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Kemiran tilinpäätöstiedote 2005 
KEMIRAN KASVU JATKUU 
 
– Liikevaihto 1.994,4 milj. euroa (2004: 1.695,1 milj. euroa), kasvu 18 %. 
– Liikevoitto 165,5 milj. euroa (111,6), kasvu 48 %. 
– Tulos/osake 0,73 euroa (0,50), kasvu 46 %. 
- Sidotun pääoman tuotto 9,9 % (8,6 %). 
– Rahavirrat investointien jälkeen ilman yritysostoja 170,8 milj. euroa (155,4). 
- Vuonna 2006 liikevaihdon, liikevoiton ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan 
kasvavan vuodesta 2005. 
- Osinkoehdotus 0,36 euroa/osake (0,34). 
 
LOKA-JOULUKUUN JA KOKO VUODEN 2005 AVAINLUVUT 
 
Milj. euroa 10-12 

2005 
10-12
2004*

Muutos 
%

1-12
2005

1-12
2004*

Muutos 
% 

LIIKEVAIHTO 521,5 391,0 33 1.994,4 1.695,1 18 
KÄYTTÖKATE 67,2 44,5 51 284,4 232,0 23 
Käyttökate-% 12,9 %  11,3 % 14,3 % 13,7 %  
LIIKEVOITTO 36,4 13,7 166 165,5 111,6 48 
Liikevoitto-%   7,0 %  3,5 % 8,3 % 6,6 %  
Rahoitustuotot 
ja -kulut 

 
-8,2 -3,1 -30,5 -12,6

 

VOITTO ENNEN 
VEROJA 

 
26,9 10,4 159 133,5 95,3

 
40 

TILIKAUDEN 
VOITTO 

 
18,9 15,7 20 91,4 63,8

 
43 

Tulos/osake, e 0,15 0,13 15 0,73 0,50 46 
Sidottu pääoma**  1.662,9 1.252,5 1.662,9 1.252,5  
Sidotun pääoman 
tuotto (ROCE), % 
** 

 
 

9,9 % 8,6 % 9,9 % 8,6 %

 

Rahavirrat 
investointien 
jälkeen ilman 
yritysostoja 

 
 
 

106,8 49,4 170,8 155,4

 

 
* Jatkuvat liiketoiminnot, pro forma 
** 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
Tilinpäätöstiedotteen 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. 
 
LOKA-JOULUKUUN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 
 
Loka-joulukuussa Kemira-konsernin liikevaihto nousi 33 % verrattuna vuoden 2004 
vastaavaan kauteen ja oli 521,5 milj. euroa (loka-joulukuu 2004: 391,0 milj. 
euroa). Orgaaninen kasvu oli 8 %. Lisäksi kasvua toivat huhtikuun alussa 
toteutuneet Finnish Chemicals -yritysosto sellu- ja paperikemikaaliliiketoiminnassa 
sekä Verdugt-yritysosto Performance Chemicals –liiketoiminta-alueella (entinen 
Industrial Chemicals). Tehtyjen yritysostojen osuus liikevaihdon kasvusta oli noin 
100 milj. euroa.  
 
Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi erityisesti 
huhtikuussa toteutuneen Finnish Chemicals -yritysoston ansiosta loka-joulukuussa 50 
% ja oli 215,7 milj. euroa (143,7). Kasvu ilman yritysostoja oli 8 %. 
Liiketoiminta-alueen kasvuun vaikutti selvästi metsäteollisuuden korkea käyntiaste. 
Suomessa keväällä olleen työsulun tuloksena käyntiaste pysyi ensimmäistä kertaa 
korkealla yli joulun. Kemwaterin liikevaihto nousi myyntimäärien ja -hintojen 
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nousun myötä 17 % ja oli 93,6 milj. euroa (79,9). Kemwaterin orgaaninen kasvu loka-
joulukuussa oli 10 %. Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto 
kasvoi 61 % 127,0 milj. euroon (79,1). Orgaaninen kasvu oli 21 %, mikä johtui 
erityisesti titaanidioksidin myyntihintojen noususta. Liikevaihtoa kasvatti myös 
huhtikuun alussa toteutunut Verdugt-yrityskauppa. Maaliliiketoiminnan liikevaihto 
nousi loka-joulukuussa 8 % ja oli 90,3 milj. euroa (83,5). Ilman yritysostoja, -
myyntejä ja muita rakenteellisia muutoksia maaliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 
loka-joulukuussa 6 %.  
 
Kemiran liikevoitto kasvoi loka-joulukuussa 166 % ja oli 36,4 milj. euroa (13,7). 
Tulos sisältää omaisuuden myyntivoittoja, uudelleenorganisointikuluja ja muita 
kertaluonteisia eriä, joiden nettovaikutus liikevoittoon oli noin +11,1 milj. 
euroa. Vuotta aiemmin vastaava erä oli +11,8 milj. euroa. Tehdyt yritysostot 
kasvattivat liikevoittoa noin 9 milj. euroa. 
 
Raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan loka-joulukuussa. Myös energian hinta 
nousi edelleen selvästi. Raaka-aine- ja energiahinnoissa vuoden aikana tapahtuneet 
hinnannousut saatiin loka-joulukuussa suurimmaksi osaksi siirrettyä 
myyntihintoihin. 
 
