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  Pörssitiedote  8.5.2006  klo 11.50   
   
 
 
 
Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006 
 
 
− Orion-konsernin liikevaihto oli 506,4 (465,3) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 8,8 %.  
− Liikevoitto 66,2 (50,8) milj. EUR kasvoi 30,3 % Orion Pharman hyvän tuloskehityksen ansiosta.  
− Konsernin voitto ennen veroja oli 66,6 (50,6) milj. EUR. 
− Osakekohtainen tulos oli 0,35 (0,27) EUR.  
− Omavaraisuusaste oli 50,6 % (40,7 %).  
− Sijoitetun pääoman tuotto oli 45,0 % (36,4 %). 
 
 
Keskeisiä lukuja Orion-konsernista tarkastelukaudelta 
 
milj. EUR 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 2005

Liikevaihto 506,4 465,3 +8,8 % 1 901,8
Liikevoitto  66,2 50,8 +30,3 % 181,1
 % liikevaihdosta 13,1 % 10,9 %  9,5 %
Voitto ennen veroja 66,6 50,6 +31,6 % 180,0
 % liikevaihdosta 13,1 % 10,9 %  9,5 %
T&TK-menot 21,0 17,6 +19,5 % 79,5
Investoinnit 6,4 7,0 -8,2 % 33,4
 % liikevaihdosta 1,3 % 1,5 %  1,8 %
Taseen loppusumma 1 043,9 1 102,0 -5,3 % 1 136,8
Omavaraisuusaste, % 50,6 % 40,7 %   52,6 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -3,7 % 3,2 %   -17,8 %
Korollinen vieras pääoma 44,4 98,3 -54,8 % 56,0
Koroton vieras pääoma 478,8 562,7 -14,9 % 499,0
Rahavarat 63,8 84,2 -24,3 % 159,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %  45,0 % 36,4 %   29,9 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 35,6 % 31,6 %   24,9 %
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, 
milj. EUR 2 761,4 1 588,5 +73,8% 2 169,7
Osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,27 +31,1 % 0,95
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,35 0,27 +31,5 % 0,94
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,60 3,15 +14,4 % 4,06

Henkilöstömäärä kauden lopussa, henkilöä 4 561 4 521 +0,9 % 4 534
 
 
− Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaus- ja arvostusperiaatteita. Katsauksessa 

sovelletaan samoja periaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Keskeiset 
tilinpäätösperiaatteet ovat saatavilla konsernin kotisivulla www.orion.fi/sijoittajille-osiosta. 

− Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden vertailukaudelta. 
Osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu. 

− Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. 

− Tämän katsauksen jälkeen julkaistavat muut pörssitiedotteet luetellaan ennen Taulukko-osaa. 
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Konsernin rakenne 
 
Orion-konserniin sisältyivät tilikaudella 1-3/2006 seuraavat tulosyksiköt: lääkkeitä kehittävä, valmistava ja 
markkinoiva Orion Pharma, diagnostisia testejä kehittävä, valmistava ja markkinoiva Orion Diagnostica sekä 
lääkkeiden jakeluun ja tukkukauppaan erikoistuneet Oriola ja KD (Kronans Droghandel), jotka yhdessä 
muodostavat Tukkukaupparyhmän. Konsernin rakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 
tarkastelukaudella eikä vertailuvuonna.  
 
Nykyinen Orion Oyj jakautuu 1.7.2006 kahdeksi uudeksi pörssiyhtiöksi. Jakautumisessa syntyvä uusi  
Orion Oyj muodostuu Orion Pharmasta ja Orion Diagnosticasta. Oriola-KD Oyj muodostuu nykyisestä 
Tukkukaupparyhmästä.   
 
 
 
Markkinakatsaus 
 
Maailman lääkemarkkinat olivat lääkemyyntiä tilastoivan IMS Healthin ennakkoarvion mukaan vuonna 2005 
noin 605,6 miljardia US-dollaria ja ne kasvoivat edellisvuodesta noin 8,3 %. Auditoidut markkinat kehittyivät 
seuraavasti (lukuja pyöristetty): 

 

  

Lääkemyynti 
2005

Mrd USD 

Muutos 
edellisestä 

vuodesta

Osuus 
maailman 

lääke-
myynnistä 

Pohjois-Amerikka 265,7 +5 % 44 % 

Eurooppa 171,5 +6 % 28 % 

Japani 60,3 +5 % 10 % 

Aasia (pl. Japani), Afrikka ja 
Austraalia  78,3 +23 % 13 % 

Latinalainen Amerikka 29,7 +21 % 5 % 

Auditoidut markkinat yhteensä  605,6 +8.3 % 100 %  
 

 
Kymmenellä suurimmalla markkina-alueella kasvutahti on hidastumassa. Niiden kattaman alueen osuus koko 
maailman lääkemyynnistä on noin 80 %. Näiden markkinoiden lääkemyynti kasvoi vuonna 2005 noin 5,7 %, 
kun kasvu edellisvuonna oli 7,2 %.  Yhdysvallat ovat maailman suurin yksittäinen lääkemarkkina. Sen lähes 
183 miljardin US-dollarin myynti on noin kolmannes koko maailman myynnistä.     
 
IMS Health raportoi Retail Drug Monitor -julkaisussaan kuukausittain maailman 13 suurimman markkinan 
lääkemyyntiä tukkuportaasta apteekeille. Tilasto esitetään vakioiduin US-dollarikurssein. Euroopan viisi 
suurinta lääkemarkkinaa ovat Saksa, Ranska, Italia, Englanti ja Espanja. Latinalaisen Amerikan kolme 
suurinta ovat Meksiko, Brasilia ja Argentiina. Näissä maissa myynniltään suurin pääryhmä vuonna 2005 
muodostui sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeistä, joiden myynti kasvoi näissä maissa 5 % noin 72 
miljardiin US-dollariin. Keskushermostosairauksien lääkkeet olivat toiseksi suurin pääryhmä lähes 68 miljardin 
US-dollarin myynnillään. Vuositasolla nopeimmin kasvoi sytostaattien myynti, 13 %. Yhdysvaltojen 
myyntitilastossa keskushermostosairauksien lääkkeet ovat myynniltään suurin ryhmä, noin 42 miljardia US-
dollaria, mutta vuositason kasvu on hiipunut kahteen prosenttiin. Toiseksi suurimpana siellä ovat sydän- ja 
verisuonisairauksien lääkkeet, 34 miljardia US-dollaria ja kasvu 8 %.   
 
Orionille keskeisen Parkinsonin taudin lääkkeiden maailmanlaajuinen kokonaismyynti vuonna 2005 oli  
2 800 milj. US-dollaria ja kasvu 10 %. Yhdysvalloissa Parkinson-lääkkeiden myynti oli noin 805 milj. US-
dollaria ja kasvu noin 9 %. Euroopan viidessä suurimmassa maassa kokonaismyynti oli noin 684 milj. EUR 
ja kasvu 10 %. Stalevon ja Comtess/Comtanin maailmanlaajuinen myynti oli yhteensä noin 296,4 (225,7) 
milj. EUR, josta Stalevon osuus oli 146,6 (73,2) milj. EUR ja Comtess/Comtanin osuus 149,6 (152,5) milj. 
EUR. 
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Suomessa alennettiin kaikkien korvattavuuden piiriin kuuluvien reseptilääkkeiden tukkuhintoja 5 % vuoden 
2006 alussa. Lääkelain apteekkialennuksia koskevan muutoksen takia apteekit aikaistivat ostojaan vuoden 
2005 lopulle. Näistä syistä Suomen lääkemarkkinoiden kasvu vaimeni tarkastelukaudella 1,7 prosenttiin  
(8,7 %). Tammi-maaliskuussa lääkkeiden tukkumyynti oli yhteensä 421 (414) milj. EUR. Orion Pharman 
markkinaosuus oli 9,1 % (10,0 %) ja Oriolan osuus lääkejakelusta 41,9 % (44,3 %). Ruotsissa lääkkeiden 
tukkukauppa oli noin 700 (674) milj. EUR, kasvu 6,8 % (2,1 %) edellisvuoden vertailukaudesta. KD:n osuus 
Ruotsin lääkejakelusta oli 43,4 % (45,9 %). 
 
 
Liikevaihto  
 
Konserni. Orion-konsernin liikevaihto kaudella 1-3/2006 oli 506,4 milj. EUR (465,3 milj. EUR kaudella  
1-3/2005) ja se kasvoi vertailukaudesta 8,8 %. Valuuttakurssien muutokset vähensivät liikevaihtoa yhteensä 
noin 4,1 milj. EUR, josta Ruotsin kruunun vaikutus oli noin 5,3 milj. EUR. US dollarin kehitys puolestaan 
paransi liikevaihtoa 1,3 milj. EUR. Ruotsin kruunun suuri osuus johtuu siitä, että KD:n liikevaihto on kokonaan 
kruunuissa.  
 
Orion Pharma. Orion Pharman liikevaihto oli 162,9 (135,9) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 19,8 %. 
Lukuihin ei sisälly sopimusmaksuja. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus liikevaihdosta oli 80,5 
(57,8) milj. EUR eli 49 % (43 %). Parkinson-lääkkeet Stalevo® ja Comtess®/Comtan® toivat kokonais-
liikevaihdosta yhteensä 54,2 (34,8) milj. EUR eli 33 % (26 %).  
 
