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Orion-yhtymä Oyj Pörssitiedote 

21.2.2001 klo 8.30

TIEDOTE ORION-KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSESTÄ VUODELTA 2000

Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2000 kasvoi 3,9% ja oli  947,5 Me (912,2 Me vuonna 1999). Konsernin
ydinliiketoiminnan, Orion Pharman liikevaihdosta kasvoi omaan tutkimustoimintaan perustuvien lääkkeiden
osuus 28 prosenttiin. Paljolti niiden vauhdittamana Orion Pharman kansainvälinen toiminta kasvoi 16,9 %.
Lisätty panostus lääketutkimukseen ja -tuotekehitykseen sekä erityisesti omien tutkimustuotteitten
kansainväliseen markkinointiin rasitti tulosta. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 125,4 Me
(136,4 Me) ja se pieneni 8,1%. Kaikki tulosyksiköt tekivät hyvin tyydyttävän tuloksen ja konsernin kannattavuus
oli edelleen hyvin tyydyttävä.

Orion-konserni vuonna 2000

- Liikevaihto kasvoi 3,9% ja oli 947,5 Me.
- Liikevoitto pieneni 7,7% ja oli 114,5 Me.
- Osakekohtainen tulos pieneni 10,9% ja oli 1,22 e.
- Omavaraisuusaste oli 74,2 %
- Yhtiön hallitus ehdottaa vuodelta 2000 maksettavaksi osinkoa 1,20 e osaketta kohti.

Milj. euroa 2000 1999 Muutos %

Liikevaihto, konserni 947,5 912,2 +3,9%
- Orion Pharma 452,2 437,8 +3,3%
- Oriola 365,5 356,0 +2,7%
- Orion Diagnostica 32,2 29,7 +8,3%
- Noiro 114,4 101,4 +12,8%

Liikevoitto, konserni 114,5 124,0 -7,7%
- Orion Pharma 87,4 90,6 -3,6%
- Oriola 21,7 24,4 -11,3%
- Orion Diagnostica 5,4 3,8 +44,2%
- Noiro 7,6 8,0 -4,8%
- Konsernierät -7,6 -2,8

Varsinaisen rahoitustoiminnan nettotuotot 10,9 10,5 +3,9%
Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 125,4 136,4 -8,1%
Osakekohtainen tulos 1,22 e 1,37 e -10,9%
Ehdotettu osakekohtainen osinko 1,20 e 1,18 e   +1,7%

Sijoitetun pääoman tuotto ennen
satunnaisia eriä ja veroja 18,2% 18,6%
Oman pääoman tuotto 12,4% 13,3%

Orion-yhtymä Oyj:n hallitus on eilen pitämässään kokouksessa allekirjoittanut yhtiön tilinpäätöksen vuodelta
2000. Tässä tiedotteessa esitetyt muutosprosentit on laskettu julkistettuja lukuja tarkemmista luvuista. Suluissa
esitetyt luvut viittaavat vertailuvuoden 1999 lukuihin. Tilinpäätöstiedotteen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Yhtiön vuosikertomus julkaistaan 16.3.2001.
Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 29.3.2001.
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Orion-konsernin kansainvälisen toiminnan liikevaihto kasvoi
omien lääkekeksintöjen vauhdittamana.
Lanseeraus- ja tutkimuspanostukset painoivat kuitenkin tulosta.

Orion-konsernin liikevaihto oli 947,5 Me (912,2 Me vuonna 1999) ja se kasvoi 3,9%. Kansainvälisen toiminnan
liikevaihto oli 384,0 Me ja se kasvoi 16,4%. Liikevaihto kotimaassa pieneni edellisvuotisesta 3,2%. Jatkuvien
liiketoimintojen vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 4,3%.