Tehostamistoimien, asiakasteollisuuden korkean käyntiasteen sekä tehtyjen 
yritysostojen myötä Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevoitto nousi 
loka-joulukuussa 69 % 21,6 milj. euroon (12,8). Kemwaterin liikevoitto oli 7,5 
milj. euroa (-4,0) sisältäen kertaluonteisia eriä, joiden nettovaikutus oli +2,2 
milj. euroa. Vuonna 2004 kertaluonteisten erien vaikutus oli -10,6 milj. euroa. 
Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 15,3 milj. euroa (7,3) 
sisältäen +6,2 milj. euroa kertaluonteisia eriä, joista suurin oli kertaluonteinen 
myyntivoitto Porin tehtaan voimalaitoksen myynnistä. Vuonna 2004 kertaluonteisten 
erien vaikutus oli +3,9 milj. euroa. Maaliliiketoiminnalle tyypillisesti vuoden 
viimeinen neljännes on vuoden heikoin. Paints & Coatings –liiketoiminta-alueen 
liikevoitto oli 6,8 milj. euroa (-3,0), josta kertaluonteisten erien vaikutus oli 
+9,5 milj. euroa (loka-joulukuu 2004 kertaluonteiset erät: 1,9 milj. euroa). Tästä 
suurin erä oli coil coating –liiketoiminnan myyminen marraskuun lopussa. 
 
 
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 
 
Kemira-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2005 kasvoi 18 % ja oli 
1.994,4 milj. euroa (2004: 1.695,1 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi 48 % 165,5 
milj. euroon (111,6 milj. euroa), josta kertaluonteisten erien vaikutus oli +14,6 
milj. euroa. Osakekohtainen tulos nousi 0,50 eurosta 0,73 euroon, josta 
kertaluonteisten erien vaikutus oli +0,12 euroa. Sidotun pääoman tuotto oli 9,9 % 
(8,6 %). Rahavirrat investointien jälkeen ilman yritysostoja olivat 170,8 milj. 
euroa (155,4). Yritysostot mukaan lukien rahavirrat investointien jälkeen olivat -
114,8 milj. euroa (107,6). Vuoden 2006 liikevaihdon, liikevoiton ja osakekohtaisen 
tuloksen arvioidaan kasvavan vuodesta 2005. 
 
Hallitus ehdottaa vuoden 2005 osingoksi 0,36 euroa osakkeelta, mikä vastaa 49 %:n 
osinkosuhdetta. Yhtiön osinkopolitiikka on jakaa osinkoa 30-50 % yhtiön 
operatiivisesta nettotuloksesta. Vuodelta 2004 osinkoa maksettiin 0,34 euroa 
osaketta kohti.  
 
AVAINLUVUT 
 
Milj. euroa 2005 2004* Muutos % 
LIIKEVAIHTO 1.994,4 1.695,1 18 
KÄYTTÖKATE 284,4 232,0 23 
Käyttökate-% 14,3 %  13,7 %  
LIIKEVOITTO 165,5 111,6 48 
Liikevoitto-%   8,3 %  6,6 %  
Rahoitustuotot ja -kulut -30,5 -12,6  
VOITTO ENNEN VEROJA 133,5 95,3 40 
TILIKAUDEN VOITTO 91,4 63,8 43 
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Tulos/osake, e 0,73 0,50 46 
Sidottu pääoma**  1.662,9 1.252,5  
Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), % ** 9,9 % 8,6 %

 

Rahavirrat investointien 
jälkeen ilman yritysostoja 170,8 155,4

 
 

 
* Jatkuvat liiketoiminnot, pro forma 
** 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 
 
Vuonna 2005 Kemiran liikevaihto kasvoi 299,3 milj. euroa (18 %) verrattuna vuoteen 
2004 ja oli 1.994,4 milj. euroa (1.695,1), josta tehtyjen yritysostojen osuus oli 
noin 235 milj. euroa. Yritysostot ja -myynnit, paperiteollisuuden työkiista 
toisella vuosineljänneksellä sekä ydinliiketoimintaan kuulumattoman vesiliukoisten 
erikoislannoitteiden yksikön uudelleenjärjestelyt pois lukien orgaaninen kasvu oli 
4 %. 
 
Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Eurooppa 70 %, Amerikka 24 %, 
Aasia 5 %, Muut 1 %. Myynti kasvoi Euroopassa 18 % ja Amerikassa 35 %. Aasiassa 
myynti laski 11 % johtuen vesiliukoisten erikoislannoitteiden yksikön 
uudelleenjärjestelyistä. 
 
Konsernin liikevoitto nousi 48 % ja oli 165,5 milj. euroa (111,6), josta tehtyjen 
yritysostojen osuus oli noin 20 milj. euroa. Kertaerien vaikutus on yhteensä +14,6 
milj. euroa sisältäen liiketoimintojen myyntivoittoja ja muita kertaluonteisia 
tuottoja 55,8 milj. euroa sekä kertaluonteisia poistoja, varauksia ja 
kulukirjauksia yhteensä 41,2 milj. euroa. Vuonna 2004 vastaava kertaerien vaikutus 
oli +17,4 milj. euroa. Liiketoimintakohtaisia eriä on selvitetty tarkemmin 
liiketoiminta-alueiden katsauksissa. 
 
Raaka-aineiden ja energian hinnat nousivat vuoden aikana merkittävästi. Raaka-aine- 
ja energiahinnoissa vuoden aikana tapahtuneet hinnannousut saatiin pienellä 
viiveellä suurimmaksi osaksi siirrettyä myyntihintoihin. 
 
Voitto ennen veroja oli 133,5 milj. euroa (95,3) ja tilikauden voitto 91,4 milj. 
euroa (63,8). Tulos/osake oli 0,73 euroa (2004: 0,65 euroa, josta jatkuvien 
liiketoimintojen osuus oli 0,50 euroa). 
 
Tilikauden verot olivat 42,1 milj. euroa (31,5), mikä vastaa noin 31,5 % 
efektiivistä verokantaa. 
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS 
 
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin yhteensä 43,1 milj. euroa (38,6) eli 
2,2 % liikevaihdosta. Liiketoimintayksiköt rahoittivat ne kehitystoimet, jotka 
liittyivät suoraan liiketoimintayksiköiden toimialaan. Konsernikeskus tuki 
konsernirahoituksella kasvualueiksi määriteltyjen alojen strategisia hankkeita sekä 
edisti synergioiden hyödyntämistä konsernissa. 
 