Orion Diagnostica. Orion Diagnostican liikevaihto oli 11,2 (10,5) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta  
6,2 %. Kasvutuotteita olivat edelleen QuikRead®-tulehdustestit. 
 
Tukkukaupparyhmän kokonaislaskutus oli 579,5 (582,9) milj. EUR ja se laski 0,6 % lääkejakelun laskutuksen 
vähentymisen seurauksena. Terveydenhuollon tuotekaupan ja logistiikkapalvelujen laskutus sen sijaan kasvoi 
vertailukaudesta.  Ryhmän liikevaihto oli 336,2 (323,2) milj. EUR. Lääketukkutoiminnassa laskutus kuvaa 
toiminnan volyymia paremmin kuin liikevaihto, koska kaupintakauppaan perustuvissa jakelusopimuksissa ja 
agenttisopimuksissa lääkejakelijan liikevaihdoksi kirjataan vain päämiehen maksama jakelupalkkio.  
 
 
   
Tulos 
 
Orion Pharman liikevoitto oli 62,0 (45,2) milj. EUR ja se kasvoi 37,3 %. Poikkeuksellisen hyvä tuloskehitys 
perustuu sekä omien alkuperälääkkeiden, erityisesti entakaponin, myynnin kasvuun ja toimitusten ajoitukseen 
että hallittuun kustannuskehitykseen.  
 
Orion Diagnostican liikevoitto oli 2,8 (1,7) milj. EUR ja se kasvoi 65,7 %. Edellisvuonna toteutetut toiminnan 
uudelleenjärjestelyt ja strategian tarkennukset heijastuvat tulokseen.     
 
Tukkukaupparyhmän liikevoitto oli 4,0 (5,8) milj. EUR ja se laski vertailukaudesta 31,6 %. Liikevoitto sisältää 
1,6 milj. EUR suuruisen kertaluonteisen, varastojen arvon arviointitavan muutoksesta johtuvan varastojen 
arvonalennuksen sekä toimintojen uudelleen järjestelystä johtuvan varauksen 0,4 milj. EUR. Ilman näitä eriä 
liikevoitto olisi ollut edellisen vuoden tasolla.  
 
Liiketoiminnan kulut 
Liiketoiminnan kulut olivat 89,6 (83,5) milj. EUR ja ne kasvoivat 7,3 % vertailukaudesta. Suhteellisesti eniten 
kasvoivat tutkimus- ja tuotekehityskulut, 19,5 %.  Myynnin ja jakelun kulut kasvoivat 3,6 % ja olivat 54,6 (52,7) 
milj. EUR. Ne sisältävät myynti- ja markkinointitoimintojen kustannusten lisäksi jakelu- ja logistiikkakulut, 
mukaan lukien näihin toimintoihin liittyvät palkat ja muut henkilöstökulut. Lähes kaikki Tukkukaupparyhmän 
kulut hankinnan kuluja lukuun ottamatta liittyvät tähän toimintoon. Orion Pharman osuus myynnin ja jakelun 
kuluista oli 30,2 (29,3) milj. EUR, mikä oli noin 19 % tulosyksikön liikevaihdosta.  
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot olivat 21,0 (17,6) milj. EUR ja ne kasvoivat 19,5 % 
vertailukaudesta. Orion Pharman lääketutkimuksen osuus konsernin kokonaispanostuksesta oli 20,2 milj. 
EUR, jonka suhde Orion Pharman liikevaihtoon oli noin 12 % (13 %). Tutkimustoimintaa selostetaan 
tarkemmin jäljempänä Orion Pharma -segmentin katsauksessa.  



 4 (22) 
  

 
 
 

Konsernin voitto ennen veroja oli 66,6 (50,6) milj. EUR. Parantunut kannattavuus on pääosin seurausta 
tuotteiston painottumisesta entakaponiin sekä suurista toimitusmääristä Novartikselle. Osakekohtainen tulos 
oli 0,35 (0,27) EUR. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,60 (3,15) EUR. Sijoitetun pääoman tuotto ennen 
veroja oli 45,0 % (36,4 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 35,6 % (31,6 %). 
 
 
Tase ja rahoitusasema   

Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius jatkuivat hyvänä. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli -3,7 %  
(+3,2 %). Nettovelkaantumisaste heikkeni hieman lähinnä maaliskuun lopussa maksettujen vuoden 2005 
osinkojen takia verrattuna vuoden vaihteen tilanteeseen, jolloin se oli -17,8 %. Omavaraisuusaste oli 
katsauskauden lopussa 50,6 % (40,7 %).  

Vuoden 2006 kuluessa optioilla 2001 tehdyt osakemerkinnät ovat kasvattaneet omaa pääomaa 9,0 milj. EUR. 
 
Konsernitaseen 31.3.2006 vieras pääoma oli 523,3 (660,9) milj. EUR, josta korollista oli 44,4 (98,3) milj. EUR. 
Korollisen velan laskusta vertailukauteen nähden 39,1 milj. EUR muodostuu lainojen takaisinmaksusta Orionin 
Eläkesäätiölle. Uusia yritystodistuksia emittoitiin tarkastelukaudella 10 milj. EUR. 
 
Konsernin rahavarat olivat 63,8 (84,2) milj. EUR. Ne on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten 
lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin. 
 
 
Kassavirrat   
 
Konsernin vuosineljänneksien kassavirtaan vaikuttaa voimakkaasti suurivolyymisen tukkukauppaliiketoiminnan 
luonne. Lähelle kuukauden vaihdetta ajoittuvista maksutapahtumista päämiesten sekä Ruotsin 
apteekkimonopoli Apoteket AB:n kanssa voi syntyä suurtakin vaihtelua vuosineljännesten käyttöpääomaan. 
Käyttöpääomaan vaikuttavat myös lääketukkukaupalle tyypilliset päämiesten jakelijavaihdokset sekä 
päämiessopimusten rakenteen muutokset. 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli 19,0 (5,8) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta johtuen tuloksen selkeästä 
paranemisesta. Käyttöpääoman määrän 47,2 milj. EUR kasvu vuoden alussa oli samalla tasolla kuin vuoden 
2005 alussa. Orion Pharman kasvanut myynti alkuvuonna oli tärkein liikesaamisten määrää lisännyt tekijä. 
Lyhytaikaisten korottomien velkojen määrä pieneni 35,2 milj. EUR, johtuen lähinnä Tukkukaupparyhmän 
päämiehille suoritettavien maksujen jaksotuksista sekä vuoden vaihteen jaksotusten purkautumisesta 
erityisesti Orion Pharmassa. Vaihto-omaisuuden määrä on vuoden kuluessa hieman laskenut. 
 
Orionin vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella tehdyt osakemerkinnät kasvattivat rahoituksen rahavirtaa 
alkuvuonna 9,0 milj. EUR. Kokonaisuutena rahoituksen rahavirta oli kuitenkin 107,2 milj. EUR negatiivinen, 
mikä johtui lähinnä vuoden 2005 osinkojen maksusta maaliskuun lopussa. Vertailukaudella ei maksettu 
osinkoja, koska vuoden 2004 osingot maksettiin vasta huhtikuussa 2005. 
 
 
Investoinnit 
 
Konsernin investoinnit olivat 6,4 (7,0) milj. EUR. Koneiden ja kaluston osuus oli 4,8 (5,5) milj. EUR.  
 
 
Henkilöstö 
 
Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli tarkastelukaudella 4 553 (4 509). Maaliskuussa 2006 
konsernin palveluksessa oli yhteensä 4 561 (4 521) henkilöä. Orion Pharmassa henkilöstömäärä on hieman 
kasvanut vuodentakaisesta. Orion Diagnosticassa henkilöstömäärä on vähentynyt noin 30:llä viime vuonna 
toteutettujen tuotannon tehostamisjärjestelyjen jälkeen. Myös Tukkukaupparyhmässä henkilöstömäärä on 
hieman vähentynyt vertailukaudesta.  
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Tukkukaupparyhmässä käynnistettiin huhtikuun lopulla kehittämisohjelma tehokkuuden lisäämiseksi ja 
kapasiteetin käytön optimoimiseksi lääkejakelussa muuttamalla toimintatapoja ja järjestelemällä uudelleen 
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rakenteita. Tarkoituksena on vähentää Oriola Oy:n toimipisteiden lukumäärää Suomessa lakkauttamalla 
Seinäjoen ja Kuopion paikallisliikkeet ja keskittämällä lääkkeiden ja terveydenhuollon tuotteiden toimitukset ja 
pääosa palveluista Espooseen ja Ouluun. Tähän liittyen Oriolassa käydään yhteensä noin 90 henkilöä ja 
KD:ssä noin 20 henkilöä koskevat yt-neuvottelut kesäkuun puoliväliin mennessä. Keskittämisen hyötyinä 
muun muassa tuote-erien seuranta ja toiminnan kokonaistehokkuus paranevat. Toimenpiteet ovat jatkoa 
Tukkukaupparyhmässä jo aiemmin toteutetuille järjestelyille tuottavuuden ja kustannustehokkuuden 
parantamiseksi.  
 