Konsernin liikevaihto ja liikevoitto vuosineljänneksittäin:

7-9/99 10-12/99 1-3/00 4-6/00 7-9/00 10-12/00
Me Me Me Me Me Me

Liikevaihto 221,2 240,6 236,8 227,4 238,0 245,3
Liikevoitto 44,2 21,1 31,9 14,9 45,0 22,7

Ennakoidun mukaisesti konsernin liikevoitto 114,5 Me pieneni edellisvuotisesta tasosta 7,7%. Konsernin voitto
ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 125,4 Me (136,4 Me) ja se pieneni edellisvuotiseen verrattuna 8,1%.

Liikevoitto pieneni Orion Pharmassa kotimaan- ja ulkomaanmyynnin erisuuntaisen kehityksen sekä
edellisvuodesta lisättyjen tutkimus- ja tuotekehitysmenojen sekä kansainvälisen markkinoinnin kulujen johdosta.
Markkinointikulujen merkittävä lisäys kohdistui Parkinson-lääke Comtessin ja astmalääkeannostelija Easyhalerin
kansainvälisiin lanseerauksiin sekä sydämen vajaatoimintalääke Simdaxin  ja uusien hormonikorvausvalmis-
teiden markkinoilletulon valmisteluun. Tulosta pienentämään on Orion Pharman osalta kirjattu myös Oulun,
Kemijärven ja Seinäjoen lääkevalmistetehtaiden sulkemispäätöksiin liittyviä kuluja ja arvonalennuksia 4,1 Me ja
tulosta parantamaan infuusioliiketoiminnan myyntiin liittyviä tuloutuksia sekä Ruotsissa eläkevakuutusyhtiöltä
saatua ylijäämän palautusta, jotka yhdessä olivat 5,9 Me, sekä tuoteoikeuksien myyntivoittoja 4,8 Me.
Oriolassa vaikutti positiivisesti Soredex-yksikön parantunut kannattavuus, mutta jakelutoiminnan volyymin lasku
ja Ruotsin hammasalan epätyydyttävä kehitys painoivat tulosta. Orion Diagnostican tulos oli hyvä. Noirossa
tulosta painoivat lisääntyneet mainoskulut. Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu konsernitasolla Tamro
Oyj:n osakkeiden arvonalennusta 2,7 Me.

Nettotuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta olivat 10,9 Me (10,5 Me). Nettokorkotuotot olivat 6,8 Me (3,9 Me).
Valuuttakursseista muodostui nettotappiota 0,7 Me (nettovoittoa 2,1 Me). Osakesijoituksista ja osingoista
syntyneet nettotuotot olivat 4,8 Me (4,5 Me).

Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius oli vahva. Konsernin omavaraisuusaste kasvoi ja oli tilikauden
lopussa  74,2 % (73,1 %). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli -26,7 % (-28,0 %).

Pääjohtaja Jukka Viinanen:
"Omat alkuperälääkkeet ovat Orionin strategian ydin"

"Vuoden 2000 aikana kohdistimme Orion-konsernin strategian painopistettä entistä voimakkaammin
ydinliiketoimintaan, lääkkeisiin", kertoo Orion-konsernin pääjohtajana viime kesästä lukien toiminut Jukka
Viinanen.  "Konsernin ydintulosyksikkö on lääkkeitä valmistava, vahvasti tutkimusorientoitunut Orion Pharma,
jonka tuotteista kasvava osa perustuu omiin innovatiivisiin alkuperälääkkeisiin. Omassa määräysvallassa
olevalla, maailmanlaajuisille markkinoille suunnatulla, immateriaalioikeuksin suojatulla tuotteistolla Orion
Pharma pystyy ottamaan osansa maailman tasaisesti kasvavasta lääkemarkkinasta ja näin kasvattamaan
liikevaihtoaan ja tulostaan. Oman tuoteportfolion vahvistuessa se myös vähentää riippuvuuttaan
lisenssisopimuksista."

"Uusien alkuperälääkkeiden tuonti onnistuneesti markkinoille edellyttää kuitenkin suuria panostuksia
pitkäkestoiseen tutkimus- ja tuotekehitysprosessiin, alan kansainväliset laatukriteerit täyttävään
tuotantoprosessiin, oman markkinointitoiminnan kehittämiseen ja asteittaiseen alueittaiseen laajentamiseen
sekä tuotteiden myynninedistämiseen", Jukka Viinanen muistuttaa.

