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Kemiran osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006 
KEMIRAN KASVU JATKUU, OSAKEKOHTAINEN TULOS NOUSI HUHTI-KESÄKUUSSA 73 % 
 
– Huhti-kesäkuun liikevaihto 647,5 milj. euroa (huhti-kesäkuu 2005: 526,2), kasvu 
23 %. 
– Liikevoitto 51,5 milj. euroa (39,6), kasvu 30 %. 
– Tulos/osake 0,26 euroa (0,15), kasvu 73 %. 
- Koko vuoden liikevaihdon, liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan 
kasvavan vuodesta 2005. 
 
AVAINLUVUT 
 
Milj. euroa 4-6 

2006 
4-6
2005

Muutos
%

1-6
2006

1-6 
2005 

Muutos 
% 

1-12
2005

LIIKEVAIHTO 647,5 526,2 23 1 200,4 929,9 29 1 994,4
KÄYTTÖKATE 81,5 70,2 16 156,4 127,2 23 284,4
Käyttökate, % 12,6 % 13,3 % 13,0 % 13,7 %  14,3 %
LIIKEVOITTO 51,5 39,6 30 97,0 69,9 39 165,5
Liikevoitto, %   8,0 %  7,5 %  8,1 %  7,5 %  8,3 %
Rahoitustuotot ja 
-kulut 

 
-5,8 -12,3 -12,9

 
-15,7 

 
-30,5

VOITTO ENNEN 
VEROJA 

 
45,1 28,1 60 82,6

 
54,8 

 
51 133,5

Voitto ennen 
veroja, % 

 
7,0 % 5,3 % 6,9 %

 
5,9 % 

 
6,7 %

TILIKAUDEN VOITTO 32,0 19,2 67 58,6 38,4 53 91,4
Tulos/osake, e 0,26 0,15 73 0,47 0,30 57 0,73
Sidottu pääoma* 1 824,1 1 377,0 1 824,1 1 377,0  1 662,9
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), %* 

 
10,4 % 9,4 % 10,4 %

 
9,4 % 

 
9,9 %

Rahavirrat 
investointien 
jälkeen ilman 
yritysostoja 

 
 
 

44,0 35,3 2,5

 
 
 

-8,2 

 
 

170,8
 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
 
HUHTI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA -VOITTO 
 
Kemira-konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2006 nousi 23 % verrattuna viime 
vuoden vastaavaan kauteen ja oli 647,5 milj. euroa (huhti-kesäkuu 2005: 526,2 milj. 
euroa). Orgaaninen kasvu oli 8 % (42 milj. euroa), ja lisäksi kasvua toivat 
helmikuun alussa toteutunut Kraski Teks -yritysosto maaliliiketoiminnassa sekä 
huhtikuun alussa toteutunut Lanxessin paperikemikaaliliiketoimintojen osto paperi- 
ja selluliiketoiminnassa. Tehtyjen liiketoimintaostojen osuus liikevaihdon kasvusta 
oli noin 86 milj. euroa.  
 
Liikevoitto kasvoi 30 % ja oli 51,5 milj. euroa (39,6). Liikevoittoa nostivat ennen 
kaikkea vuoden 2005 vastaavat kauden tapahtumat, yritysostot, kohonneet 
myyntihinnat ja kertaluonteiset tulot. Vuoden 2005 huhti-kesäkuussa Suomen 
paperiteollisuuden työkiista laski liikevoittoa noin 12 milj. euroa. Tehdyt 
yritysostot kasvattivat liikevoittoa noin 5 milj. euroa. 
 
Raaka-aineiden hinnat nousivat hieman ensimmäisen neljänneksen tasolta. 
Liiketoiminta-alueiden välillä oli raaka-aineiden hinnankehityksessä huomattavia 
eroja. Vuoden 2005 huhti-kesäkuuhun verrattuna raaka-aineiden ja erityisesti 
energian hinnannousut ovat olleet huomattavat. Raaka-aine- ja energiahinnoissa 
tapahtuneet nousut saatiin huhti-kesäkuussa suurimmaksi osaksi siirrettyä 
myyntihintoihin. 
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Huhti-kesäkuun tulos sisältää omaisuuden myyntivoittoja ja muita kertaluonteisia 
eriä, joiden nettovaikutus liikevoittoon oli +8,7 milj. euroa. Vuotta aiemmin 
vastaava erä oli +1,9 milj. euroa.  
 