Jakautumisessa syntyvien uusien yhtiöiden hallitukset ovat tehneet katsauskauden jälkeen yhtiöiden 
hallinnointiin ja johto-organisaatioihin liittyviä päätöksiä, kuten muun muassa hallitusten keskuudestaan 
valitsemien valiokuntien kokoonpanoista sekä johto-organisaatioista, jotka astuvat voimaan 1.7.2006. 
Jakautumissuunnitelman mukaisesti uuden Orion Oyj:n hallitus on nimittänyt Jukka Viinasen uuden Orion 
Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Oriola-KD:n hallitus Eero Hautaniemen Oriola-KD:n toimitusjohtajaksi 1.7.2006 
lukien.   
 
Optioilla 2001A/B, C ja D on merkitty huhtikuussa Orion Oyj:n B-osakkeita 5 600 kpl. Nämä merkitään 
kaupparekisteriin arviolta 15. kesäkuuta 2006.  
 
 
Muutoksia yhtiön johdossa 
 
24.3.2006 annetulla pörssitiedotteella kerrottiin Kronans Droghandel AB:n toimitusjohtajan Marianne Dicander 
Alexanderssonin eroavan tehtävästään omasta pyynnöstään 30.6.2006.  
 
 
Näkymät vuodelle 2006   
 
Orion Pharman liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2005 erityisesti entakaponituotteiden ansiosta. 
Alkuvuoden voimakas myynnin kasvu hidastuu selvästi loppuvuodesta. Vuoden ensimmäisinä kuukausina 
toimitukset markkinointipartneri Novartikselle olivat poikkeuksellisen suuria ja niiden ennakoidaan olevan 
selvästi alhaisemmalla tasolla loppuvuoden kuluessa. Lääkelain muutokset, erityisesti korvattavuuden piiriin 
kuuluvien reseptilääkkeiden hinnanalennus sekä apteekkialennusten poistuminen, laskivat kotimaan myyntiä 
alkuvuonna. Koko vuoden kotimaan myynnin arvioidaan kuitenkin olevan edellisen vuoden tasolla. 
 
Orion Pharman liikevoiton arvioidaan paranevan jonkin verran liikevaihdon kasvun seurauksena. Myynnin ja 
markkinoinnin kulut ja tutkimuskulut nousevat hieman edellisestä vuodesta.  
 
Orion Diagnostican liikevaihto kasvaa ja liikevoitto paranee selvästi edellisestä vuodesta. 
 
Tukkukaupparyhmän laskutuksen ennakoidaan olevan edellisen vuoden tasolla. Kireästä kilpailutilanteesta 
ja Tukkukaupparyhmässä tapahtuvista toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvista kertaluonteisista kuluista 
johtuen liikevoitto laskee edellisestä vuodesta. 
 
Yksiköiden yhteenlasketut tutkimuskulut ovat noin 85 milj. EUR. Tästä Orion Pharman osuus on noin 95 % eli 
noin 14 % Orion Pharman liikevaihdosta. Yhteenlasketut investoinnit ovat noin 35 milj. EUR. 
 
Jakautumisesta johtuen Orion-konsernin koko vuoden näkymiä ei voida antaa. Jakautumisessa syntyvistä 
uusista yhtiöistä annetaan konsernitason näkymäarviot listautumisesitteiden julkaisemisen yhteydessä arviolta 
22. kesäkuuta. 
 
 
 
Yhtiökokouksen päätöksiä  
 
Orion Oyj:n 21.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset asiat ja 
hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat sekä jakautuvan Orion Oyj:n että jakautumisessa syntyvien 
uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n hallitusvalintoja ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita.  
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Osakekohtainen osinko 0,85 euroa  
 
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,85 euroa osaketta kohti. Osinkoina jaettiin 
yhteensä 118,1 milj. EUR ja osingonjakosuhde oli 89,5 %. Osinko maksettiin 31.3.2006.  
 
Hallitukset, tilintarkastajat ja palkkiot 
 
Orion Oyj:n jakautumissuunnitelman mukaisesti kokouksessa valittiin hallitukset ja tilintarkastajat nykyiselle 
Orion Oyj:lle sekä jakautumisessa syntyville uudelle Orion Oyj:lle ja Oriola-KD Oyj:lle. Hallitusten 
kokoonpanot, tilintarkastajat ja palkkiot päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia yhtiöitä koskevat 
päätökset ilmenevät yhtiökokoustiedotteesta. 
 
 
Nykyisen Orion Oyj:n hallitus 
 
Varsinainen yhtiökokous vahvisti nykyisen Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen seitsemän.  
Hallituksen jäseniksi valittiin edellisen hallituksen jäsenet eli toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Eero 
Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie, professori Vesa Puttonen, diplomi-
insinööri, MBA Olli Riikkala ja professori Heikki Vapaatalo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti 
Kavetvuo. Hallitus on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajaksi edelleen Erkki Etolan. Kaikki hallituksen 
jäsenet ovat Helsingin Pörssin listayhtiöitä koskevan Corporate Governance -suosituksen tarkoittamalla tavalla 
riippumattomia. 
 
Hallituksen palkkiot 
  
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen toimikaudelta palkkiona 16.200 euroa, hallituksen 
varapuheenjohtajalle 11.400 euroa ja hallituksen jäsenelle 8.100 euroa. Toimikaudelta maksettavan palkkion 
suuruudessa on huomioitu hallituksen toimikauden poikkeuksellinen kesto ja se vastaa ¼ ajatellusta 
vuosipalkkiosta. Toimikaudelta maksettava palkkio maksettiin 30.4.2006. 
 
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.500 euroa kokoukselta, hallituksen 
varapuheenjohtajalle 1.125 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 750 euroa kokoukselta. Edellä mainitut 
kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Mainitut 
kokouspalkkiot maksetaan myös niistä kokouksista, joita hallitus toimikautensa päätyttyä lopputilityksen 
laatimiseksi, osakkeenomistajien kokouksen koollekutsumiseksi tai muutoin välttämättä yhtiön jakautumiseen 
liittyen vielä pitää. 
 
Hallituksen puheenjohtajalla on puhelinetu. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön 
matkustusohjesäännön mukaisesti.  
 
 
Tilintarkastaja 
 
Nykyisen Orion Oyj:n tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin edelleen Ernst & Young Oy, joka on 
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pekka Luoman. Varatilintarkastajaksi valittiin niin ikään 
edelleen KHT Päivi Virtanen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. 
 
 
 
Osakepääoma ja osakkeet 
 
Taulukko-osassa esitetään tiedot Orion Oyj:n osakepääomasta ja osakkeista tilanteen 31.3.2006 mukaisina 
sekä yhtiön osakkeiden kaupankäynnistä Helsingin Pörssissä tarkastelukaudella. Tarkastelukauden lopussa 
osakepääoma oli 236,2 milj. EUR ja osakkeita on yhteensä 138 920 328 kpl, joista A-osakkeita 56 517 890 kpl 
ja B-osakkeita 82 402 438 kpl.  
 
Orion Oyj:n optio-ohjelman 2001 optioilla joulukuussa 2005 merkityt B-osakkeet, yhteensä 34 480 kpl ja niitä 
vastaava osakepääoman korotus 58 616,00 EUR merkittiin kaupparekisteriin 27.1.2006. Uudet osakkeet 
tulivat kaupankäynnin kohteiksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 30.1.2006. 
 
Katsauskauden jälkeen kaupparekisteriin on 27.4.2006 merkitty optio-ohjelman 2001 optioilla helmi-
maaliskuussa 2006 merkityt uudet B-osakkeet, yhteensä 992 000 kpl, ja niitä vastaava osakepääoman korotus 
1 686 400,00 EUR. Uudet osakkeet olivat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen 
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osakkeiden kanssa 28.4.2006 alkaen. Tämän katsauksen julkaisuhetkellä osakkeita on yhteensä 139 912 328 
kpl, joista A-osakkeita on 56 517 890 kpl ja B-osakkeita 83 394 438 kpl. Vastaava osakepääoma on noin 
237,9 milj. EUR.  
 
Osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntoa B-osakkeiksi. Katsauskaudella ei ole tehty yhtään 
osakemuuntoa.  
 
 
Hallituksen valtuutukset 
 
Hallituksella ei ole voimassaolevaa yhtiökokouksen valtuutusta korottaa osakepääomaa, laskea liikkeelle 
optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia eikä hankkia tai luovuttaa omia osakkeita.   
 
Optio-ohjelma 2001 
 
Orion-konsernissa on noin sadalle avainhenkilölle suunnattu, vuonna 2001 alkanut ja 31.5.2006 päättyvä 
optio-ohjelma. Siihen sisältyy yhteensä 1 800 000 kpl optio-oikeutta, joista kullakin voi merkitä kaksi Orion 
Oyj:n B-sarjan osaketta. Optio-oikeudet 2001A/B ja 2001C ja 2001D ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 
Helsingin Pörssissä. Optio-oikeudet 2001D listattiin Helsingin Pörssiin 2.1.2006 jolloin myös niiden 
merkintäaika alkoi. Osakkeiden merkintäaika kaikilla optioilla päättyy 31.5.2006. Viimeinen kaupankäyntipäivä 
optioilla on 23.5.2006. Tiedot optio-ohjelmasta esitetään yhtiön kotisivuilla www.orion.fi/sijoittajille 
osakepääomaa selostavassa jaksossa. 
 