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA 
 
Vuoden aikana Kemira teki useita yritysostoja ja liiketoimintamyyntejä. 
 
Huhtikuun alussa saatiin päätökseen valkaisukemikaaleja valmistavan Finnish 
Chemicalsin osto sekä orgaanisia happojohdannaisia valmistavan 
erikoiskemikaaliyhtiön Verdugtin osto. Toukokuun alussa Kemira hankki omistukseensa 
loput 40 % Kemiron Companies Inc.:stä. Yritysostoja on käsitelty tarkemmin 
liiketoiminta-alueiden kohdalla.  
 
Marraskuun lopussa Paints & Coatings –liiketoiminta-alue myi coil coating –
liiketoimintansa. 
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INVESTOINNIT 
 
Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 116,4 milj. euroa (117,3). 
Suurimmat investoinnit olivat ferrosulfaatin kuivaamolaitoksen rakentaminen 
Porissa, kalsiumsulfaattipigmentin tuotannon laajennus Siilinjärvellä sekä 
kapasiteetin lisäykset vetyperoksiditehtaissa. Ylläpitoinvestoinnit olivat noin 19 
% investoinneista. Konsernin poistot olivat 118,9 milj. euroa (120,4).  
 
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 401,9 milj. euroa (165,1), mukaan lukien 
yritysostoihin käytetty 285,5 milj. euroa. Tulot omaisuuksien myynneistä olivat 
131,5 milj. euroa (41,7). Konsernin nettoinvestoinnit olivat 270,4 milj. euroa. 
 
Konsernin ympäristönsuojeluinvestoinnit olivat 7,4 milj. euroa (10,3). 
 
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRRAN KEHITYS 
 
Rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvinä.  
 
Liiketoiminnan rahavirrat vuonna 2005 olivat 155,6 milj. euroa (231,0 milj. euroa). 
Vuonna 2004 liikepääoma saatiin pudotettua aikaisempaa alemmalle tasolle, ja 
liikepääoman hyvä hallinta jatkui vuonna 2005. Liikepääoman osuus liikevaihdosta 
laski 16 %:in (2004: 17 %). Investointien nettorahavirrat olivat –270,4 milj. euroa 
(-123,4), josta yrityskauppojen osuus oli -285,5 milj. euroa. Rahavirrat 
investointien jälkeen olivat –114,8 milj. euroa (107,6). Osinkoja maksettiin 41,1 
milj. euroa. 
 
Konsernin nettovelka oli vuoden lopussa 619,7 milj. euroa (201,3 milj. euroa 
31.12.2004). Kasvu johtui lähinnä huhtikuun alussa toteutuneista yritysostoista. 
 
Korollisten velkojen määrä oli 676,0 milj. euroa. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus 
konsernin korollisten lainojen kokonaissummasta oli noin 41 % vuoden lopussa. 
Eläkelainat on luokiteltu vaihtuvakorkoisiksi. 
 
Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 44 % (31.12.2004: 47 %). Nettovelkaantumisaste 
oli 61 % (31.12.2004: 21 %). 
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat vuonna 2005 30,5 milj. euroa (12,6). 
Rahoituskulujen nousu johtui yrityskauppojen myötä kasvaneesta velkojen määrästä 
sekä valuuttakurssieroista. Rahoituksen valuuttakurssierot olivat 6,2 milj. euroa 
tappiota (2004: valuuttakurssivoittoa 0,5 milj. euroa). 
 
Rahavarat 31.12.2005 olivat 56,3 milj. euroa. Heinäkuussa Kemira allekirjoitti 
uuden viisivuotisen 750 milj. euron valmiusluoton, joka korvasi aiemman 506 milj. 
euron valmiusluoton. Sitovaa valmiusluottoa oli 31.12.2005 käyttämättä 678,8 milj. 
euroa. 
 
Huhtikuussa Kemira allekirjoitti 600 milj. euron kotimaisen yritystodistusohjelman, 
joka korvasi vanhan 150 milj. euron ohjelman. Ohjelman puitteissa Kemira voi laskea 
liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia, joilla rahoitetaan Kemiran 
käyttöpääomaa ja muita lyhytaikaisen rahoituksen tarpeita. Lisäksi otettiin 10 
vuoden kahdenväliset kiinteäkorkoiset lainat yhteisarvoltaan 50 milj. euroa. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Kemira-konsernin henkilöstön määrä kasvoi huhtikuun alussa toteutuneiden 
yritysostojen seurauksena. Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 7.670 henkeä 
(31.12.2004: 7.137). Keskimäärin konsernin palveluksessa oli vuoden aikana 7.717 
henkeä (7.110).  
 
Vuoden päättyessä henkilöstöstä työskenteli Suomessa 3.059 eli 40 % (31.12.2004: 
2.764), muualla Euroopassa 3.087, Amerikassa 1.240 ja Aasiassa 285. 
 
PULP & PAPER CHEMICALS 
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Pulp & Paper Chemicals –liiketoiminta-alue tarjoaa räätälöityjä kemiallisia 
ratkaisuja sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin. 
 