 
Huhti-kesäkuun liikevoiton sisältämät kertaluonteiset erät: 
 
Milj. euroa 4-6

2006
4-6
2005

1-12
2005

Pulp & Paper Chemicals 3,1 -0,9 -3,4
Kemwater 0,2 - 2,2
Performance Chemicals 2,1 - 6,1
Paints & Coatings 3,3 - 9,5
Muut ja eliminoinnit - 2,8 0,2
Yhteensä 8,7 1,9 14,6
 
 
Voitto ennen veroja oli 45,1 milj. euroa (28,1) ja tilikauden voitto 32,0 milj. 
euroa (19,2). Tulos/osake oli 0,26 euroa (0,15). 
 
Kemiran rakennemuutos ja siihen liittyvät projektit jatkuivat ja nostivat 
kustannuksia. 
 
TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO JA -VOITTO 
 
Tammi-kesäkuussa 2006 Kemira-konsernin liikevaihto nousi 29 % verrattuna viime 
vuoden vastaavaan kauteen ollen 1 200,4 milj. euroa (tammi-kesäkuu 2005: 929,9 
milj. euroa). Orgaaninen kasvu oli 9 %. Tehtyjen yritysostojen osuus liikevaihdon 
kasvusta oli noin 192 milj. euroa.  
 
Liikevoitto kasvoi 39 % ja oli 97,0 milj. euroa (69,9). Liikevoittoa nostivat ennen 
kaikkea kohonneet myyntihinnat, yritysostot ja kertaluonteiset tulot. Tehdyt 
yritysostot kasvattivat liikevoittoa noin 14 milj. euroa. 
 
Tulos sisältää omaisuuden myyntivoittoja ja muita kertaluonteisia eriä, joiden 
nettovaikutus liikevoittoon oli +14,0 milj. euroa. Vuotta aiemmin vastaava erä oli 
+2,3 milj. euroa. 
 
Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 82,6 milj. euroa (54,8) ja tilikauden voitto 
58,6 milj. euroa (38,4). Tulos/osake oli 0,47 euroa (0,30). 
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS 
 
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin tammi-kesäkuussa 26,1 milj. euroa 
(20,4) eli 2,2 % liikevaihdosta (2,2 %). 
 
INVESTOINNIT 
 
Bruttoinvestoinnit tammi-kesäkuussa ilman yritysostoja olivat 59,6 milj. euroa 
(51,6). Suurin käynnissä oleva investointi on Uruguayssa sellutehtaan yhteyteen 
rakennettava kemikaalitehdas, johon investoitiin tammi-kesäkuussa 13,8 milj. euroa. 
Ylläpitoinvestoinnit olivat noin 23 % investoinneista ilman yritysostoja. 
 
Konsernin poistot olivat 59,4 milj. euroa (57,3). 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 161,8 milj. euroa (337,0), mukaan lukien 
yritysostoihin käytetty 102,2 milj. euroa (285,5). Tulot omaisuuksien myynneistä 
olivat 33,8 milj. euroa (52,8). Konsernin nettoinvestoinnit olivat 128,0 milj. 
euroa (284,2). 
 
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRRAN KEHITYS 
 
Rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvinä.  
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Liiketoiminnan rahavirrat tammi-kesäkuussa olivat 28,3 milj. euroa (9,4 milj. euroa 
negatiiviset tammi-kesäkuussa 2005). Rahavirrat investointien jälkeen olivat -99,7 
milj. euroa (-293,6). Huhtikuussa maksettiin osinkoja 43,5 milj. euroa Kemira Oyj:n 
osakkeenomistajille. 
 
Konsernin nettovelka oli kesäkuun lopussa 770,2 milj. euroa (619,7 milj. euroa 
31.12.2005). Kasvu johtui tehdyistä yritysostoista ja liikepääoman kasvusta. 
 
Korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 880,4 milj. euroa. Kiinteäkorkoisten 
lainojen osuus konsernin korollisten lainojen kokonaissummasta oli noin 30 %. 
Eläkelainat on luokiteltu vaihtuvakorkoisiksi. Konsernin korollisen lainasalkun 
duraatio oli kesäkuun lopussa 17 kuukautta. 
 
Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 40 % (31.12.2005: 44 %). 
Nettovelkaantumisaste oli 74 % (31.12.2005: 61 %). 
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 12,9 milj. euroa (15,7). 
Rahoituksen valuuttakurssierot olivat 2,6 milj. euroa voittoa (-5,8), mistä johtuen 
nettorahoituskulut jäivät viime vuoden vastaavaa kautta pienemmiksi.  
 
Rahavarat 30.6.2006 olivat 110,2 milj. euroa. Vuonna 2011 erääntyvää sitovaa 
valmiusluottoa oli käyttämättä 618,9 milj. euroa. Valmiusluoton takaisinmaksuaikaa 
jatkettiin kesäkuussa yhdellä vuodella lainasopimuksessa olevan option nojalla. 
 
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 sekä huhtikuun alussa toteutuneen Lanxessin paperikemikaalien oston 
myötä. Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 9 695 henkeä (31.12.2005: 7 
670), josta Suomessa työskenteli 3 477 eli 36 % (31.12.2005: 3 059). 
 
PULP & PAPER CHEMICALS 
 
Pulp & Paper Chemicals –liiketoiminta-alue tarjoaa räätälöityjä kemiallisia 
ratkaisuja sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin. 
 
Milj. euroa 4-6 

2006 
4-6
2005

Muutos
%

1-6
2006

1-6 
2005 

Muutos 
% 

1-12
2005

LIIKEVAIHTO 257,9 166,1 55 467,4 303,8 54 715,3
KÄYTTÖKATE 31,9 18,0 77 68,9 38,5 79 105,5
Käyttökate, % 12,4 % 10,8 % 14,7 % 12,7 %  14,7 %
LIIKEVOITTO 20,4 6,3 224 46,4 17,5 165 61,5
Liikevoitto, % 7,9 % 3,8 % 9,9 % 5,8 %  8,6 %
Sidottu pääoma* 806,9 529,0 806,9 529,0  702,5
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), %* 

 
11,1 % 8,6 % 11,1 %

 
8,6 % 

 
8,7 %

Investoinnit 
ilman 
yritysostoja 

 
 

17,4 11,5 32,0

 
 

15,6 

 

36,7
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen ilman 
yritysostoja 

 
 
 

15,5 15,6 21,1

 
 
 

11,4 

 
 

57,8
Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
2 405 2 265 2 405

 
2 265 

 
2 111

 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
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Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 55 
% ja oli 257,9 milj. euroa (166,1). Orgaaninen kasvu oli 21 %. Vuoden 2005 
vastaavalla kaudella liikevaihtoa laski Suomen paperiteollisuuden työkiista 
(vaikutus noin -30 milj. euroa). Työkiistan vaikutus pois lukien orgaaninen kasvu 
oli 4 %. Huhti-kesäkuun liikevaihtoa nosti huhtikuun alussa toteutunut Lanxessin 
paperikemikaaliliiketoimintojen osto.  
 
Tehostamistoimien, asiakasteollisuuden korkean käyntiasteen sekä kertaluonteisten 
tulojen myötä liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 20,4 milj. euroon sisältäen 3,1 
milj. euroa kertaluonteisia tuloja (6,3 milj. euroa; sisältää kertaluonteisia eriä 
–0,9 milj. euroa). Vuoden 2005 huhti-kesäkuussa Suomen paperiteollisuuden työkiista 
laski liikevoittoa noin 12 milj. euroa. Raaka-aineiden hinnat olivat huhti-
kesäkuussa edelleen korkealla tasolla. Vuoden 2005 huhti-kesäkuuhun 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 
paperikemikaaleista. Liikevaihto vuonna 2005 oli noin 233 milj. euroa. 
Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli noin 88 milj. euroa ja yritysoston 
arvioidaan nostavan Kemiran osakekohtaista tulosta vuodesta 2007 alkaen. 
Liiketoiminnan aikaisemmasta alhaisemmasta kannattavuudesta 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 on konsolidoitu Kemiran lukuihin 1.4.2006 alkaen 
osana Pulp & Paper Chemicals –liiketoiminta-aluetta. Liiketoimintojen yhdistäminen 
etenee hyvin. 
 