"Konserniimme kuuluvat muut tulosyksiköt tukevat ydinliiketoiminnan päämääriä. Oriola on tehokkaan
tavaralogistiikan osaava lääkejakelija ja terveydenhuollon tuotteiden monipuolinen tukkukauppa. Orion
Diagnostica on näyttänyt tietä diagnostisten testien kehittäjänä ainutlaatuisella analyyttiosaamisellaan. Noiro on
johtavien tuotemerkkien kosmetiikka- ja hygieniatalo maassamme. Oriolalla ja Noirolla on kuitenkin selvästi



3 (22)

suppeammat edellytykset kasvaa ja kansainvälistyä yhtä nopeasti kuin Orion Pharma. Tulostaan komeasti
parantanut Orion Diagnostica on jo pitkään ollut konsernimme tulosyksiköistä kansainvälisin ja sen kasvu-
näkymät ovat valoisat, mutta diagnostiikkatuotteitten maailmanmarkkinat ovat rajalliset ja kasvutahti hidas.
Kaikkien em. liiketoimintojen talous on terveellä perustalla ja ne kykenevät rahoittamaan investointi- ja
kehittämistarpeensa omasta tuloksestaan. Ne muodostavat konsernin kassavirrasta edelleenkin yli
kolmanneksen", Jukka Viinanen painottaa.

Orion Pharma
lähdössä kasvuun

Liikevaihto oli 452,2 Me (437,8 Me), + 3,3 % (+7,0 %).
Ulkomaantoiminnan liikevaihto 261,4 Me ( 223,6 Me), +16,9 % (+15,6 %), osuus 57,8 %.
Liikevoitto 87,4 Me (90,6 Me), - 3,6 % (+20,3 %).

Orion Pharman liikevaihdon kasvun perustana ovat oman tutkimuksen tuotteet. Orion Pharmassa käynnistyi
omiin innovaatioihin tähtäävä lääketutkimus vasta parisenkymmentä vuotta sitten. Työn tulokset alkavat nyt
konkretisoitua. Kun viisi vuotta sitten omien tuotteiden osuus liikevaihdosta oli vain 7 %, vuonna 2000 se nousi
jo 28 prosenttiin. Markkinointisopimussuorituksia saatiin yhteistyökumppaneilta yhteensä 19,4 Me (19,2 Me).
Tästä 17,2 Me oli Novartikselta saatu entakaponin, levodopan ja karbidopan yhdistelmävalmisteen
markkinointisopimukseen perustuva suoritus. Sopimus on Orionin markkinointisopimuksista tähän mennessä
merkittävin.

Orion Pharman omien tutkimustuotteitten liikevaihto oli 124,5 Me ja se muodostui seuraavasti:

2000 1999 Muutos %

Comtess/Comtan (entakaponi) 52,5 30,6 71,7%
Simdax (levosimendaani) 0,2 - -
Fareston (toremifeeni) 17,8 11,3 56,7%
Precedex (dexmedetomidiini), royaltyt 0,3 - -
Domitor, Domosedan ja Antisedan
- eläinrauhoitteet 18,0 17,2 4,1%
Hormonikorvaushoidon tuoteperhe 24,7 26,2 -5,7%
Easyhaler-astmatuotteet 11,1 9,8 13,3%

Yhteensä 124,5 95,5 30,4%

Kotimaantoiminnan liikevaihto oli 190,8 Me (214,1 Me) ja se pieneni 10,9% (pieneni 0,6%). Liikevaihdossa
heijastuvat päättyneiden lisenssisopimusten, viranomaispäätöksiin perustuvien hinnanalennusten sekä
kiristyneen hintakilpailun vaikutukset. Suomen lääkemarkkinat kasvoivat kuitenkin kokonaisuutena 8,9%.
Orionin markkinaosuus Suomessa oli 14,9%. Orion Pharman osuus Suomen reseptilääkkeiden markkinoista
oli 13,4% ja itsehoitolääkkeiden markkinoista 28,2 %. Orion Pharma pyrkii vahvistamaan kotimaan
tuotevalikoimaansa niillä alueilla, joilla kasvumahdollisuudet ovat hyvät. Erityisesti kiinnitetään huomiota
patenttisuojasta vapautuviin suuriin tuotteisiin.