Milj. euroa 2005 2004 Muutos %
LIIKEVAIHTO 738,5 565,5 31
KÄYTTÖKATE 108,7 90,5 20
Käyttökate-% 14,7 % 16,0 %
LIIKEVOITTO 63,4 44,8 42
Liikevoitto-% 8,6 % 7,9 %
Sidottu pääoma * 713,0 452,3
Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), % * 8,8 % 9,9 %
Investoinnit ilman 
yritysostoja 36,7 26,9
Rahavirrat investointien 
jälkeen ilman yritysostoja 57,8 57,0
Henkilöstö kauden lopussa 2.111 1.728

 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
 
Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vuonna 2005 
erityisesti huhtikuussa toteutuneen Finnish Chemicals -yritysoston ansiosta 31 % ja 
oli 738,5 milj. euroa (565,5). Ostettujen yritysten osuus liikevaihdosta oli noin 
164 milj. euroa. Suomen paperiteollisuuden työkiista touko-kesäkuussa laski 
liiketoiminta-alueen liikevaihtoa noin 30 milj. euroa. Yritysostot ja työkiista 
pois lukien liikevaihto kasvoi 3 %. 
 
Liikevoitto nousi 42 % 63,4 milj. euroon (44,8). Tehtyjen yritysostojen lisäksi 
liikevoittoa kasvattivat tehostamistoimet Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 
Työkiista laski liiketoiminta-alueen liikevoittoa noin 12 milj. euroa, mikä alensi 
liiketoiminta-alueen kannattavuutta 1,6 prosenttiyksiköllä käyttökate- ja 
liikevoittoprosenteissa ja 1,7 prosenttiyksiköllä sidotun pääoman tuotossa. Raaka-
aineiden ja energian hinnat nousivat vuoden aikana merkittävästi. Tulos sisältää 
helmikuussa Helsingborgissa tapahtuneeseen onnettomuuteen liittyviä kuluja ja 
vakuutustuottoja, uudelleenorganisointikuluja, varauksia sekä muita kertaluonteisia 
eriä. Erien nettovaikutus liikevoittoon oli noin -3,5 milj. euroa (ei sisällä 
työkiistan vaikutusta). Vuonna 2004 kertaluonteisten erien vaikutus oli +2,3 milj. 
euroa. 
 
1.4.2005 saatiin päätökseen Finnish Chemicalsin osto Erikem Luxembourg S.A.:lta. 
Finnish Chemicalsin päätuote on sellun valkaisussa käytettävä natriumkloraatti. 
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. Finnish Chemicalsin 
vaikutus vuoden 2005 liikevaihtoon oli 156,9 milj. euroa ja liikevoittoon 15,5 
milj. euroa. Yksikön kannattavuutta heikensi paperiteollisuuden työkiista toisella 
vuosineljänneksellä. 
 
Lokakuussa Kemira ja Botnia allekirjoittivat sopimuksen Botnian Uruguayn 
sellutehtaan kemikaalitoimituksista. Kemira rakentaa Länsi-Uruguayhin Fray 
Bentosiin tulevan sellutehtaan yhteyteen kemikaalitehtaat, jotka tuottavat 
natriumkloraattia, klooridioksidia ja happea. Vetyperoksidin tuottamisvaihtoehtoa 
selvitetään hankkeen edetessä. Kemiran kokonaisinvestointi jo sovitun hankkeen 
osalta on arvoltaan noin 60 milj. euroa. Rakennusten ja laiteperustusten 
rakentaminen Uruguayssa alkaa vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Ensimmäiset 
laiteasennukset on ajoitettu vuoden 2006 puoliväliin ja tuotannon on määrä 
käynnistyä vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. 
 
Marraskuussa Kemira ilmoitti investoivansa Kiinassa paperikemikaalien tuotantoon 
Yixingin kaupungissa sijaitsevan vesikemikaalitehtaansa yhteyteen. Tehdas sijaitsee 
noin 160 km:n päässä Shanghaista. Paperikemikaalituotanto alkaa vuoden 2006 
ensimmäisen puoliskon aikana. Vuoden 2006 aikana toteutettavien investointien 



Press Release   
   
Kari Savolainen    7.2.2006  
 

  www.kemira.com 

6

jälkeen Kemiran kokonaisinvestoinnit Yixingin vesi- ja paperikemikaalituotantoon 
ovat noin 7 milj. euroa. 
 
Joulukuussa Kemira ilmoitti Lanxessin paperikemikaaliliiketoiminnan ostamisesta. 
Yritysoston toteuduttua Kemirasta tulee maailman johtava paperi- ja 
sellukemikaalien toimittaja. Lanxess on maailmanlaajuisesti toimiva 
paperikemikaalien toimittaja, jonka vahvuusaluetta ovat funktionaaliset märänpään 
paperikemikaalit. Lanxessin paperikemikaaliliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2004 
oli noin 240 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan velaton hinta on 88 miljoonaa euroa ja 
sen arvioidaan nostavan Kemiran osakekohtaista tulosta vuodesta 2007 alkaen. 
Liiketoiminnan aikaisemmasta 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. Kauppa 
vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaisten hyväksynnän. 
 
Kemiran kalsiumsulfaattipigmentin kysynnän kasvettua voimakkaasti Kemira päätti 
investoida 10 milj. euroa Siilinjärven pigmenttitehtaan laajennukseen. Uusi 
tuotantolinja käynnistyi tammikuussa 2006. 
 
Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueen johtajana ja konsernin johtoryhmän 
jäsenenä aloitti Lauri Junnila 1.10.2005. 
 
KEMWATER 
 
Kemwater tarjoaa vedenpuhdistuskemikaaleja ja -ratkaisuja sekä 
lietteenkäsittelykemikaaleja kunnallisille ja yksityisille vedenpuhdistamoille sekä 
teollisuuteen. 
 