Toukokuussa Kemira ilmoitti aloittavansa vetyperoksidituotannon Uruguayssa 
rakentamalla tuotantoyksikön Metsä-Botnian tulevan sellutehtaan yhteyteen 
täydentämään jo rakenteilla olevaa kemikaalituotantoa. Kemiran Uruguayn 
kemikaalitehtaan muut tuotteet ovat natriumkloraatti, klooridioksidi ja happi 
kokonaisinvestoinnin ollessa noin 80 miljoonaa euroa. Tehtaat käynnistyvät vuoden 
2007 aikana. 
 
Toukokuussa Kemira ilmoitti myyvänsä eteläkorealaisen vetyperoksidiyksikkönsä 
liiketoiminnan DegussaHeadwaters Korealle. Kemira Pulp & Paper Chemicals -
liiketoiminta-alueen ensisijainen tavoite on palvella sellu- ja paperiteollisuuden 
asiakkaita, ja Korean yksikkö palvelee pääosin muuta teollisuutta. Yksikön 
vuosiliikevaihto on ollut noin 20 milj. euroa. Myyntihinta on 27,5 milj. euroa. 
Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän. 
 
Tammi-kesäkuussa Pulp & Paper Chemicals –liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 54 
% ollen 467,4 milj. euroa (303,8). Orgaaninen kasvu oli 15 %. Liikevoitto kasvoi 
165 % ja oli 46,4 milj. euroa sisältäen kertaluonteisia tuloja 7,6 milj. euroa 
(17,5 milj. euroa; sisältää kertaluonteisia eriä –2,9 milj. euroa) 
 
KEMWATER 
 
Kemwater tarjoaa vedenpuhdistuskemikaaleja ja -ratkaisuja sekä 
lietteenkäsittelykemikaaleja kunnallisille ja yksityisille vedenpuhdistamoille sekä 
teollisuuteen. 
 
Milj. euroa 4-6 

2006 
4-6
2005

Muutos
%

1-6
2006

1-6 
2005 

Muutos 
% 

1-12
2005

LIIKEVAIHTO 102,1 89,9 14 194,4 169,5 15 353,2
KÄYTTÖKATE 13,5 11,9 13 23,8 21,2 12 43,4
Käyttökate, % 13,2 % 13,2 % 12,2 % 12,5 %  12,3 %
LIIKEVOITTO 9,6 7,9 22 16,0 13,3 20 28,2
Liikevoitto, % 9,4 % 8,8 % 8,2 % 7,8 %  8,0 %
Sidottu pääoma* 229,4 190,3 229,4 190,3  214,8



Press Release   
   
Kari Savolainen    27.7.2006 1(9) 
 

20060727_SE_Kemira_Q2_2006_FIN.doc  www.kemira.com 

Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), %* 

 
13,9 % 

 
13,9 %

 
13,9 %

 
13,9 % 

  
13,8 %

Investoinnit 
ilman 
yritysostoja 

 
 

4,2 4,0 7,0

 
 

7,4 

 

18,1
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen ilman 
yritysostoja 

 
 
 

3,1 5,1 1,0

 
 
 

10,3 

 
 

22,4
Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
1 499 1 570 1 499

 
1 570 

 
1 570

 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Kemwaterin liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 14 % ja oli 102,1 milj. euroa (89,9). 
Kasvu oli orgaanista. Myynti kasvoi erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Keski-
Euroopassa. 
 
Kasvaneen myynnin ansiosta Kemwaterin liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 22 % ja 
oli 9,6 milj. euroa (7,9) sisältäen 0,2 milj. euroa kertaluonteisia tuloja. Raaka-
aineiden hinnat olivat edelleen korkealla tasolla. Viime vuoden huhti-kesäkuuhun 
verrattuna raaka-aineiden ja kuljetuskustannusten hinnannousut ovat olleet 
huomattavat erityisesti Pohjois-Amerikassa. 
 
Kesäkuussa Oulun Vesi valitsi Kemiran hoitamaan jätevedenpuhdistuksessa syntyvän 
lietteen jatkokäsittelyn. Sopimuksen kesto on viisitoista vuotta, ja sen 
kokonaisarvo on noin 13 milj. euroa. Lietteenkäsittelyn arvioidaan alkavan vuoden 
2007 alkupuolella. 
 