B-osakkeen nykyinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2001A/B on 9,42 EUR, optio-oikeuksilla 2001C 
merkintähinta on 8,835 EUR ja optio-oikeuksilla 2001D merkintähinta on 8,86 EUR. Nykyisillä haltijoilla olevien 
optioiden perusteella merkittävät osakkeet voivat nostaa osakepääomaa enintään 2 368 100 EUR ja 
osakkeiden määrää enintään 1 393 000 uudella B-osakkeella. Niiden osuus on 1,0 % yhtiön osakkeista ja  
0,1 % osakkeiden kokonaisäänimäärästä.   
 
Optio-ohjelman 2001 viimeinen käsittelypäivä 31.5.2006 
 
Optio-ohjelman 2001 osakemerkintöjen viimeinen käsittelypäivä on 31.5.2006. Osakemerkintöihin perustuva 
osakepääoman korotus on tarkoitus merkitä kaupparekisteriin arviolta 15. kesäkuuta 2006.  
 
 
 
 
SEGMENTTIKATSAUKSET 
 
 

Orion Pharma 
 
Avainlukuja 
 
milj. EUR 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 2005

Liikevaihto 162,9 135,9 +19,8 % 547,0
Liikevoitto 62,0 45,2 +37,3 % 154,7
 % liikevaihdosta 38,1 % 33,2 %  28,3 %
Investoinnit 3,8 3,2 +18,6 % 21,1
Myyntituotot omista 
alkuperälääkkeistä 80,5 57,8 +39,3 % 227,2
Tutkimus- ja tuotekehitys-
panostus 20,2 17,2 +17,7 % 76,5
Henkilöstömäärä 
tarkastelukauden lopussa 2 701 2 621 +3,1 % 2 665
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Orion Pharman liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain  
 
milj. EUR  1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 2005

Alkuperälääkkeet 77,0 55,4 +39,0 % 214,9
Erityistuotteet 55,1 54,7 +0,8 % 224,3
Eläinlääkkeet 15,4 15,2 +1,7 % 59,5
Fermion 12,3 10,2 +20,7 % 38,4
Muut 3,0 0,5 +483,8 % 9,9

Yhteensä 162,9 135,9 +19,8 % 547,0
 
 
Orion Pharmassa vuosi alkoi vahvan kehityksen merkeissä. Liikevaihto kasvoi omien Parkinson-lääkkeiden, 
Stalevon ja Comtess/Comtanin vauhdittamana. Kymmenen suurimman tuotemerkin liikevaihto kasvoi lähes  
37 % ja niiden osuus kokonaisliikevaihdosta oli noin 54 % jäljempänä olevan taulukon mukaisesti. Myyntituotot 
omista alkuperätuotteista olivat 80,5 (57,8) milj. EUR. Ne kasvoivat vertailukaudesta 39,3 % ja niiden osuus 
liikevaihdosta oli 49 % (43 %). Lukuihin sisältyvät myös Eläinlääkkeet-liiketoimintaan kuuluvat eläinrauhoitteet 
sekä Erityistuotteet-ryhmään kuuluvat Easyhaler-tuotteet.  
  
Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 37,3 % hyvän tuotemyynnin ja hyvässä hallinnassa pysyneen 
kustannusrakenteen seurauksena. Tarkastelu- ja vertailukausiin ei sisälly saatuja sopimusmaksuja. 
 
Orion Pharman 10 suurimman lääkevalmisteen liikevaihto 
 
milj. EUR 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 2005 

Stalevo (Parkinsonin tauti) 32,1 17,1 +87,2 % 74,7 
Comtess / Comtan (Parkinsonin tauti) 22,1 17,6 +25,6 % 70,6 
Domitor, Domosedan ja Antisedan 
(eläinrauhoitteet) 6,9 8,1 -14,8 % 26,0 
Easyhaler (astma) 4,8 2,6 +85,8 % 10,9 
Simdax (sydämen vajaatoiminta) 4,3 3,2 +33,5 % 13,7 
Divina-sarja (vaihdevuosioireet) 3,9 4,1 -3,4 % 16,2 
Fareston (rintasyöpä) 3,7 3,9 -4,1 % 10,7 
Calcimagon (osteoporoosi) 3,6 2,8 +26,4 % 10,2 
Enanton (eturauhassyöpä) 3,4 3,3 +2,8 % 13,6 
Precedex (tehohoito, rauhoite) 2,7 1,2 +123,7 % 4,5 

Yhteensä 87,5 64,0 +36,8 % 251,1 
Osuus Orion Pharman liikevaihdosta 54 % 47 %  46 % 
 
 
Stalevo- ja Comtess/Comtan-valmisteiden osuus oli kolmannes liikevaihdosta 
 
Omat Parkinson-lääkkeet Stalevo (levodopa, entakaponi, karbidopa) ja Comtess/Comtan (entakaponi) 
muodostivat liikevaihdosta yhteensä 54,2 (34,8) milj. EUR eli noin 33 % (26 %). Tästä toimitukset 
markkinointipartneri Novartikselle olivat yhteensä 36,2 (19,2) milj. EUR ja ne kasvoivat 89 %. Orionin oman 
myyntiorganisaation liikevaihto Stalevosta ja Comtessista oli 18,0 (15,6) milj. EUR ja se kasvoi 15 %.  
 
IMS:n helmikuun 2006 myyntitilaston mukaan Stalevon ja Comtess/Comtanin yhteenlaskettu markkinaosuus 
kaikkien Parkinson-lääkkeiden kokonaistukkumyynnistä oli Yhdysvalloissa noin 17 %, Saksassa noin 14 %, 
Ruotsissa noin 20 % ja Suomessa noin 32 %. Comtania koskevaan Japanin-myyntilupahakemukseen 
odotetaan päätöstä vuoden 2006 lopulla. 
 
 
Tukkuhintojen leikkaus vähensi kotimaan liikevaihtoa  
 
Suomessa vuoden 2006 alussa toteutettu reseptilääkkeiden tukkuhintojen 5 %:n leikkaus sekä apteekeille 
myönnettäviä alennuksia koskevat tiukennetut määräykset heijastuivat alkuvuoden myyntitilastoon. Orionin 
lääkkeiden euromääräinen tukkumyynti väheni vertailukaudesta 7,7 % noin 38 miljoonaan euroon, mutta 
Orionilla oli kuitenkin edelleen Suomen lääkemyynnistä toiseksi suurin markkinaosuus, 9,1 %.  
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Itsehoitolääkkeiden euromääräisestä tukkukaupasta Orionin 21,5 %:n markkinaosuus oli edelleen selvästi 
suurin, vaikka apteekkien ostot olivat lähes 18 % alle edellisvuoden vertailukauden tason. Apteekit aikaistivat 
ostojaan vuoden 2005 lopulle lääkelain apteekkialennuksia koskevan muutoksen takia. Orion on lisännyt 
edelleen osuuttaan pakkausmääräisestä lääkemyynnistä. Tukkukaupasta apteekeille ja sairaaloille myytyjen 
lääkepakkausten kokonaislukumäärästä Orionin markkinaosuus oli 25,5 %, noin 5,9 miljoonaa pakkausta, ja 
itsehoitovalmisteiden volyymistä yli 30 %. Orionin vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden pakkausmääräinen 
myynti kasvoi 9,6 %, selvästi nopeammin kuin vaihtokelpoisten myynti kokonaisuudessaan, minkä seurauk-
sena myös markkinaosuus kappalemääräisestä myynnistä kasvoi yltäen nyt noin 27 prosenttiin. Vaihto-
kelpoisten reseptilääkkeiden euromääräisestä kokonaismyynnistä Orionin valmisteiden osuus oli lähes 11 %.  
 
Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihdon kasvutahti hidastui vertailukaudesta, jonka seurauksena myös yksikön 
osuus Orion Pharman liikevaihdosta väheni hieman ja oli noin 9 % (11 %). Orionin omien eläinrauhoitteiden 
toimitukset Pfizer Animal Healthille jäivät alle vertailukauden tason. Eläinlääkkeissä Orion Pharman oma 
myyntiorganisaatio kattaa kaikki Pohjoismaat. Myynti Tanskassa kehittyi erityisen myönteisesti vertailukauteen 
nähden.  

 
Fermionin liikevaihdon vahvaa kasvua vauhdittivat sekä ulkoisen myynnin merkittävä kasvu että 
lääkeainetoimitukset Orion Pharman omaan lääkevalmistetuotantoon. Konsernin ulkopuolisille asiakkaille 
toimitettiin tarkastelukaudella etenkin syöpälääkkeiden vaikuttavia aineita. Stalevon ja Comtess/Comtanin 
hyvänä jatkunut myynti puolestaan kasvatti entakaponi-lääkeaineen tuotantoa ja toimituksia. Fermionin 
liikevaihdosta on eliminoitu konsernin sisäisen liiketoiminnan vaikutus.   
 