Milj. euroa 2005 2004 Muutos %
LIIKEVAIHTO 363,5 285,3 27
KÄYTTÖKATE 48,0 41,7 15
Käyttökate-% 13,2 % 14,6 %
LIIKEVOITTO 31,9 14,4* 122
Liikevoitto-% 8,8 % 5,0 %*
Sidottu pääoma ** 222,7 167,3
Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), % ** 15,0 % 9,6 %*
Investoinnit ilman 
yritysostoja 18,1 26,7
Rahavirrat investointien 
jälkeen ilman yritysostoja 22,4 14,1
Henkilöstö kauden lopussa 1.494 1.461

 
* Sisältää poistoja ja kertaluonteisen kulukirjauksen, yht. 11,0 milj. euroa. 
** 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
 
Kemwaterin liikevaihto nousi 27 % ja oli 363,5 milj. euroa (285,3). Myynti kasvoi 
erityisesti Euroopassa. Myyntimäärien ja -hintojen nousun lisäksi liikevaihtoa 
kasvatti marraskuussa 2004 hankittu Pohjois-Amerikassa toimiva Eaglebrook sekä 
muutamat pienemmät yritysostot, joiden yhteisvaikutus vuoden 2005 liikevaihtoon oli 
56,1 milj. euroa ja liikevoittoon 5,3 milj. euroa. Kemwaterin orgaaninen kasvu oli 
8 %. 
 
Kasvaneen myynnin ansiosta Kemwaterin liikevoitto nousi merkittävästi ja oli 31,9 
milj. euroa (14,4 milj. euroa). Tulos sisältää omaisuuden myyntivoittoja, 
uudelleenorganisointikuluja ja muita kertaluonteisia eriä, joiden nettovaikutus 
liikevoittoon oli noin +2,2 milj. euroa. Vuonna 2004 vastaava erä oli –10,6 milj. 
euroa. Kemwater kärsi vuoden aikana keskeisten raaka-aineiden kuten 
alumiinihydraatin, kloorin ja suolahapon merkittävistä hinnankorotuksista 
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erityisesti Yhdysvalloissa. Myös kohonneet kuljetuskustannukset Yhdysvalloissa 
painoivat kannattavuutta. 
 
Toukokuun alussa Kemira hankki omistukseensa loput 40 % Kemiron Companies Inc.:stä. 
 
Kemwater-liiketoiminta-alueen uudeksi johtajaksi nimitettiin joulukuun alussa Mats 
Jungar liiketoiminta-alueesta vastanneen johtajan Lennart Johanssonin siirryttyä 
toisen yhtiön palvelukseen lokakuun lopussa. Jungar siirtyy Kemiran palvelukseen 
maaliskuussa 2006, mihin saakka liiketoiminta-alueen talousjohtaja Lennart 
Albertsson toimii vastaavana johtajana. 
 
PERFORMANCE CHEMICALS 
 
Performance Chemicalsin tuotteita käytetään muun muassa painoväreissä, 
kosmetiikassa, elintarvikkeissa, lääkkeissä, maaleissa, tekstiileissä ja 
pesuaineissa. 
 
Milj. euroa 2005 2004* Muutos %
LIIKEVAIHTO 430,5 315,2 37
KÄYTTÖKATE 75,2 62,4 21
Käyttökate-% 17,5 % 19,8 %
LIIKEVOITTO 41,1 33,0 25
Liikevoitto-% 9,5 % 10,5 %
Sidottu pääoma ** 408,9 297,6
Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), % ** 10,0 % 11,1 %
Investoinnit ilman 
yritysostoja 34,7 34,0
Rahavirrat investointien 
jälkeen ilman yritysostoja 40,5 40,3
Henkilöstö kauden lopussa 1.414 1.310

 
* Jatkuvat liiketoiminnot, pro forma 
** 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
 
Titaanidioksidin myyntihintojen nousun sekä huhtikuun alussa toteutuneen Verdugt-
yrityskaupan myötä Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 
vuoden aikana 37 % 430,5 milj. euroon (315,2). Orgaaninen kasvu oli 11 %. 
Liikevoitto oli 41,1 milj. euroa (2004: 33,0 milj. euroa). Tulos sisältää 
omaisuuden myyntivoittoja, uudelleenorganisointikuluja ja muita kertaluonteisia 
eriä, joiden nettovaikutus liikevoittoon oli noin +6,2 milj. euroa. Vuonna 2004 
vastaava erä oli +8,7 milj. euroa. Raaka-aineiden ja energian kohonneet hinnat 
painoivat kannattavuutta. Verdugtilla oli tuotannossaan joitain ongelmia, mutta 
loppuvuotta kohti Verdugtin myynti kehittyi myönteisesti ja tuotannon 
tehostamistoimenpiteet etenivät. 
 
Performance Chemicals -liiketoiminta-alueen liikevaihdosta 53 % oli peräisin 
titaanidioksidiliiketoiminnasta. Myyntimäärät kasvoivat vuodesta 2004. 
Erikoistuotteiden osuus myynnistä kasvoi. Titaanidioksidin keskimääräiset 
eurohinnat olivat noin 7 % korkeammat kuin vuonna 2004.  
 
Huhtikuun alussa saatiin päätökseen hollantilaisen erikoiskemikaaliyhtiön Verdugtin 
osto pääomasijoitusyhtiö CVC Capital Partnersilta ja yhtiön toimivalta johdolta. 
Verdugtin tuotteet ovat muurahaishappo-, propionihappo-, etikkahappo- ja 
maitohappojohdannaisia. Velaton ja kassaton kauppahinta oli noin 145 milj. euroa. 
Yrityskauppa rahoitettiin konsernin omilla kassavaroilla sekä olemassa olevilla 
rahoitussopimuksilla. Verdugt on konsolidoitu Kemiran lukuihin toisesta 
vuosineljänneksestä alkaen. Verdugtin osuus vuoden 2005 liikevaihdosta oli 79,4 
milj. euroa ja liikevoitosta 3,6 milj. euroa. Lisäksi Verdugtilla on huomattavia 
synergioita Kemiran muurahaishappotuotteiden kanssa. Muurahaishappotuotteiden 
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myyntimäärät kasvoivatkin merkittävästi vuodesta 2004. Muurahaishappotuotteiden 
hinnat nousivat hieman.  
 