Heinäkuussa Kemira ilmoitti ostavansa Cytecin vesikemikaaliliiketoiminnan Cytec 
Industries Inc:lta. Vuonna 2005 Cytecin vesiliiketoiminnan liikevaihto oli noin 270 
milj. euroa. Liiketoiminnan kannattavuus on ollut hieman Kemwaterin kannattavuutta 
alhaisempi. Velaton kauppahinta on noin 190 milj. euroa, ja yritysostolla 
arvioidaan olevan Kemiran osakekohtaista tulosta nostava vaikutus vuodesta 2007. 
Cytecin vesikemikaaliliiketoiminta koostuu lähinnä vedenpuhdistusratkaisuista 
teollisuudelle ja kunnallisille vedenpuhdistamoille. Liiketoimintaosto laajentaa 
merkittävästi Kemiran tuotevalikoimaa ja vahvistaa maantieteellistä asemaa. Kauppa 
sisältää viisi tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat USA:ssa, Alankomaissa ja 
Englannissa, ja joilla on liiketoimintaa USA:ssa, Etelä-Amerikassa, Asiassa ja 
Euroopassa. Liiketoiminnassa työskentelee noin 480 henkilöä. Kauppa vaatii 
toteutuakseen kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja muiden kaupan ehtojen 
täyttymisen. 
 
Tammi-kesäkuussa Kemwaterin liikevaihto kasvoi 15 % ollen 194,4 milj. euroa 
(169,5). Kasvu oli orgaanista. Liikevoitto kasvoi 20 % ja oli 16,0 milj. euroa 
(13,3) sisältäen kertaluonteisia tuloja 0,2 milj. euroa. 
 
PERFORMANCE CHEMICALS 
 
Performance Chemicalsin tuotteita käytetään muun muassa painoväreissä, 
kosmetiikassa, elintarvikkeissa, lääkkeissä, maaleissa, tekstiileissä ja 
pesuaineissa. 
 
Milj. euroa 4-6 

2006 
4-6
2005

Muutos
%

1-6
2006

1-6 
2005 

Muutos 
% 

1-12
2005

LIIKEVAIHTO 107,6 109,1 -1 226,2 185,1 22 408,4
KÄYTTÖKATE 19,4 18,0 8 38,4 34,3 12 80,7
Käyttökate, % 18,0 % 16,5 % 17,0 % 18,5 %  19,8 %
LIIKEVOITTO 11,7 9,0 30 23,0 17,5 31 45,4
Liikevoitto, % 10,9 % 8,2 % 10,2 % 9,5 %  11,1 %
Sidottu pääoma* 456,1 338,9 456,1 338,9  420,2
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), %* 

 
11,2 % 

 
10,9 %

 
11,2 %

 
10,9 % 

  
10,8 %
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Investoinnit 
ilman 
yritysostoja 

 
 

5,5 9,5 10,3

 
 

16,5 

 

34,7
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen ilman 
yritysostoja 

 
 
 

4,7 -1,2 20,0

 
 
 

-0,4 

 
 

40,5
Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
1 185 1 362 1 185

 
1 362 

 
1 182

 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 107,6 
milj. euroa (109,1). Liikevaihdon kehitystä painoi titaanidioksidin myyntimäärien 
lasku, joka johtui yhden päivän lakosta ja sitä seuranneista tuotannon 
käynnistysvaikeuksista Porin tehtaalla huhtikuussa. 
 
Liikevoitto oli 11,7 milj. euroa (9,0) sisältäen 2,1 milj. euroa kertaluonteisia 
tuloja. Energian ja raaka-aineiden hinnat olivat edelleen korkealla. Toiminnan 
tehostaminen ja lopputuotehintojen nousu paransivat kannattavuutta. 
 
Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihdosta 50 % oli peräisin 
titaanidioksidiliiketoiminnasta. Titaanidioksidin kysyntä markkinoilla oli hyvä. 
Erikoistuotteiden osuus myynnistä kasvoi. Titaanidioksidin keskimääräiset 
eurohinnat olivat huhti-kesäkuussa hieman korkeammat kuin vuotta aiemmin.  
 
Orgaanisten happojen ja happojohdannaisten kysyntä markkinoilla oli hyvä. 
Keskimääräiset myyntihinnat nousivat merkittävästi. 
 
Pesuaineissa käytettävän natriumperkarbonaatin myyntimäärät nousivat huhti-
kesäkuussa viime vuoden vastaavasta kaudesta huomattavasti, mutta hinnat laskivat 
hieman. 
 