 
Lääketutkimus- ja tuotekehitystoiminta  
 
Orion Pharman tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 20,2 (17,2) milj. EUR ja niiden osuus tulosyksikön 
liikevaihdosta oli 12 % (13 %). Seuraavassa tarkastellaan keskeisiä meneillään olevia lääketutkimushankkeita. 
 
Meneillään olevista tutkimushankkeista suurin on 3. vaiheen kliininen STRIDE-PD -tutkimus, jossa selvitetään, 
voidaanko Stalevo-hoidolla viivästyttää Parkinson-potilailla tahattomina liikkeinä eli dyskinesioina ilmenevien 
oireiden alkamista. Tutkimuksessa verrataan Stalevo-lääkettä saavia potilaita niihin, joita hoidetaan 
perinteisellä levodopa/karbidopa-lääkityksellä. STRIDE-PD on yksi suurimmista Parkinsonin taudin potilailla 
tähän mennessä tehdyistä tutkimusohjelmista. Loppuvuonna 2004 käynnistynyt, yhteistyössä 
markkinointipartneri Novartiksen kanssa tehtävä tutkimus käsittää 70 keskusta 14 maassa ja siihen on 
rekrytoitu 740 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta vähintään kahden vuoden hoidon ajaksi. Tuloksia 
voidaan odottaa vuoden 2008 alkupuolella. 
 
Orion on maailman johtava COMT-entsyymin estäjien tutkija. Yhtiön tavoitteena on kehittää vielä 
entakaponiakin tehokkaampia COMT-estäjiä. Lupaavia molekyyliperheitä onkin jo löydetty, ja 
dokumentaatiopakettia kehitetään ensimmäiselle lääkeaihiolle, jolla on tarkoitus aloittaa ensimmäisen kliinisen 
vaiheen tutkimukset vuoden 2006 lopulla.  
 
Alfa-2C -reseptorin vastavaikuttajilla on saatu lupaavia tuloksia sekä skitsofreniaa että depressiota 
kuvaavissa eläinmalleissa. Orionin ensimmäinen alfa-2C -antagonisti ORM-10921 eteni vuoden 2005 aikana 
ensimmäisen kliinisen vaiheen tutkimuksiin, joiden perusteella tämä aihio on kuitenkin päätetty hylätä. Non-
kliinisiä tutkimuksia jatketaan korvaavilla lääkeaihioilla. 
 
Sveitsissä ja Suomessa on meneillään toisen kliinisen vaiheen tutkimus tehohoitorauhoite 
deksmedetomidiinillä (Precedex®) pitkäaikaisena infuusiona. Ohjelman tarkoituksena on saada lääke 
rekisteröidyksi EU:ssa. Tutkimuksesta odotetaan tuloksia toisen vuosipuoliskon aikana. Lääke on jo 
markkinoilla USA:ssa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää korkeintaan 24 
tunnin pituisena infuusiona.  
 
Orion raportoi kesäkuun 2006 loppuun mennessä tuloksia omista toisen kliinisen vaiheen tutkimuksistaan, 
jotka on tehty levosimendaanin suun kautta annosteltavalla valmistemuodolla noin 300 potilasta käsittäneessä 
PERSIST-tutkimuksessa vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa.   
 
Kansainvälisiin myyntilupiin tähtäävässä CLEVET-ohjelmassa tutkitaan levosimendaanin tehoa koirien 
sydänsairauksien hoidossa. Myös tästä tutkimuksesta saadaan tuloksia vuoden 2006 aikana. 
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Amerikkalaisen GTx, Inc:n kolmannen vaiheen kliiniset tutkimukset Orion Pharman kehittämällä 
antiestrogeenillä, toremifeenillä (GTx:n tuotenimi AcapodeneTM) eturauhassyövän ennaltaehkäisyyn sekä 
eturauhassyöpää jo sairastavien potilaiden luukadon hoitoon etenevät. Jälkimmäiseen indikaatioon tähtäävää 
tutkimusohjelmaa on äskettäin päätetty laajentaa erillisellä vaiheen 3b lisätutkimuksella, mutta tämä ei GTx:n 
mukaan vaikuta jo meneillään olevien tutkimusten aikatauluun.    
 
Orion on kehittänyt useita androgeenireseptoriin vaikuttavia SARM-molekyylejä (selektiivinen 
androgeenireseptorimodulaattori), joilla tavoitteena on olla testosteronin kaltaisia positiivisia vaikutuksia 
luuhun ja lihaksistoon, mutta jotka eivät suurenna eturauhasen kokoa eivätkä lisää eturauhassyövän riskiä. 
Ensimmäinen lääkekandidaatti, arkariini, eteni ensimmäisen kliinisen vaiheen tutkimuksiin vuoden 2005 
lopulla, mutta tämä aihio on päätetty hylätä, koska sen profiili ei osoittautunut optimaaliseksi. Non-kliinisiä 
tutkimuksia jatketaan korvaavalla lääkeaihiolla.   
 
Sydänlääke Simdaxin (levosimendaani) myyntilupahakemusprosessin etenemisestä Orion on viimeksi 
päivittänyt tilannetiedot 9.2.2006 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessaan, jossa kerrottiin, että tammikuun 26. 
päivänä annetun pörssitiedotteen mukaisesti Abbott neuvottelee em. tutkimustulosten perusteella tehtävistä 
päivityksistä valmisteyhteenvetoon tunnustamismenettelyyn perustuvassa EU:n myyntilupaprosessissa 
viitejäsenvaltiona olevan Ruotsin lääkeviranomaisen kanssa. Abbott tapaa lääkeviranomaisia myös muissa 
Euroopan maissa, kuten Ranskassa, Saksassa ja Englannissa, joissa Simdaxilla ei vielä ole myyntilupaa, 
keskustellakseen myyntilupaprosessista. Yhdysvaltain myyntilupahakemusprosessia varten Abbott jatkaa 
tutkimustulosten analysointia ja selvittää mahdollisuuksia jatkotoimenpiteiksi. 
  
Orion korostaa, että sillä ei ole tietoa näiden toimenpiteiden luonteesta. Orion korostaa myös, että 
lääketutkimuksiin sisältyy huomattavia riskejä ja että myyntilupien saamiseen liittyy monia 
epävarmuustekijöitä.  
 
 
 

Orion Diagnostica  
 
Avainlukuja 
 
milj. EUR 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 2005

Liikevaihto 11,2 10,5 +6,2 % 40,8
Liikevoitto 2,8 1,7 +65,7 % 6,3
 % liikevaihdosta 25,3 % 16,2 %  15,4 %
Investoinnit 0,3 0,6 -57,5 % 1,8
Henkilöstömäärä 
tarkastelukauden lopussa 286 319 -10,3 % 304
 
 
Orion Diagnosticassa jatkui myönteinen kehitys. Liikevaihdon kasvun vetureina ovat edelleen QuikRead®-
testit, joita käytetään muun muassa tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon perusteella, sekä 
Hygicult®- ja Easicult®-hygieniatestit. Vientimaissa parhaimmat kasvuprosentit saavutettiin Kiinassa, 
Saksassa, Englannissa, Itävallassa ja Japanissa.  Myös Suomen ja Skandinavian maat kattavassa omassa 
myyntiverkossa myynti kasvoi edelleen hyvin. 
 
Vuoden 2005 aikana toteutetut tehostamistoimet ja niillä saavutetut kustannussäästöt sekä 
myyntiponnistelujen voimakas painotus kannattavaan tuotteistoon heijastuvat nyt liikevoittoon, joka parani 
erinomaisesti sekä vertailukaudesta että koko viime vuoden keskimääräisestä tasosta. 
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Tukkukaupparyhmä – Oriola ja KD 

 
Tukkukaupparyhmä-segmenttiin sisältyvät tytäryhtiöt Oriola ja KD, joiden toimialana on lääkkeiden jakelu ja 
tukkukauppa. Oriola markkinoi myös laajaa valikoimaa terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. Oriolalla on 
toimintaa Suomessa ja Baltian maissa, laite ja tarvikekaupassa myös Ruotsissa ja Tanskassa. KD:n markkina-
alue on Ruotsi. Molemmat yhtiöt ovat markkinaosuudeltaan vahvoja toimijoita päämarkkinoillaan. Orionin 
jakautumisessa 1.7.2006 syntyvä Oriola-KD Oyj muodostuu näistä kahdesta alakonsernista.  
 
 
Tukkukaupparyhmä-segmentin avainlukuja   
 
milj. EUR 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 2005 

Laskutus 579,5 582,9 -0,6 % 2 392,2 
 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 508,1 521,3 -2,5 % 2 124,8 
 Terveydenhuollon tuotteiden 
  markkinointi ja myynti 71,3 61,6 +15,7 % 267,4 
Liikevaihto 336,2 323,2 +4,0 % 1 330,7 
 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 275,0 269,2 +2,2 % 1 093,3 
 Terveydenhuollon tuotteiden 
  markkinointi ja myynti 61,1 54,0 +13,2 % 237,5 

Liikevoitto 4,0 5,8 -31,6 % 26,9 
 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 2,7 3,9 -30,4 % 18,1 
 Terveydenhuollon tuotteiden 
  markkinointi ja myynti 1,2 1,8 -33,1 % 8,8 
 Konsernierät 0,0 0,0 -117,5 % 0,0 
 % laskutuksesta 0,7 % 1,0 %  1,1 % 

Investoinnit 2,3 2,9 -21,7 % 9,8 
Henkilöstömäärä  
tarkastelukauden lopussa  1 537 1 548 -0,7 % 1 530 

 
 
Tukkukaupparyhmän laskutus oli edellisvuoden vertailukauden tasolla. Vuoden alussa toteutettu 
reseptilääkkeiden tukkuhintojen leikkaus ja apteekkien poikkeuksellisen suuret itsehoitovalmisteiden ostot 
edellisvuoden lopulla Suomessa sekä päämiesmuutokset Suomessa ja Ruotsissa heikensivät alkuvuoden 
laskutusta. Hintakilpailu lääketukkukauppojen kesken jatkui kireänä. Terveydenhuollon tuotteiden 
markkinoinnin ja myynnin laskutus kehittyi myönteisesti.   
 