Orion Pharman liikevoitto pieneni kokonaisuutena ennakoidusti. Erityisesti tulosta rasittivat suunnitellusti
kasvatetut panostukset omien tutkimustuotteitten lanseerauksiin sekä lääketutkimukseen ja rekisteröintiin.
Suuria kuluja aiheuttivat muun muassa mittavat kliiniset potilastutkimukset ahdistuneisuushäiriöihin kehitteillä
olevalla deramsiklaanilla, sekä Simdaxin, Easyhalerin ja hormonikorvaustuotteitten laajat myyntilupa- ja
rekisteröintimenettelyt useissa maissa.

Orion Pharmassa käynnistettiin mittava liiketoimintoja tukevien tietojärjestelmien uudistamisprojekti. Projektin
tavoitteena on muodostaa yhtenäinen liiketoimintoja tukeva kokonaisuus, jolla toimitusketjun ja taloushallinnon
tietovirrat pystytään hoitamaan keskitetysti.

Markkinointiverkon voimia vahvistettiin

Orion Pharma vahvisti vuoden aikana merkittävästi omaa, läntisen Euroopan markkinoille keskittyvää
markkinointiverkkoaan. Tytäryhtiöihin rekrytoitiin uutta myyntihenkilöstöä, ja valmiuksia hiottiin uusiin
tuotelanseerauksiin. Lääkemarkkinoinnin ulkomaisten toimipisteiden henkilöstövahvuus kasvoi lähes 19 %
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ja oli keskimäärin 475 henkilöä. Oman tytäryhtiöverkon kautta muodostuneen liikevaihdon osuus Orion
Pharman ulkomaanliikevaihdosta oli 35,2 %. Useimmissa tytäryhtiöissä myyntiponnistelujen pääkohde ja myös
eniten myyty tuote oli Comtess.

Orion Pharman ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdon kehitys

Liikevaihto Liikevaihto Muutos
Milj. euroa 2000 1999 %

Orion Pharma GmbH, Saksa 32,6 29,2 11,7 %
Orion Pharma S.A., Ranska *) 4,8 2,3 110,8 %
Orion Pharma (UK) Ltd., Englanti 16,1 13,4 20,0 %
Orion Pharma AB, Ruotsi 18,8 16,8 11,9 %
Orion Pharma A/S, Tanska**) 11,6 16,9 -31,4 %
Muut Orion Pharma -tytäryhtiöt***) 8,3 7,6 9,0 %  

Konsolidoituna yhteensä 92,0 86,0 7,1 %

*) Ranskan-yhtiön liiketoiminta alkoi 1999
**) Sisältää vain myynnin Tanskaan. Konsolidoimaton liikevaihto 17,5 Me (23,1 Me), muutos –24,5 %
***) Orion Pharma AS, Norja, Orion Pharma Ireland Ltd., Orion Pharma Kft, Unkari

ja Orion Pharma AG, Sveitsi

Comtess suurin yksittäinen tuote

Noin kaksi vuotta Euroopan markkinoilla ja vuoden verran USA:n markkinoilla ollut Parkinson-lääke entakaponi,
kauppanimiltään Comtess ja Comtan, oli 52,5 Me:n liikevaihdollaan Orion Pharman suurin yksittäinen tuote.
Myynti kasvoi edellisvuodesta 71,7%. Koska lääkkeen vaikutusmekanismi on uusi, hoitokäytännön
omaksumisessa on vielä suuria maakohtaisia eroja. Orionin lisäksi tuotetta myy Novartis, jonka aluetta on muun
muassa Yhdysvallat, missä tuotteen markkinaosuus Parkinson-lääkkeistä oli ensimmäisen
markkinoillaolovuoden jälkeen 6 %. Comtan-myynti on kuitenkin edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Entakaponivalmisteiden tukkuhintapohjainen myynti v. 2000 valituilla markkina-alueilla
ja markkinaosuus Parkinson-lääkkeistä maittain:

Tukkuhinta- Osuus
Markkinoille- pohjainen ko. maan

tuloaika myynti 2000 Parkinson-
lääkemyynnistä

Comtess/Orion Pharma
Saksa 10/1998 9,3 Me 5,4 %
UK ja Irlanti 11/1998 4,4 Me 4,6 %
Ruotsi 10/1998 2,2 Me 14,1 %
Tanska 11/1998 1,1 Me 13,8 %
Norja 9/1999 0,3 Me 5,6 %
Suomi 11/1998 1,5 Me 17,3 %

Comtan/Novartis:
USA 11/1999 29,1 Me 6,0 %
Ranska 11/1999 10,1 Me 15,2 %
Espanja 11/1999 5,8 Me 14,1 %
Italia 11/1999 1,0 Me 1,8 % (ei korvattavuuspäätöstä)

Simdax markkinoille Ruotsissa
Vuoden 2000 merkittävä saavutus oli myös sydämen vajaatoimintalääke Simdaxille saatu myyntilupa ja
myynnin käynnistyminen Ruotsissa. Simdax on ensimmäinen sydämen vaikeaan vajaatoimintaan hyväksytty
uusi lääkehoito vuosikymmeneen. Simdaxin vaikuttava aine levosimendaani on Orion Pharman innovatiivinen,
sydämen pumppausvoimaa tehostava lääkekeksintö, joka on tarkoitettu sydämen vaikean vajaatoiminnan takia
sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden suonensisäiseen hoitoon. Simdaxille haetaan vuoden 2001 kuluessa
myyntiluvat muissa EU-maissa ja useissa muissakin Euroopan maissa. Rekisteröintidokumentaatio lähetettiin
tunnustamista varten muihin EU-jäsenvaltioihin tammikuussa 2001.
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Simdaxin suonensisäisen valmisteen Yhdysvaltojen myyntilupahakemusta varten Orion Pharma käynnistää
keväällä 2001 laajan kliinisen faasi 3:n lisätutkimusohjelman, jonka tavoitteista ja tekotavasta on sovittu maan
lääkeviranomaisen, FDA:n kanssa. Tutkimuksen kestoksi arvioidaan kaksi vuotta.

Suun kautta annettavan levosimendaanin laajaa ja pitkäkestoista faasi 3:n kliinistä tutkimusohjelmaa
suunnitellaan. Lääkettä tullaan tutkimaan sydämen lievempiasteisessa vajaatoiminnassa, jota sairastavia
potilaita on monin verroin enemmän kuin vaikeaa vajaatoimintaa sairastavia, ja tarvittavat hoidot ovat
pitkäkestoisempia.

Precedex markkinoille Yhdysvalloissa
Leikkauksen jälkeisessä tehohoidossa oleville potilaille tarkoitettu Orionin alkuperälääke Precedex (vaikuttava
aine  dexmedetomidiini) tuli Abbott Laboratories -yhtiön markkinoimana Yhdysvaltain markkinoille keväällä
2000. Myynti on tasaisessa kasvussa. Precedexinkin vaikutusmekanismi on täysin uusi. Lääke vähentää
noradrenaliinin vapautumista hermopäätteistä ja saa näin aikaan vireystilan laskun. Sairaalalääkkeenä sen
odotetaan vakiintuvan käyttöön uusia reseptilääkkeitä hitaammin. Kumuloituvat myönteiset kokemukset ovat
omiaan lisäämään hoidon vakiintumista amerikkalaissairaaloiden tehohoito-osastoilla. Orion sai Abbottilta
yhteensä 0,3 Me:n royaltytuotot Precedexin vuoden 2000 myynnistä. Abbott on vastannut Precedexin kliinisistä
tutkimuksista vuodesta 1994 lukien, jolloin se osti tuotteen jatkokehitys- ja markkinointioikeudet Orionilta.