Huhtikuussa Kemira sopi saksalaisen IFAC GmbH & Co. KG:n kanssa IFAC:n 
liiketoiminnan ostamisesta. IFAC on johtava kehitysyhtiö kosmetiikkateollisuuden 
sovellutuksissa. Yritysosto vahvistaa Performance Chemicals –liiketoiminta-alueen 
osaamista titaanidioksidin erikoistuoteissa ruoka-, lääke- ja 
kosmetiikkateollisuudelle sekä nanoteknologiatuotteissa ja –palveluissa. 
 
Heinäkuussa Kemira ilmoitti perustaneensa yhteisyrityksen brasilialaisen Metachem 
Industrial e Comercial Ltda:n kanssa Sao Paoloon, Brasiliaan. Uusi yhtiö tuottaa, 
markkinoi ja myy eläinrehujen lisäaineita koko eteläisen Amerikan 
karjankasvatusalueelle. Kemiran omistusosuus yhtiöstä on 51 % ja Metachemin 49 %. 
Etelä-Amerikka on maailman nopeimmin kasvava markkina-alue eläinrehuille ja niiden 
valmistuksessa käytettäville orgaanisille happojohdannaisille. 
 
Heinäkuussa Kemira ilmoitti myös investoivansa 10 milj. euroa Oulun 
muurahaishappotehtaiden laajennukseen. Laajennus tehdään nykyisiin 
tuotantolinjoihin ja se käsittää teknologisia parannuksia ja energian 
säästötoimenpiteitä. Investointi mahdollistaa kapasiteetin lisäyksen 25 000 
tonnilla yli 100 000 tonniin. Uusi kapasiteetti otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 
2007 loppuun mennessä. 
 
Tammi-kesäkuussa Performance Chemicals –liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 22 
% ollen 226,2 milj. euroa (185,1). Orgaaninen kasvu oli 3 %. Liikevoitto kasvoi 31 
% ja oli 23,0 milj. euroa (17,5) sisältäen kertaluonteisia tuloja 2,1 milj. euroa. 
 
PAINTS & COATINGS 
 
Paints & Coatings –liiketoiminta-alue tarjoaa merkkituotteita kuluttajille ja 
ammattilaisille Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Teollisuusmaaliyksikkö palvelee 
metalli- ja puuteollisuuden asiakkaita. 
 
Milj. euroa 4-6 4-6 Muutos 1-6 1-6 Muutos 1-12
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2006 2005 % 2006 2005 % 2005
LIIKEVAIHTO 170,3 138,2 23 288,9 237,3 22 457,5
KÄYTTÖKATE 29,6 24,1 23 42,8 35,8 20 70,0
Käyttökate, % 17,4 % 17,4 % 14,8 % 15,1 %  15,3 %
LIIKEVOITTO 25,0 20,1 24 34,6 28,5 21 55,9
Liikevoitto, % 14,7 % 14,5 % 12,0 % 12,0 %  12,2 %
Sidottu pääoma* 296,6 289,4 296,6 289,4  282,7
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), %* 

 
21,3 % 

 
14,5 %

 
21,3 %

 
14,5 % 

  
20,2 %

Investoinnit 
ilman 
yritysostoja 

 
 

3,5 5,7 7,3

 
 

9,7 

 

18,0
Rahavirrat 
investointien 
jälkeen ilman 
yritysostoja 

 
 
 

15,7 -9,0 -16,2

 
 
 

-29,1 

 
 

52,8
Henkilöstö kauden 
lopussa 

 
3 868 2 531 3 868

 
2 531 

 
2 272

 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Maaliliiketoiminnan liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 23 % ja oli 170,3 milj. 
euroa (138,2). Kauppa- ja rakennusmaalien kysyntä oli hyvä lähes kaikilla 
päämarkkinoilla. Orgaaninen kasvu oli 3 %. Liikevaihtoa nosti erityisesti helmikuun 
alussa Venäjällä päätökseen saatu Kraski Teks –yrityskauppa. Kraski Teksin 
yhdistäminen osaksi Kemiran maaliliiketoimintoja etenee hyvin. 
 
Kauppa- ja rakennusmaaliyksikön liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 30 %. Venäjällä 
paikallisesti valmistettujen tuotteiden myynnin kasvu jatkui voimakkaana. 
Teollisuusmaaliyksikön liikevaihto laski 1 %. Teollisuusmaaliyksikön kasvu oli hyvä 
kaikilla päämarkkina-alueilla, mutta liikevaihtoa laski coil coating -
liiketoiminnan myynti marraskuussa 2005. 
 