Lääkkeiden jakelun ja kaupan liikevoitto heikkeni edellisvuoden vertailukaudesta johtuen lähinnä 
päämiesmuutoksista. Terveydenhuollon tuotteiden markkinoinnin ja myynnin liikevoitto pieneni 
vertailukaudesta kertaluonteisen, hitaasti kiertävän varaston arvon arviointitavan muutoksesta johtuen 1,6 
milj. EUR. Ilman arvonalennusta Terveydenhuollon tuotteiden markkinoinnin ja myynnin liikevoitto parani 
selvästi viime vuoden vastaavasta jaksosta. Lisäksi tukkukaupparyhmän liikevoittoa rasitti toimintojen 
uudelleenjärjestelyistä johtuva varaus 0,4 milj. EUR.   
 
Tukkukaupparyhmässä kannattavuuskehitys on viimeisten kolmen vuoden aikana heikentynyt erityisesti 
lääkejakelussa, jossa kireä kilpailu päämiessopimuksista ja markkinaosuuksista on kaventanut marginaaleja 
samalla, kun lääkkeiden tukkuhinnat ovat lääkevaihtomenettelyn ja hintaleikkausten seurauksena laskeneet 
ja markkinoiden kasvu on hidastunut. Huhtikuun lopulla Tukkukaupparyhmässä käynnistettiin jo aiemmin 
toteutetuille järjestelyille jatkotoimenpideohjelma, jolla lisätään tehokkuutta ja optimoidaan kapasiteetin 
käyttöä lääkejakelussa muuttamalla toimintatapoja ja järjestelemällä uudelleen rakenteita. Tarkoitus on 
keskittää Oriola Oy:n lääkkeiden ja terveydenhuollon tuotteiden toimitukset ja pääosa palveluista Espooseen 
ja Ouluun ja lakkauttaa Seinäjoen ja Kuopion paikallisliikkeet. Tähän liittyvät Seinäjoen ja Kuopion 
paikallisliikkeiden yhteensä noin 90 henkilöä koskevat yt-neuvottelut pyritään saamaan päätökseen 
kesäkuun puoleenväliin mennessä. Espoossa syntyy toisaalta noin 40 uutta työpaikkaa jakeluvaraston 
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siirtyessä kaksivuorotyöhön. KD:ssä on jo aiemmin keskitetty jakelutoimintoja osana kustannusrakennetta 
korjaavaa ohjelmaa, joka jatkuu edelleen ja jonka yhteydessä henkilöstömäärä vähenee noin 20:llä.   
 
Koko toimenpideohjelmalla tavoitellaan noin viiden miljoonan euron säästöjä vuositasolla siten, että 
vaikutukset näkyisivät täysimääräisinä vuonna 2007. Järjestelyiden arvioidaan aiheuttavan noin kolmen 
miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka ajoittuisivat pääosin vuoden 2006 toiselle ja kolmannelle 
vuosineljännekselle. Säästöt ja kulut ovat arvioitavissa tarkemmin vasta neuvottelujen päätyttyä. 
 
 
Oriola 
 
Avainlukuja 
 
milj. EUR 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 2005 

Laskutus 249,9 252,2 -0,9 % 1 016,9 
Lääkejakelu ja tukkukaupan 
laskutus 212,8 217,1 -2,0 % 870,6 
Terveydenhuollon laite- ja 
tarvikekaupan laskutus 37,2 35,1 +5,9 % 146,3 

Liikevaihto 150,2 155,1 -3,1 % 609,2 

 
 
Lääkejakelu ja tukkukauppa 
Oriolan lääkejakelun laskutuksen kehitykseen vaikuttivat vaimentavasti Suomessa vuoden 2006 alussa 
toteutettu reseptilääkkeiden tukkuhintojen 5 %:n leikkaus, apteekkien poikkeuksellisen suuret 
itsehoitovalmisteiden ostot edellisvuoden lopulla ja päämiesmuutokset. Baltiassa kehitys jatkui 
kokonaisuutena edelleen myönteisesti. 
 
Terveydenhuollon laite- ja tarvikekauppa 
Oriolan Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupan tammi-maaliskuun laskutus kasvoi edellisvuoden 
vertailukaudesta Suomessa, Tanskassa ja Baltiassa. Ruotsissa volyymi puolestaan laski viime vuonna 
tapahtuneen hammashoidon edustusmenetyksen johdosta. Sairaala- ja laboratoriotuotteiden kauppa jatkui 
kokonaisuudessaan myönteisesti. Hammashoidon kaupan laskutus kasvoi edellisvuodesta ja oli markkinoiden 
kasvua suurempi Ruotsia lukuun ottamatta.  
 
 
KD 
 
Avainlukuja 
 
milj. EUR 1-3/2006 1-3/2005 Muutos % 2005 

Laskutus 331,5 332,9 -0,4 % 1 383,0 
Lääkejakelun laskutus 295,3 304,2 -2,9 % 1 254,2 
Terveydenhuollon 
logistiikkapalvelujen laskutus 36,1 28,7 +26,1 % 128,8 

Liikevaihto 186,1 168,3 +10,6 % 722,1 
 
 
KD:n laskutus oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Lääkejakelun laskutuksen kehitystä heikensivät 
päämiesmuutokset. Kireä hintakilpailu lääkejakelussa jatkui. Terveydenhuollon logistiikkapalvelut sairaaloille ja 
klinikoille jatkoivat kasvuaan. Logistiikan keskittäminen Göteborgiin ja Enköpingiin saatiin päätökseen 
maaliskuussa, kun Malmön paikallisliike suljettiin suunnitelman mukaisesti. 
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Espoossa 8.5.2006 
 
Orion Oyj:n hallitus 
 
 
 
 
Orion Oyj 
 
 
 
Jukka Viinanen Jari Karlson 
Toimitusjohtaja Talousjohtaja 
 
 
 
Yhteyshenkilöt: 
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710  
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883, gsm 050-429 2883 
Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, Tukkukaupparyhmä, puh. 010 429 2109, gsm 050-429 2109 
 
 
 
Tämän osavuosikatsauksen lisäksi Orion Oyj julkaisee erillisillä pörssitiedotteilla  8.5.2006: 
 
− Konsernitilinpäätöksistä eriytettyjä tietoja Orionin jakautumisessa 1.7.2006 syntyvistä uusista yhtiöistä 
− Uusien yhtiöiden alustavat strategiat  
− Uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD:n osavuosikatsausten julkaisuajat loppuvuonna 2006   
 
 
Tiedotustilaisuus  
Tiedotusvälineille ja analyytikoille pidetään tästä osavuosikatsauksesta tiedotustilaisuus tänään maanantaina 
8.5.2006 klo 14.30 VR:n auditoriossa Helsingissä. Tilaisuus on suomenkielinen ja se on seurattavissa 
suorana webcast-lähetyksenä konsernin suomenkielisiltä kotisivuilta www.orion.fi tai Kauppalehti Live -
palvelun kautta. 
  
 
Telekonferenssi 
Katsauksesta järjestetään englanninkielinen telekonferenssi tänään maanantaina 8.5.2006 klo 17.00. Ohjeet 
konferenssiin osallistumiseksi ovat kotisivun www.orion.fi/sijoittajille etusivulla. 
 
 
Webcasting 
Sekä suomen- että englanninkieliset webcast-nauhoitteet presentaatiosta tulevat Orion Oyj:n kotisivulle 
www.orion.fi/sijoittajille illalla 8.5.2006.  
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Vuoden 2006 kalenterissa:  
 
Orion Oyj jakautuu 1.7.2006 kahdeksi pörssiyhtiöksi, uudeksi Orion Oyj:ksi ja Oriola-KD Oyj:ksi. Samalla 
nykyinen Orion purkautuu. Jakautumisen jälkeisistä, alla olevaan aikatauluun sisältymättömistä muista 
aikatauluista tiedotetaan myöhemmin uusien yhtiöiden hallituksien päätösten mukaisesti.  
 