Abbott Laboratories -yhtiö valmistelee Precedexin kliinistä lisätutkimusohjelmaa uutta EU-myyntilupahakemusta
varten.

Fareston myy hyvin Japanissa
Liikevaihto rintasyöpälääke Farestonista (toremifeeni) kasvoi. Lääkkeen myynti sen suurimmalla markkinalla
Japanissa kehittyi edelleen hyvin, ja markkinaosuus oli 25%. Farestonin yhteensä 17,8 Me:n liikevaihdosta
62% muodostui Japanista ja 20 % Yhdysvalloista. Orion Pharman toimitukset tuotetta Yhdysvalloissa
markkinoivalle Shire Robertsille painottuivat vuoden alkupuoliskolle. Japanissa Farestonia markkinoi Nippon
Kayaku.

Farestonin käyttöaiheen laajentamiseen tähtäävät, useita vuosia jatkuneet tutkimukset ovat valmistumassa.
Myyntilupahakemus varhaisempien vaiheiden rintasyövän hoitoon voitaneen jättää Yhdysvalloissa vuoden 2001
aikana.

Uusia hormonikorvaushoidon tuotteita markkinoille tänä vuonna
Hormonikorvaushoidon tuotteiden myynti laski tuotesektorin kireän kilpailun takia. Uudet valmisteet Indivina ja
Diviseq saivat myyntiluvat useissa Euroopan maissa ja niiden pääosin vuodelle 2001 ajoittuvaa markkinoille-
tuloa valmisteltiin.

Easyhaler-inhalaattorivalikoima kasvaa
Astmalääkeannostelija Easyhalerin (vaikuttavat aineet beklometasoni ja salbutamoli) myynti kasvoi
edellisvuotisesta. Tuote tuotiin voimallisella kampanjalla Ranskan markkinoille loppukesästä ja myynti käynnistyi
hyvin. Valikoimaa täydennetään seuraavaksi budesonidi- ja formoteroli -nimisillä uudemmilla aineilla.
Tulehdusta estävää budesonidia koskeva myyntilupahakemus on parhaillaan Saksan lääkeviranomaisen
arvioitavana. Formoterolia sisältävän Easyhalerin kolmannen vaiheen kliiniset tutkimukset pyritään aloittamaan
vuoden 2001 aikana.

Deramsiklaani suurin yksittäinen lääketutkimusprojekti.
Kliinisille tutkimuksille perustetaan tukikohta Englantiin

Orion-konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 72,1 Me (67,9 Me). Orion Pharman osuus niistä oli
66,1 Me eli 91,7%. Panostus oli 15,3 % (14,9 %) Orion Pharman lääkemyynnin liikevaihdosta.

Lääketutkimus kohdistuu keskushermosto-, sydän- ja hengityselinsairauksien lääkehoitoihin sekä
hormonihoitoihin. Tutkimustoiminta kattaa koko monivaiheisen ja pitkäkestoisen lääkekehitysprosessin
varhaisesta perustutkimuksesta alkaen ja sen tehtävänä ja tavoitteena on kehittää omia innovatiivisia
alkuperälääkkeitä yhtiön  tulevaisuuden toiminnan perustaksi ja voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen
generaattoreiksi.
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Orion Pharman v. 2000 julkistamista tutkimushankkeista merkittävin koskee Unkarilaiselta Egis Pharmaceuticals
-yhtiöltä lisensioitua deramsiklaania, jonka mittavat 3. vaiheen potilastutkimukset ahdistuneisuushäiriöiden
hoitoon ovat meneillään kymmenessä Euroopan maassa ja etenevät suunnitellusti. Deramsiklaanilla näyttäisi
olevan suotuisat anksiolyyttiset ominaisuudet. Tavoitteena on kaupallistaa deramsiklaani maailmanlaajuisesti.

Keskushermostolääkkeiden tuotevalikoima on täydentymässä uudella, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetulla
kolmen lääkeaineen, levodopan, karbidopan ja entakaponin yhdistelmävalmisteella. Sen markkinoilletulo
ajoittuu vuosille 2003 ja 2004.