Liikevoitto oli 25,0 milj. euroa (20,1) sisältäen 3,3 milj. euroa kertaluonteisia 
tuloja. Liikevoiton kasvu johtui myynnin hyvästä kehityksestä, viime vuosien 
rakenteellisista järjestelyistä sekä Kraski Teks -yrityskaupasta. Raaka-aineiden 
hinnat olivat edelleen korkealla tasolla. 
 
Toukokuussa Paints & Coatings –liiketoiminta-alueeseen kuuluva ruotsalainen Alcro-
Beckers AB sopi myyvänsä lähellä Tukholman keskustaa sijaitsevan 
tuotantolaitoskiinteistönsä Skanskalle. Alustava hinta on 36,3 milj. euroa. 
Lopullinen hinta vahvistuu kun alueelle on hyväksytty uusi asemakaava. Korvaava 
tuotanto siirtyy uuteen tehtaaseen, joka rakennetaan noin 40 km:n päähän 
Nykvarniin, jossa jo sijaitsee yksikön logistiikkakeskus. Investoinnin arvo on noin 
16 milj. euroa, ja tuotannon siirron on määrä tapahtua vuoden 2008 alkupuolella. 
 
Kesäkuussa Tikkurila Oy ja saksalainen Sto AG sopivat perustavansa Venäjälle 
yhteisyrityksen OOO Sto-Tikkurila. Molempien yritysten omistusosuus uudesta 
yrityksestä on 50 %. Sto-Tikkurilan liikeideana on erilaisten julkisivujen 
pinnoitejärjestelmien valmistus ja projektimyynti Venäjällä. Tuotteet perustuvat 
Ston teknologiaan, ja niitä myydään Ston tuotemerkillä. Markkinoinnissa 
hyödynnetään Tikkurilan olemassa olevaa infrastruktuuria ja paikallistuntemusta 
Venäjällä. 
 
Heinäkuussa Kemira laajensi omistuksensa 100 %:in Ukrainassa sijaitsevassa Kolorit 
Paints -yhtiössä ukrainalaisen osapuolen LGU:n myytyä 49 % osuutensa. Samassa 
yhteydessä maaliyhtiön nimeksi tuli TOB Tikkurila. Yhtiön liikevaihto vuonna 2005 
oli 3,7 milj. Yhdysvaltain dollaria (2,9 milj. euroa) ja se valmistaa Kiovassa 
vesiohenteisia maaleja Kolorit-tuotemerkillä lähinnä ammattilaisten käyttöön. 
Jatkossa yhtiö markkinoi myös Suomessa valmistettuja kauppa- ja rakennusmaaleja 
Tikkurila-tuotemerkillä sekä teollisuusmaaleja Tikkurila Coatings -tuotemerkillä. 
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Tammi-kesäkuussa Paints & Coatings -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 22 % 
ollen 288,9 milj. euroa (237,3). Orgaaninen kasvu oli 5 %. Liikevoitto kasvoi 21 % 
ja oli 34,6 milj. euroa (28,5) sisältäen kertaluonteisia tuloja 3,3 milj. euroa. 
 
MUU LIIKETOIMINTA 
 
Muuhun liiketoimintaan sisältyvät ne konsernin kustannukset joita ei ole veloitettu 
liiketoiminta-alueilta, kuten osa tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista sekä 
konsernikeskuksen kustannukset. Lisäksi muuhun liiketoimintaan sisältyy 
vesiliukoisten erikoislannoitteiden yksikkö, joka ei ole Kemiran 
ydinliiketoimintaa. 
 
Muun liiketoiminnan huhti-kesäkuun liiketappio oli -15,2 milj. euroa (-3,7 milj. 
euroa; sisältää kertaluonteisia tuloja 2,8 milj. euroa). Muun liiketoiminnan tammi-
kesäkuun liiketappio -23,0 milj. euroa (-6,9) sisältää kertaluonteisia tuloja 0,8 
milj. euroa (tammi-kesäkuu 2005 kertaluonteiset tulot 5,2 milj. euroa). 
 
Toukokuussa Euroopan komissio määräsi Kemira Oyj:lle 33 milj. euron sakon 
vetyperoksidiliiketoimintaan liittyneistä kilpailulainsäädännön rikkomuksista 1994-
2000. Tehdyt varaukset kattavat komission määräämän sakon, joka maksetaan vuoden 
kolmannella neljänneksellä. 
 