Ennen jakautumista: 
Optio-ohjelma 2001 päättyy 31.5.2006 
Uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n  
listalleottoesitteet  arviolta 22.6.2006 
 
Jakautuminen 1.7.2006 
 
Jakautumisen jälkeen: 
Uusien yhtiöiden listautuminen 3.7.2006 
Uuden Orion Oyj:n osavuosikatsaus 4-6/2006 7.8.2006  (proforma-tiedot 1-6/2006 ja 1-12/2005) 
Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 4-6/2006  7.8.2006 (proforma-tiedot 1-6/2006 ja 1-12/2005) 
 
Jakautuneen Orionin osakkeenomistajien kokous 16.10.2006   klo 16.00 Helsingin Messukeskuksessa 
 
Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 7-9/2006  1.11.2006 (proforma-tiedot 1-6/2006 ja 1-12/2005) 
Uuden Orion Oyj:n osavuosikatsaus 7-9/2006 6.11.2006  (proforma-tiedot 1-6/2006 ja 1-12/2005) 
 
 
   
Uusien yhtiöiden taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat saatavilla yhtiöiden kotisivuilla 
julkaisuhetkestä alkaen. Kotisivujen kautta voi myös rekisteröityä yhtiöiden sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden 
tilaajaksi.   
Verkko-osoite www.orion.fi/sijoittajille siirtyy uuden Orionin käyttöön 1.7.2006 lukien.   
Oriola-KD:n kotisivun osoitteesta tiedotetaan myöhemmin.  
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TAULUKKO-OSA   
 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA 
   
milj. EUR 
 

1-3/06 1-3/05 Muutos
%

2005  

Liikevaihto 506,4 465,3 +8,8 % 1 901,8  
Myytyjen suoritteiden kulut -351,4 -334,0 +5,2 % -1 373,7  

Bruttokate 155,0 131,3 +18,0 % 528,1  

Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 3,0 -72,8 % 10,1  
Myynnin ja jakelun kulut  -54,6 -52,7 +3,6 % -215,8  
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -21,0 -17,6 +19,5 % -79,5  
Hallinnon kulut -14,0 -13,2 +5,9% -61,9  

Liikevoitto 66,2 50,8 +30,3 % 181,1  

Rahoitustuotot 1,4 1,0 +44,9 % 4,1  
Rahoituskulut -1,1 -1,2 -12,3 % -5,2  

Voitto ennen veroja 66,6 50,6 +31,6 % 180,0  
Tuloverot -17,5 -14,2 +23,2 % -47,9  

Tilikauden voitto 49,1 36,4 +34,9 % 132,1  

Tilikauden voiton jakautuminen:  
Emoyhtiön omistajille 48,9 36,1 +35,4 % 131,1  
Vähemmistölle 0,2 0,3 -28,8 % 1,0  

Osakekohtainen tulos*  
Laimentamaton, EUR 0,35 0,27 +31,1 % 0,95  
Laimennettu, EUR 0,35 0,27 +31,5 % 0,94  

Poistot yhteensä 11,7 11,9 -2,2 % 47,7  
Palkat ja muut henkilöstökulut 48,5 46,4 +4,5 % 193,4  
 
 
*) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta. 
 
Veroina on esitetty katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden  
ennakoiduista tuloveroista.  
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KONSERNIN TASE:  
VARAT 
   
milj. EUR 
 

3/06 3/05 Muutos
%

12/2005 

Pitkäaikaiset varat  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 262,6 274,8 -4,5 % 266,4 
Liikearvo 46,1 47,2 -2,4 % 46,2 
Muut aineettomat hyödykkeet 34,4 42,2 -18,6 % 35,3 
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1 -16,8 % 0,1 
Myytävissä olevat sijoitukset 1,1 1,1 -0,2 % 1,1 
Eläkesaaminen 60,7 54,9 +10,3 % 58,7 
Laskennallinen verosaaminen 2,7 4,6 -40,6 % 2,7 
Muut pitkäaikaiset saamiset 5,0 4,7 +6,4 % 4,9 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 412,5 429,6 -4,0 % 415,4 

Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus 277,5 286,5 -3,1 % 281,9 
Myyntisaamiset 270,5 280,2 -3,5 % 259,9 
Muut saamiset 19,7 21,5 -8,3 % 20,2 
Rahavarat 63,8 84,2 -24,3 % 159,5 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 631,4 672,4 -6,1 % 721,4 

VARAT YHTEENSÄ 1 043,9 1 102,0 -5,3 % 1 136,8 
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KONSERNIN TASE:  
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 
milj. EUR 
 

3/06 3/05 Muutos
%

12/2005 

Oma pääoma   
Osakepääoma 124,4 120,3 +3,4 % 124,4 
Osakeanti 9,3 0,1 +7553,3 % 0,3 
Ylikurssirahasto 53,2 14,2 +274,3 % 53,2 
Muut rahastot 0,8 0,7 +24,1 % 0,8 
Kertyneet voittovarat 316,2 288,9 +9,5 % 385,9 

Emoyhtiön omistajille kuuluva 
oma pääoma yhteensä  504,0 424,2 +18,8 % 564,6 
Vähemmistöosuus  16,7 16,9 -1,2 % 17,2 

Oma pääoma yhteensä 520,6 441,1 +18,0 % 581,8 

Pitkäaikaiset velat  
Laskennallinen verovelka 64,5 72,6 -11,2 % 64,6 
Eläkevelvoitteet 4,2 3,8 +11,2 % 4,2 
Varaukset 2,0 3,4 -40,4 % 2,4 
Pitkäaikaiset korolliset velat 16,0 56,2 -71,6 % 23,3 
Muut pitkäaikaiset velat 1,4 0,2 +533,6 % 1,2 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 88,1 136,2 -35,3 % 95,7 

Lyhytaikaiset velat  
Ostovelat 323,5 338,8 -4,5 % 342,2 
Muut lyhytaikaiset velat 82,2 143,1 -42,5 % 83,3 
Varaukset 1,0 0,7 +30,0 % 1,0 
Lyhytaikaiset korolliset velat 28,5 42,1 -32,3 % 32,8 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 435,2 524,7 -17,1 % 459,3 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
YHTEENSÄ 1 043,9 1 102,0 -5,3 % 1 136,8 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  
 

milj. EUR 
 

Osake-
pää- 
oma 

Osake- 
anti 

Yli-
kurssi-

rahasto 
Muut 

rahastot 
Muunto-

erot 

Kerty-
neet

voitto-
varat 

Emoyhtiön 
omistajille

kuuluva
oma 

pääoma 

Vähem-
mistö-
osuus Yhteensä 

Oma pääoma 
1.1.2006 124,4 0,3 53,2 0,8 -4,7 390,6 564,6 17,2 581,8 

Muuntoerot     0,3  0,3 -0,1 0,2 

Ulkomaiseen 
tytäryhtiöön 
tehdyn netto-
sijoituksen 
suojaus     -0,7  -0,7  -0,7 
Tilikauden voitto      48,9 48,9 0,2 49,1 
Tuotot ja kulut 
raportointikau-
della yhteensä     -0,5 48,9 48,4 0,1 48,5 
Optioilla 
merkityt 
osakkeet  9,0  0,0   9,0  9,0 
Osingonjako      -118,1 -118,1 -0,6 -118,7 
Muut muutokset          

Oma pääoma 
31.3.2006  124,4 9,3 53,2 0,8 -5,2 321,4 504,0 16,7 520,6 

Oma pääoma 
1.1.2005 117,9 15,6 1,1 0,6 -2,3 328,8 461,7 18,0 479,7 
Muuntoerot     -0,1  -0,1 -0,4 -0,5 
Ulkomaiseen  
tytäryhtiöön 
tehdyn netto-
sijoituksen  
suojaus     0,5  0,5  0,5 
Tilikauden voitto      36,1 36,1 0,3 36,4 
Tuotot ja kulut 
raportointikau-
della yhteensä     0,4 36,1 36,5 -0,1 36,4 
Optioilla merki-
tyt osakkeet 2,4 -15,5 13,1       

Osingonjako      -74,1 -74,1 -1,0 -75,1 

Muut muutokset  0,0  0,1  -0,0 0,1  0,1 

Oma pääoma 
31.3.2005   120,3 0,1 14,2 0,7 -1,9 290,8 424,2 16,9 441,1 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  
  

milj. EUR 1-3/06 1-3/05 2005 
Liiketoiminnan rahavirta  
Liikevoitto 66,2 50,8 181,1 
Oikaisut liikevoittoon 8,7 7,3 37,5 
Käyttöpääoman muutos -47,2 -46,0 -0,7 
Maksetut korot -0,8 -0,8 -5,7 
Saadut korot 1,5 1,2 5,1 
Maksetut verot -9,4 -6,7 -44,0 

Liiketoiminnan rahavirta 19,0 5,8 173,3 

Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,8 -7,1 -30,3 
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla -1,2 - - 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  
sekä myytävissä olevien sijoitusten myynti 0,6 2,6 9,5 

Investointien rahavirta -7,4 -4,5 -20,8 

Rahoituksen rahavirta  
Optioiden käytöstä johtuva osakepääoman korotus 
ja osakeanti 9,0 0,1 43,4 
Lyhytaikaisten lainojen muutos -4,7 -23,5 -34,4 
Pitkäaikaisten lainojen muutos -7,2 0,0 -32,5 
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot ja muu 
voitonjako -103,7 -0,1 -74,2 
Vähemmistölle maksetut osingot -0,6 -1,0 -1,0 