Pesuaineissa käytettävän natriumperkarbonaatin myyntimäärät nousivat vuodesta 2004 
mutta hinnat olivat hieman alemmat. 
 
Kemiran Porin toimipaikalla aloitetulla toiminnan tehostamisohjelmalla pyritään 
turvaamaan titaanidioksidituotannon jatkoedellytykset ja saavuttamaan yli 5 milj. 
euron vuosittaiset säästöt vuodesta 2006 alkaen. 
 
Titaanidioksidin sivutuotteen, ferrosulfaatin, kuivaamolaitos Porissa otettiin 
käyttöön vuoden lopulla. 
 
PAINTS & COATINGS 
 
Paints & Coatings –liiketoiminta-alue tarjoaa merkkituotteita kuluttajille ja 
ammattilaisille Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Teollisuusmaaliyksikkö palvelee 
metalli- ja puuteollisuuden asiakkaita. 
 
Milj. euroa 2005 2004 Muutos %
LIIKEVAIHTO 457,5 439,9 4
KÄYTTÖKATE 70,0 58,0 20
Käyttökate-% 15,3 % 13,2 %
LIIKEVOITTO 55,9 38,4 45
Liikevoitto-% 12,2 % 8,7 %
Sidottu pääoma * 282,7 295,4
Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), % * 20,2 % 13,7 %
Investoinnit ilman 
yritysostoja 18,0 12,3
Rahavirrat investointien 
jälkeen ilman yritysostoja 52,8 47,4
Henkilöstö kauden lopussa 2.272 2.288

 
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo 
 
 
Maaliliiketoiminnan liikevaihto nousi vuoden aikana 4 % ja oli 457,5 milj. euroa 
(439,9). Iso-Britannian teollisuusmaaliyksikön myynti vuodenvaihteessa 2004-2005 
pienensi liikevaihtoa 18,6 milj. euroa. Toisaalta yritysostot ja muut 
rakenteelliset muutokset nostivat liikevaihtoa 6,4 milj. euroa. Maaliliiketoiminnan 
orgaaninen kasvu oli 7 %. Maalien kysyntä oli hyvä lähes kaikilla päämarkkinoilla. 
 
Kauppa- ja rakennusmaaliyksikön liikevaihto nousi 9 %. Venäjällä paikallisesti 
valmistettujen tuotteiden myynnin kasvu jatkui voimakkaana. Teollisuusmaaliyksikön 
jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 8 %. Kasvu oli voimakkainta 
Venäjällä, Puolassa, Ruotsissa ja Baltian maissa. 
 
Liikevoitto nousi 45 % vuodesta 2004 ja oli 55,9 milj. euroa (38,4). Liikevoiton 
kasvu johtui myynnin hyvästä kehityksestä, kertaluonteisista eristä sekä viime 
vuosien rakenteellisista järjestelyistä. Maaliliiketoiminnan tulos sisältää 
kertaluonteisia eriä, joiden nettovaikutus liikevoittoon oli noin 9,5 milj. euroa. 
Suurimpana eränä tästä on coil coating –liiketoiminnan myynti marraskuun lopussa. 
Vuonna 2004 kertaluonteisten erien vaikutus oli +3,9 milj. euroa. 
 
Marraskuun lopussa Paints & Coatings myi coil coating -liiketoimintansa Teknos 
Group Oy:lle. Myydyn liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 2004 noin 15 milj. 
euroa. 
 
Marraskuussa Paints & Coatings sopi venäläisen Kraski Teks –maaliyhtiön 
ostamisesta. Kraski Teksin liikevaihto vuonna 2004 oli 70 milj. Yhdysvaltain 
dollaria. Velaton kauppahinta on 40 milj. dollaria. Kauppa tuli voimaan 3.2.2006. 
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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 vuonna 2005 oli 65,6 milj. 
euroa (120,8) ja liikevoitto 0,4 milj. euroa (tappio 11,3). Liikevoitto sisältää 
kertaluonteisia tuottoja 4,4 milj. euroa. Liikevoiton alapuolella esitettävä 
vesiliukoisten erikoislannoitteiden osakkuusyhtiöiden tulos oli tappiota 3,7 milj. 
euroa (tappio 8,6). 
 
Heinäkuussa Kemira ja muut osakkaat myivät omistusosuutensa Kemira Emirates 
Fertilizers Companystä, joka on kuulunut osakkuusyhtiönä Kemiran 
liuoslannoiteliiketoimintaan. Uusi omistaja on chileläinen SQM Nitratos SA. Myynnin 
jälkeen Kemiralla on vielä vesiliukoisten erikoislannoitteiden osakkuusyhtiö 
Jordaniassa sekä yhteisyritys Italiassa. 
 
Kemira tuottaa sähköä prosessilämpöön perustuen ja omistaa osuuksia suomalaisista 
energiayhtiöistä Pohjolan Voimasta sekä Teollisuuden Voimasta. Näin hankittu sähkö 
vastasi vuonna 2005 hieman alle puolta Kemiran sähkönkulutuksesta Suomessa. Loppu 
sähkö hankittiin sähkömarkkinoilta. Joulukuussa Kemira myi Oulun ja Porin tehtaiden 
voimalaitokset Pohjolan Voimalle. 
 