Vuoden 2000 lopussa Orion Pharman lääketutkimusorganisaatiossa työskenteli 868 henkilöä. Henkilöstö-
resurssien kasvattaminen tarpeita vastaavasti ei ole ollut aivan ongelmatonta, sillä päteviä tutkijoita ei ole
riittävästi saatavilla. Eräänä ratkaisuna tähän Orion Pharma on perustamassa Englannin Nottinghamiin sydän-
ja keskushermostosairauksien potilastutkimuksiin erikoistuneen kliinisen tutkimusyksikön, johon on jo rekrytoitu
kokeneita tutkijoita paikallisilta markkinoilta. Keväällä 2000 otettiin käyttöön Espoon tutkimuskeskuksen
yhteyteen rakennettu, tutkijoiden toimitilat yli kaksinkertaistanut, moderni ja huipputekniikalla varusteltu
laajennusosa.

Oriola
kasvu hidastui

Laskutus 595,7 Me (593,3 Me), +0,4% (+8,6%).
Liikevaihto 365,5 Me ( 356,0 Me), + 2,7% (+13,4%).
Liikevoitto 21,7 Me (24,4 Me), -11,3% (+1,7%).

Monen voimakkaan kasvun vuoden jälkeen Oriolan kasvu hidastui eräiden jakelusopimusten päättymisen ja
tästä syystä vähentyneen jakeluvolyymin seurauksena. Oriolan osuus Suomen lääketukkumarkkinoista laski
35 prosenttiin. Kaikissa Baltian maissa tytäryhtiöiden kannattavuus oli vielä epätyydyttävä, mutta uudet toimitilat
parantavat kilpailukykyä, ja kannattavuutta pyritään nostamaan kasvavalla volyymillä. Toisaalta Oriola vahvisti
markkina-asemiaan Suomessa sairaaloiden ja hammashoidon laitteissa ja tarvikkeissa, joiden liikevaihdot
kasvoivat edelleen voimakkaasti. Prolabin liikevaihto pieneni selvästi eräiden edustusten päättymisen
seurauksena, mutta menetystä kurotaan kiinni uusilla tuote-edustuksilla. Medionin liikevaihdon kehitystä jarrutti
eräiden projektitoimitusten siirtyminen vuoden 2001 puolelle. Soredexin liikevaihto kasvoi ja toiminta
Yhdysvalloissa tervehtyi. Ruotsissa kaksi vuotta sitten aloitetun hammasvälineliiketoiminnan kehitys oli edelleen
epätyydyttävää.

Orion Diagnostica
paransi tulosta

Liikevaihto 32,2 Me (29,7 Me), + 8,3% (+0,1%).
Ulkomaantoiminta 26,4 Me (23,3 Me), +13,1% (+1,2%).
Liikevoitto 5,4 Me (3,8 Me), +44,2% (+39,3%).

Orion Diagnostican myönteisen kehityksen takana ovat tuotteiston rakenneuudistukset, toiminnan keskittäminen
lähitestaukseen (point of care) sekä kasvavat vientialueet, kuten Kiina ja Iran. Tulehdusten diagnosointiin
tarkoitetun, CRP-määrää (C-reaktiivinen proteiini) kokoverestä mittaavan QuikRead -järjestelmän myynti kasvoi
uuteen ennätykseen ja tuote nousi myynniltään Orion Diagnostican suurimmaksi. Myynniltään toiseksi suurin
tuote, Uricult-testi, on ollut markkinoilla jo yli 30 vuoden ajan. Jatkuvan kehittämisen ja korkean laatunsa
ansiosta se on edelleen maailman johtava virtsatieinfektion toteamiseen tarkoitettu kastolevy. Uricult vahvisti
edelleen asemiaan erityisesti Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa.

