille 69 henkilölle. Kemiran hallussa on 3 979 670 
omaa osaketta (31.3.2006: 3 976 830). Omistus vastaa 3,2 % yhtiön osakkeista ja 
äänimäärästä. 
 
Helmikuussa Kemira Oyj:n hallitus päätti uudesta avainhenkilöstölle suunnatusta 
osakepalkkiojärjestelmästä osana konsernin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. 
Järjestelmä toimii jatkona nykyiselle osakepalkkiojärjestelmälle ja vastaa 
perusrakenteeltaan ja laajuudeltaan nykyistä osakepalkkiojärjestelmää, joka kattaa 
vuodet 2004, 2005 ja 2006. Kannustinjärjestelmä jakautuu kolmeen vuoden mittaiseen 
ansaintajaksoon, jotka ovat 2007, 2008 ja 2009. Palkkion maksaminen perustuu 
asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kannustinjärjestelmän 
perusteella luovutettavien Kemira Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä voi olla 
maksimissaan yhteensä noin 774 000. Järjestelmässä mahdollisesti luovutettavina 
osakkeina käytetään yhtiön omistuksessa olevia tai osakemarkkinoilta hankittavia 
Kemira Oyj:n osakkeita. 
 
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 
 
Yhtiökokouksen 11.4.2006 tekemän päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,36 euroa 
osakkeelta. Maksupäivä oli 25.4.2006. Osinkoja maksettiin yhteensä 41,7 milj. 
euroa. 
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi yhtiökokous päätti seitsemän. Toimikaudella 2006 
hallituksessa jatkavat Anssi Soila (puheenjohtaja), Eija Malmivirta 
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(varapuheenjohtaja), 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. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta 
voitonjakoon käytettävillä varoilla siten, että omia osakkeita voidaan hankkia 
enintään 2 146 640 kappaletta. Määrä yhdessä yhtiön jo omistamien omien osakkeiden 
kanssa on yhteensä enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Osakkeita voidaan 
hankkia yhtiölle liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankinnan rahoittamiseksi, 
yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, henkilökunnan kannustamiseen 
(osakepalkkiojärjestelmän 2004 osana) tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai 
mitätöitäväksi. Valtuutus on voimassa 11.4.2007 saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 240 080 yhtiön omien 
osakkeiden luovuttamisesta. Hallituksella on oikeus päättää luovuttaa osakkeita 
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että luovutukselle on 
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen 
tai toteuttaminen sekä henkilöstön tai johdon kannustaminen mukaan lukien 
osakepalkkiojärjestelmän 2004 mukaiset luovutukset. Valtuutus on voimassa 11.4.2007 
saakka.  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta 
laskemalla liikkeelle uusia osakkeita, osakeoptioita tai vaihtovelkakirjalainoja 
yhdessä tai useammassa erässä. Osakepääoman korotus osakeannin, osakeoptioilla 
merkittävien osakkeiden ja osakkeiksi muutettavien vaihtovelkakirjalainojen kautta 
saa olla yhteensä enintään 22 133 006,87 euroa. Osakeannin, osakeoptioilla 
merkittävien osakkeiden ja osakkeiksi muutettujen vaihtovelkakirjalainojen 
seurauksena voidaan laskea liikkeelle yhteensä enintään 12 480 160 uutta osaketta, 
joiden osakekohtainen kirjanpitoarvo on noin 1,77 euroa. Määrä vastaa kaikkiaan 10 
% rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään merkintähinnasta, merkintähinnan 
määräytymisperusteista sekä muista ehdoista ja seikoista, jotka liittyvät 
osakeantiin, osakeoptioihin tai vaihtovelkakirjalainoihin. Lisäksi yhtiökokous 
valtuutti hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta yhtiön 
osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön näkökulmasta tälle on merkittävät 
taloudelliset perusteet, kuten yritysoston tai muun järjestelyn rahoitus tai 
toteuttaminen tai tiettyjen henkilöstön edustajien kannustaminen. Hallituksella on 
oikeus päättää merkintään oikeutetuista henkilöistä, mutta päätöstä ei saa tehdä 
osakeyhtiölain 1. luvun 4. pykälän 1. kappaleessa mainittujen henkilöiden hyväksi. 
Hallituksella ei ole oikeutta päättää osakeoptioiden myöntämisestä yhtiön 
henkilöstölle tai johdolle. Hallitus valtuutettiin myös päättämään osakemerkinnän 
toteuttamisesta apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin 
osakeyhtiölain määräämällä tavalla. Valtuutus on voimassa 11.4.2007 saakka. 
 