Rahoituksen rahavirta -107,2 -24,5 -98,6 

Rahavarojen muutos -95,5 -23,2 53,9 

Rahavarat kauden alussa 159,5 106,9 106,9 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,5 -1,4 
Rahavarojen muutos -95,5 -23,2 53,9 
Rahavarat kauden lopussa 63,8 84,2 159,5 
 
 
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 
 

milj. EUR 3/2006 3/2005 12/2005 

Annetut kiinteistökiinnitykset  52,3 83,1 54,4 
 josta Eläkesäätiölle annetut 19,4 49,6 21,3 

Annetut yrityskiinnitykset  71,0 73,2 71,3 
Takaukset 4,0 3,2 4,2 
Annetut vakuudet muiden sitoumuksista 0,1 0,1 0,1 
Leasing-vastuut (poislukien rahoitusleasing-
sopimukset) 4,2 3,4 4,2 
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3 
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milj. EUR 3/2006 3/2005

 
12/2005 

Johdannaissopimukset  
Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen 
suojaus:  
- käypä arvo 0,0 0,4 -0,1 
- nimellisarvo 29,4 30,6 29,4 

Muut termiini- ja valuutanvaihtosopimukset:  
- käypä arvo 0,1 0,1 -0,4 
- nimellisarvo 74,8 74,8 81,4 
 
 
 
 
Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset 
 
Marraskuussa 2005 Orion Oyj:n lääkeaineita valmistavan tytäryhtiön Fermion Oy:n Oulun tehtaalla 
metotreksaatin valmistuslaitteessa havaittiin vika, jonka seurauksena tiettyihin kaupallisiin eriin metotreksaattia 
oli joutunut pieniä määriä etyleeni-glykolia sisältänyttä vettä. Asiasta on aikanaan informoitu toimivaltaisia 
viranomaisia ja etyleeni-glykoli -vettä sisältäneitä metotreksaattieriä saaneita asiakkaita. Tapaus on johtanut 
tiettyjen viallisten metotreksaattivalmisteiden markkinoiltavetoihin sekä viallisia metotreksaattieriä koskeviin 
korvausvaatimuksiin. Tapauksesta mahdollisesti aiheutuvien vaatimusten kokonaissummaksi on tällä hetkellä 
arvioitu enintään noin kuusi miljoonaa euroa (6.000.000 EUR). Tapauksesta aiheutuneet vahingot ovat ainakin 
suurimmalta osin yhtiön vastuuvakuutuksesta korvattavia siten, että vahingosta yhtiön itsensä katettavaksi 
jäävän summan (laskutettu lääkeaine sekä omavastuu ja mahdollisesti vakuutusturvan ulkopuolelle jäävät 
summat) arvioidaan rajoittuvan noin kahteen miljoonaan euroon (2.000.000 EUR). Tilinpäätöksessä 2005 
tehtiin asiaan liittyen 800.000 EUR kuluvaraus ja katsauskaudella on tehty seitsemän sadan tuhannen euron 
(700.000 EUR) suuruinen lisävaraus.   
 
 
 
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN  
 
milj. EUR 
 

1-3/06 1-3/05 Muutos
%

2005
 

Orion Pharma 162,9 135,9 +19,8 % 547,0  
Orion Diagnostica 11,2 10,5 +6,2 % 40,8  
Tukkukaupparyhmä 336,2 323,2 +4,0 % 1 330,7  
Konsernierät -3,8 -4,3 -11,5 % -16,7  

Konserni yhteensä 506,4 465,3 +8,8 % 1 901,8  
 
 
 
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 
 
milj. EUR 
 

1-3/06 1-3/05 Muutos
%

2005
 

Orion Pharma 62,0 45,2 +37,3 % 154,7  
Orion Diagnostica 2,8 1,7 +65,7 % 6,3  
Tukkukaupparyhmä 4,0 5,8 -31,6 % 26,9  
Konsernierät -2,6 -1,9 +40,8 % -6,8  

Konserni yhteensä 66,2 50,8 +30,3 % 181,1  
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TARKASTELU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
 
 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin vuosineljänneksittäin 
 
milj. EUR 4-6/04 7-9/04 10-12/04 1-3/05 4-6/05 7-9/05 10-12/05 1-3/06

Orion Pharma 139,6 130,3 119,7 135,9 140,0 133,8 137,2 162,9
Orion Diagnostica 9,4 9,1 10,9 10,5 10,3 9,5 10,5 11,2
Tukkukaupparyhmä 351,6 339,4 350,9 323,2 342,7 317,9 347,0 336,2
Konsernierät -3,7 -3,8 -4,1 -4,3 -4,2 -3,7 -4,5 -3,8

Konserni yhteensä 496,9 475,0 477,4 465,3 488,8 457,5 490,2 506,4
 
 
Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin vuosineljänneksittäin 
 
milj. EUR 4-6/04 7-9/04 10-12/04 1-3/05 4-6/05 7-9/05 10-12/05 1-3/06 

Orion Pharma 39,4 29,7 8,4 45,2 39,1 42,7 27,7 62,0
Orion Diagnostica 1,3 1,9 1,3 1,7 2,0 1,4 1,1 2,8
Tukkukaupparyhmä 7,8 8,1 6,4 5,8 6,8 7,4 6,9 4,0
Konsernierät -2,9 -0,5 -2,1 -1,9 -3,3 1,6 -3,2 -2,6

Konserni yhteensä 45,6 39,2 14,0 50,8 44,6 53,1 32,5 66,2
 
 
Liikevaihto maantieteellisen segmenttijaon mukaan vuosineljänneksittäin 
 
milj. EUR 4-6/04 7-9/04 10-12/04 1-3/05 4-6/05 7-9/05 10-12/05 1-3/06 

Suomi 192,9 189,5 201,0 184,4 188,9 167,3 186,9 176,9
Skandinavia 213,6 204,5 208,9 192,5 208,4 203,1 218,8 211,9
Muu Eurooppa 58,3 54,0 47,9 63,8 67,0 69,3 65,8 94,9
Pohjois-Amerikka 23,7 15,2 11,1 15,2 14,7 10,2 12,5 11,9
Muut maat 8,4 11,8 8,5 9,4 9,8 7,6 6,3 10,8

Konserni yhteensä 496,9 475,0 477,4 465,3 488,8 457,5 490,2 506,4
 

 
 
TIETOJA ORION OYJ:N OSAKKEISTA 31.3.2006 
  
 Sarja A Sarja B A ja B yhteensä

Osakepääoma 96,1 MEUR 140,1 MEUR 236,2 MEUR 
Osakkeita yhteensä 56 517 890 kpl 82 402 438 kpl 138 920 328 kpl 
Vähimmäispääoma   127,5 MEUR 
Enimmäispääoma   510,0 MEUR 
Osuus koko osakekannasta 40,7 % 59,3 % 100,0 % 

Nimellisarvo/osake 1,70 EUR 1,70 EUR   
Ääniä/osake 20 ääntä 1 ääni   
Pörssierä 100 kpl 100 kpl   
Kaupankäyntitunnus 
Helsingin Pörssissä ORNAS  ORNBS    
 
Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon. 
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KAUPANKÄYNTI ORIONIN A- JA B-OSAKKEILLA 1-3/2006 
 
 Sarja A Sarja B A ja B yhteensä

Vaihto  2 960 227 kpl 35 344 319 kpl 38 304 546 kpl 
Vaihdon osuus osakemäärästä 5,2 % 42,4 % 27,4 % 
Alin kaupantekokurssi 15,60 EUR 15,65 EUR   
Ylin kaupantekokurssi 19,98 EUR 19,98 EUR   
Päätöskurssi 2.1.2006 16,10 EUR 15,84 EUR   
Päätöskurssi 31.3.2006 19,86 EUR 19,89 EUR   
Osakekannan markkina-arvo 
31.3.2006  1 122,4

 
MEUR 1 639,0

 
MEUR 2 761,4 

 
MEUR

 
 
       
KAUPANKÄYNTI ORIONIN OPTIOILLA 2001A/B, C ja D KAUDELLA 1-3/2006 
 
 2001A/B 2001C           2001D 

Vaihto 475 200 kpl 257 800 kpl 375 500 kpl 
Alin kaupantekokurssi 11,95 EUR 13,50 EUR 13,50 EUR 
Ylin kaupantekokurssi 20,70 EUR 21,50 EUR 20,18 EUR 
Päätöskurssi 2.1.2006 12,00 EUR 14,00 EUR 13,50 EUR 
Päätöskurssi 31.3.2006 20,47 EUR 21,50 EUR 20,18 EUR 
 
 
 
OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA   
 1-3/2006 1-3/2005 Muutos 

% 
2005

Osakekohtainen tulos 0,35 EUR 0,27 EUR +31,1 % 0,95 EUR 
Osakekohtainen laimennettu 
tulos 0,35 EUR 0,27 EUR +31,5 % 0,94 EUR 
Osakekohtainen oma pääoma 3,60 EUR 3,15 EUR +14,4 % 4,06 EUR 

Osakkeita keskimäärin  139 102
1 000 
kpl 134 691

1 000 
kpl  137 670

1000 
kpl 

  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Jakelu: 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 
Julkaisija: 
Orion Oyj 
Konsernihallinto 
Orionintie 1A, 02200 Espoo 
Kotisivu: www.orion.fi 
  