KEMIRA OYJ:N OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Kemira Oyj:n osakkeiden ylin päätöskurssi oli tammi-kesäkuussa 14,98 euroa, alin 
11,07 euroa ja keskikurssi 13,85 euroa. Yhtiön markkina-arvo omilla osakkeilla 
vähennettynä oli kesäkuun lopussa 1 553,7 milj. euroa. 
 
Huhti-kesäkuussa merkittiin 52 700 uutta osaketta vuoden 2001 optiotodistuksilla. 
Vastaavan osakepääoman korotuksen jälkeen 29.6.2006 yhtiön osakepääoma nousi 221,5 
milj. euroon ja osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä oli 124 890 600. Osakkeiden 
määrä voi nousta vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella tehtävillä merkinnöillä 
enintään 154 400 kappaleella. 
 
Kemiran hallussa on 3 979 670 omaa osaketta. Omistus vastaa 3,2 % yhtiön osakkeista 
ja äänimäärästä. 
 
NÄKYMÄT 
 
Vuoden 2006 näkymät ovat ennallaan. Kolmannella vuosineljänneksellä Kemira-
konsernin kasvun odotetaan jatkuvan sekä tehtyjen Lanxess- ja Kraski Teks -
yritysostojen että orgaanisen kasvun myötä. Kemiran koko vuoden 2006 liikevaihdon, 
liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan kasvavan vuodesta 2005. Raaka-
aineiden ja energian hintojen arvioidaan nousevan jonkin verran aiheuttaen paineita 
kannattavuudelle kaikilla liiketoiminta-alueilla. 
 
Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueella asiakasteollisuuden toiminta-asteen 
arvioidaan säilyvän hyvänä loppuvuoden aikana. Liiketoiminta-alueen vuoden 2006 
liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2005 erityisesti yritysostojen ansiosta. 
Myös liikevoiton arvioidaan kasvavan toiminnan kehittämisen ja rakenteen 
selkiyttämisen myötä sekä asiakasteollisuuden korkean käyttöasteen ansiosta. 
Lanxessin paperikemikaaliliiketoiminnan ostolla odotetaan olevan liiketoiminta-
alueen tulosta alentava vaikutus vuonna 2006 johtuen ostetun liiketoiminnan 
aikaisemmasta alhaisemmasta kannattavuudesta ja integrointiin liittyvistä 
kustannuksista. 
 
Kemwaterin vedenpuhdistuskemikaalien kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Kemwater 
pyrkii erityisesti kasvattamaan uusia liiketoimintojaan kuten flokkulantteja, 
lietteenkäsittelyä ja teollisuudelle tarjottavia ulkoistuspalveluja. Kemwaterin 
liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuodesta 2005. Heinäkuussa 
julkaistu Cytecin vesikemikaaliliiketoimintojen osto kasvattaa toteutuessaan 
loppuvuoden liikevaihtoa ja liikevoittoa. Toteutuminen edellyttää 
kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja kaupan muiden ehtojen täyttymistä. 
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Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan 
nousevan. Titaanidioksidin hintojen arvioidaan loppuvuoden aikana olevan nykyisellä 
tasolla tai hieman korkeammat. Titaanidioksidin kysynnän arvioidaan pysyvän 
tasaisena tai kasvavan hieman. Erikoispigmenttien osuuden arvioidaan kasvavan 
Kemiran kokonaismyynnistä. Orgaanisten happojen ja happojohdannaisten sekä 
pesuaineissa käytettävän natriumperkarbonaatin osalta liiketoiminta-alueen myynnin 
arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Muurahaishappotuotteiden hintojen arvioidaan 
nousevan edelleen. Raaka-aineiden ja erityisesti energian korkeat hinnat 
aiheuttavat haasteita kannattavuuden kehittämiselle. 
 
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 26.7.2006 
 
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-kesäkuun 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 0025. 
 
Kemiran tammi-syyskuun 2006 osavuosikatsaus julkaistaan 31.10. 
 
 
 
Kemira Oyj 
Konserniviestintä 
 
Kari Savolainen 
 
JAKELU 
Helsingin pörssi 
Suomen tietotoimisto 
Tiedotusvälineet 
 