Yhtiökokous päätti, että Kemiraan asetetaan jälleen nimitysvaliokunta 
valmistelemaan hallituksen koostumusta ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset 
seuraavalle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajia edustavien valiokunnan jäsenten 
nimeämisoikeus on kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla 1.11.2006. Kemiran 
hallituksen puheenjohtaja toimii valiokunnan asiantuntijajäsenenä. 
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena 
tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. 
 
NÄKYMÄT 
 
Toisella vuosineljänneksellä Kemira-konsernin kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana 
sekä orgaanisen kasvun että tehtyjen Lanxess- ja Kraski Teks -yritysostojen myötä. 
Kemiran koko vuoden 2006 liikevaihdon, liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen 
arvioidaan kasvavan vuodesta 2005. Raaka-aineiden ja energian hintojen arvioidaan 
pysyvän korkealla, mikä aiheuttaa paineita kannattavuudelle.  
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Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueella asiakasteollisuuden toiminta-asteen 
arvioidaan säilyvän hyvänä. Liiketoiminta-alueen vuoden 2006 liikevaihdon odotetaan 
kasvavan vuodesta 2005 erityisesti tehtyjen yritysostojen ansiosta. Myös 
liikevoiton arvioidaan kasvavan asiakasteollisuuden parantuneen käyttöasteen 
ansiosta sekä tehtyjen rakennemuutosten ja Finnish Chemicals –yritysoston myötä. 
Raaka-aineiden ja erityisesti energian korkealla tasolla olevat hinnat aiheuttavat 
edelleen haasteita kannattavuuden kehittämiselle. Lanxessin 
paperikemikaaliliiketoiminnan ostolla on liiketoiminta-alueen tulosta alentava 
vaikutus vuonna 2006 johtuen ostetun liiketoiminnan tappiollisuudesta ja 
integrointiin liittyvistä kustannuksista. 
 
Kemwaterin vedenpuhdistuskemikaalien kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Vuoden 
2006 aikana Kemwater pyrkii erityisesti kasvattamaan uusia liiketoimintojaan kuten 
lietteenkäsittelyä ja teollisuudelle tarjottavia ulkoistuspalveluja. Suolahapon, 
kloorin ja alumiinihydraatin korkeat hinnat aiheuttavat paineita kannattavuudelle. 
Kemwaterin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuodesta 2005. 
 
Performance Chemicals -liiketoiminta-alueella titaanidioksidin hintojen arvioidaan 
olevan viime vuotta korkeammat. Titaanidioksidin kysynnän arvioidaan pysyvän 
tasaisena tai kasvavan hieman. Erikoispigmenttien osuuden arvioidaan kasvavan 
Kemiran kokonaismyynnistä. Raaka-aineiden ja erityisesti energian korkeat hinnat 
aiheuttavat haasteita kannattavuuden kehittämiselle. Orgaanisten happojen ja 
happojohdannaisten sekä pesuaineissa käytettävän natriumperkarbonaatin osalta 
liiketoiminta-alueen myynnin uskotaan kehittyvän suotuisasti. 
Muurahaishappotuotteiden hintojen arvioidaan nousevan. Performance Chemicals -
liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan. 
 
Paints & Coatings -liiketoiminta-alueella liikevaihdon arvioidaan nousevan kysynnän 
jatkuessa hyvänä kaikilla markkina-alueilla. Liikevoiton arvioidaan kasvavan 
vuodesta 2005 (pois lukien 2005 liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset tulot 9,5 
milj. euroa) myynnin hyvän kehityksen sekä viime vuosien rakenteellisten 
järjestelyjen ansiosta. Liikevaihtoa ja -voittoa kasvattaa erityisesti Venäjällä 
tehty Kraski Teks -yrityskauppa. 
 
Helsinki 3.5.2006 
 
Hallitus 
 
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon 
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 
 
 
Tiedotustilaisuus Kemiran tammi-maaliskuun 2006 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 0125. 
 
Kemiran tammi-kesäkuun 2006 osavuosikatsaus julkaistaan 27.7. 
 