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 
 
Vuoden päättyessä yhtiöllä oli 16.144 rekisteröityä osakkeenomistajaa. 
Hallintarekisterissä osakkeista oli 17 % (11 %). Yhtiöllä oli 31.12.2005 hallussaan 
omia osakkeita 4.088 milj. kappaletta eli 3,3 % koko osakemäärästä. Vuoden 2004 
yhtiökokouksen valtuutuksella Kemira siirsi huhtikuussa 2005 johdon 
osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille 107.920 hallussaan ollutta omaa 
osaketta. Näistä yhtiölle palautui vuoden aikana 5.680 osaketta palkkiojärjestelmän 
ehtojen mukaisesti työsuhteiden päättymisen myötä. 
 
Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä kalenterivuoden 2005 aikana 65,6 
milj. kappaletta 762,0 milj. euron kokonaishintaan. Kemira Oyj:n osakkeiden ylin 
kurssi oli 14,02 euroa, alin 9,86 euroa ja keskikurssi 11,59 euroa. Kemiran 
osakkeiden viimeinen kauppa vuoden lopussa päätettiin hintaan 13,48 euroa, mikä 
merkitsi 32,7 %:n nousua vuoden aikana. Yhtiön markkina-arvo omilla osakkeilla 
vähennettynä oli vuoden lopussa 1.627 milj. euroa. 
 
Vuoden aikana rekisteröitiin 358.300 uutta osaketta, jotka oli merkitty vuoden 2001 
optiotodistuksilla. Vastaavan osakepääoman korotuksen jälkeen yhtiön osakepääoma 
oli vuoden lopussa 221,3 milj. euroa ja osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä 
124.801.600. Osakkeiden määrä voi nousta vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella 
tehtävillä merkinnöillä vielä enintään 243.400 kappaleella. 
 
22.9.2005 Suomen valtio myi 8.000.000 Kemira Oyj:n osaketta. Myynnin seurauksena 
Suomen valtion osuus Kemira Oyj:n osakepääomasta ja äänistä laski 55,1 %:sta 48,7 
%:in. 
 
HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
Yhtiökokouksessa 5.4.2005 hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. 
Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2005 valittiin Anssi Soila (puheenjohtaja), 
Eija Malmivirta (varapuheenjohtaja), Elizabeth Armstrong, Heikki Bergholm, Ove 
Mattsson, Kaija Pehu-Lehtonen ja Markku Tapio. Hallitus kokoontui vuoden 2005 
aikana 12 kertaa. 
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Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Aulis Ranta-Muotio, ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi Mikko Elo ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Heikki A. Ollila. 
Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Pekka Kainulainen, Mikko Långström, Susanna 
Rahkonen, Risto Ranki sekä Katri Sarlund. 
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena 
tilintarkastajana Hannu Niilekselä, KHT. 
 
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 
 
Yhtiökokous 5.4.2005 päätti muuttaa yhtiöjärjestyksessä olevaa ikärajaa siten, 
ettei hallituksen eikä hallintoneuvoston jäseneksi voida valita henkilöä joka 
valintahetkellä on täyttänyt 68 vuotta. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta 
voitonjakoon käytettävillä varoilla siten, että omia osakkeita voidaan hankkia 
enintään 2.156.030 kappaletta. Määrä yhdessä yhtiön jo omistamien omien osakkeiden 
kanssa on yhteensä 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä. 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden hankinnan 
rahoittamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, henkilökunnan 
kannustamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus 
on voimassa 5.4.2006 saakka. Valtuutusta ei käytetty vuonna 2005. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6.238.110 yhtiön oman 
osakkeen luovuttamisesta. Hallituksella on oikeus 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 5.4.2006 
saakka. Valtuutusta ei käytetty vuonna 2005. 
 
Yhtiökokous päätti, että Kemiraan asetetaan nimitysvaliokunta valmistelemaan 
hallituksen koostumusta ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle 
yhtiökokoukselle. Joulukuussa 2005 nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat 
henkilöt: neuvotteleva virkamies Pekka Timonen kauppa- ja teollisuusministeriöstä 
(puheenjohtaja), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Mikko 
Koivusalo sekä Eläke-Tapiolan toimitusjohtaja Olli-Pekka Laine. Kemira Oyj:n 
hallituksen puheenjohtaja Anssi Soila toimii valiokunnan asiantuntijajäsenenä. 
 
YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS 
 
Investoinnit ympäristönsuojeluun toimipaikoilla olivat 7,4 milj. euroa (10,3) ja 
käyttökustannukset 33,3 milj. euroa (40,4). Varaukset ympäristön 
kunnostustoimenpiteisiin olivat 22,9 milj. euroa eli hieman vuotta 2004 korkeammat.  
 
Lannoiteliiketoiminnasta irtautuminen vuonna 2004 merkitsi huomattavaa vähennystä 
konsernin jätemääriin sekä useisiin päästöihin ilmaan ja veteen. Muutos näkyy 
täysimääräisesti vuoden 2005 päästötilastoissa. Vuonna 2005 toteutuneet yritysostot 
eivät muuttaneet konsernin ympäristötilannetta oleellisesti, tosin sähköenergian 
kulutus kasvoi. Kasvihuonekaasujen päästökaupan suora vaikutus Kemiran 
liiketoimintaan väheni ratkaisevasti, kun yhtiö myi Suomessa Porin ja Oulun 
voimalaitokset joulukuussa 2005. 
 
Ehdotuksesta uudeksi kemikaalilainsäädännöksi (REACH) saavutettiin EU:ssa 
poliittinen yhteisymmärrys ja ensimmäinen hyväksyntä yhteisön hallintoelinten 
käsittelyssä. Säädösten odotetaan vuodesta 2007 alkaen lisäävän merkittävästi 
rekisteröinnin, testaamisen ja riskienarvioinnin kustannuksia EU:ssa myytäville tai 
sinne tuotaville, jo käytössä oleville kemiallisille aineille. Tällä hetkellä 
Kemira valmistaa tai tuo EU-alueelle runsaat 100 sellaista ainetta, joita REACH 
todennäköisesti koskee. Konserni perusti Suomeen REACH-osaamiskeskuksen 
valmistelemaan tulevaa rekisteröintiä. REACH-säädösten voimaantulolla ei odoteta 
olevan merkittäviä vaikutuksia konsernin kilpailukykyyn. 
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Työtapaturmien esiintymistiheys konsernitasolla kasvoi johtuen lähinnä hankittujen 
yritysten korkeammasta tapaturmatiheydestä. Lisäksi vuoden aikana tapahtui kaksi 
merkittävää teollisuusonnettomuutta: rikkihapposäiliöonnettomuus Helsingborgissa ja 
hienokemikaalitehtaan räjähdys Äetsässä. Onnettomuudet eivät aiheuttaneet henkilö- 
tai ympäristövahinkoja. Onnettomuudet on tutkittu perusteellisesti, ja korjaavat 
toimenpiteet ovat meneillään. 
 
Kemira julkaisee vuosittain ympäristöraportin, jonka kolmas osapuoli varmentaa. 
Kemiran liiketapaperiaatteet sisältävät ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta 
koskevat ohjeet. Pääosalla suurista toimipaikoista on käytössä sertifioidut 
ympäristön- ja turvallisuudenhallintajärjestelmät. Näiden integrointi 
laadunhallintaan ja ns. konsernisertifiointiin käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. 
 
EMOYHTIÖN TULOS 
 
Emoyhtiön liikevaihto oli 235,6 milj. euroa (246,8). Liikevoitto oli 26,9 milj. 
euroa (71,6). Emoyhtiö kantaa konsernin johdon ja hallinnon kustannukset sekä osan 
tutkimuskustannuksista.  
 
Emoyhtiön nettorahoituskulut olivat 13,3 milj. euroa (32,5). Tulos ennen veroja oli 
60,3 milj. euroa (63,3). Investoinnit olivat 26,2 milj. euroa ilman 
tytäryhtiösijoituksia. 
 
OSINKOEHDOTUS 
 
Hallitus ehdottaa vuoden 2005 osingoksi 0,36 euroa osakkeelta, mikä vastaa 49 %:n 
osinkosuhdetta. Vuodelta 2004 osinkoa maksettiin 0,34 euroa osaketta kohti. 
Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon täsmäytyspäivä on 18.4.2006 ja maksupäivä 
25.4.2006. 
 
VUODEN 2006 NÄKYMÄT 
 
Vuonna 2006 Kemira-konsernin koko vuoden liikevaihdon, liikevoiton ja 
osakekohtaisen tuloksen arvioidaan kasvavan vuodesta 2005. Raaka-aineiden ja 
energian hintojen arvioidaan pysyvän korkealla vuonna 2006, mikä aiheuttaa paineita 
kannattavuudelle.  
 
Pulp & Paper Chemicals -liiketoiminta-alueella asiakasteollisuuden toiminta-asteen 
arvioidaan olevan hyvä vuonna 2006. Liiketoiminta-alueen vuoden 2006 liikevaihdon 
odotetaan kasvavan vuodesta 2005 erityisesti tehtyjen yritysostojen ansiosta. Myös 
liikevoiton arvioidaan kasvavan parantuneen käyttöasteen, tehtyjen rakennemuutosten 
sekä Finnish Chemicals –yritysoston ansiosta. 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 ostettavan 
liiketoiminnan aikaisemmasta 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 erityisesti Yhdysvalloissa aiheuttavat 
paineita kannattavuudelle. Kemwaterin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan 
kasvavan vuodesta 2005. 
 
Performance Chemicals -liiketoiminta-alueella titaanidioksidin hintojen arvioidaan 
nousevan vuoden 2006 aikana. Titaanidioksidin kysynnän arvioidaan pysyvän tasaisena 
tai kasvavan hieman. Erikoispigmenttien osuuden arvioidaan kasvavan Kemiran 
kokonaismyynnistä. Raaka-aineiden ja erityisesti energian voimakkaasti kohonneet 
hinnat aiheuttavat haasteita kannattavuuden parantamiselle. Orgaanisten happojen ja 
happojohdannaisten sekä pesuaineissa käytettävän natriumperkarbonaatin osalta 
liiketoiminta-alueen myynnin uskotaan kehittyvän suotuisasti. Performance Chemicals 
-liiketoiminta-alueen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan. 
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Paints & Coatings -liiketoiminta-alueella liikevaihdon arvioidaan nousevan kysynnän 
jatkuessa hyvänä kaikilla markkina-alueilla. Operatiivisen liikevoiton arvioidaan 
kasvavan myynnin hyvän kehityksen sekä viime vuosien rakenteellisten järjestelyjen 
ansiosta. Liikevaihtoa ja -voittoa kasvattaa erityisesti Venäjällä tehty Kraski 
Teks -yrityskauppa. 
 
 
Helsinki 6.2.2006 
 
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 vuoden 2005 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) 207 162 0125. 
 
Vuosikertomus julkaistaan viikolla 11. Kemiran vuoden 2006 osavuosikatsaukset 
ilmestyvät 4.5., 27.7. ja 31.10. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
KEMIRA 
Kemira (www.kemira.com) on kemian alan yhtiö jossa on neljä toimialaa: sellu- ja 
paperikemikaalit, vedenpuhdistuskemikaalit, erikoiskemikaalit sekä maalit. Kemiran 
tavoitteena on olla toimialoillaan johtava yhtiö, jonka liiketoiminnoilla on suuri 
keskinäinen synergia ja ainutlaatuinen kilpailuasema. 