Noiro
kasvatti vientiä

Liikevaihto 114,4 Me (101,4 Me), +12,8% (+1,1%).
Ulkomaantoiminta 37,3 Me (27,5 Me), +35,5% (-8,8%).
Liikevoitto 7,6 Me (8,0 Me), -4,8% (+30,7%).
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Noiron kehitys jatkui Suomessa ja Venäjällä erityisen vahvana, lähinnä kosmetiikkasarja Lumenen ja viennissä
myös Herbinan ansiosta. Viennin kohteista suurin on Venäjä, jonne suuntautuneet toimitukset yltivät jo uusiin
ennätyksiin yli sen tason, jolta ne putosivat Venäjän talouden mukana kesällä 1998. Noiron kaikkien suurten
tuotemerkkien asema vahvistui kotimaassa. Voimistetut markkinointiponnistelut kotimaassa sekä viennin
vaatimat panostukset jarruttivat kuitenkin Noiron tuloskehitystä.

Vuoden 2001 näkymät

Orion Pharman ulkomaantoiminnan odotetaan edelleen kasvavan. Merkittävimmät kasvutuotteet ovat oman
tutkimustoiminnan tuloksena syntyneet patenttituotteet, erityisesti Parkinson-lääke Comtess/Comtan, mutta
myös Fareston, Precedex ja Simdax myyntilupien saamisen jälkeen, sekä eläinrauhoitteet. Kasvumahdollisuuk-
sia nähdään myös hormonikorvaustuotteille ja Easyhalerille. Kotimaan osalta odotetaan myös lievää kasvua.
Lääketutkimukseen ja kansainväliseen markkinointiin lisätään panostusta voimakkaasti monien tutkimus-
projektien ollessa kliinisessä vaiheessa sekä monien tuotteiden markkinoillelanseerausvaiheessa.
Kokonaisuudessaan Orion Pharman liiketuloksen ennakoidaan alenevan edellisvuotisesta, mutta kääntyvän
kasvuun vuonna 2002.

Oriolan osalta varaudutaan hitaaseen liikevaihdon kasvuun ja liiketuloksen odotetaan hieman parantuvan.
Orion Diagnostican ja Noiron liiketulosten ennakoidaan olevan edellisvuotista paremmat.

Orion-konsernin liikevaihdon kasvun ennakoidaan voimistuvan, mutta liiketuloksen arvioidaan muodostuvan
edellisvuotista pienemmäksi. Varsinaisen rahoitustoiminnan nettotuotot kasvavat hieman.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menoihin on suunniteltu panostettavaksi 100 Me (72,1 Me). Suunnitellut
käyttöomaisuusinvestoinnit ilman mahdollisia yritys- ja tuoteostoja ovat 95 Me.

Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,20 euroa osaketta kohden 67.518.421 osakkeelle,
yhteensä 81.022.105,20 euroa.

Espoossa 21.2.2001

Orion-yhtymä Oyj

Jukka Viinanen Pauli Torkko
Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtaja

Yhteyshenkilö:
varatoimitusjohtaja Pauli Torkko, puh. 010-429 3711
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS ss. 8-14

Taulukko-osassa alk. s. 15:
KONSERNIN TULOSLASKELMA
KONSERNIN TASE
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN
ULKOMAANTOIMINNAN LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN
LIIKEVOITTO TULOSYKSIKÖITTÄIN
JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
BRUTTOINVESTOINNIT TULOSYKSIKÖITTÄIN
HENKILÖSTÖ TULOSYKSIKÖITTÄIN
OSAKEPÄÄOMA
OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
OMISTUSPOHJAN JAKAUMA
ORION-KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ OSOITTAVIA TUNNUSLUKUJA 1996 - 2000
Vuoden 2001 julkistusajankohdat
Varsinainen yhtiökokous 2001

H A L L I T U K S E N   T O I M I N T A K E R T O M U S
(tilintarkastamaton)

Konsernin liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli  947,5 Me  (912,2 Me vuonna 1999) ja se kasvoi 3,9 % (4,9 %)
edellisvuotiseen verrattuna. Liikevaihto Suomessa aleni  3,2 % (kasvoi 4,7 %) ja ulkomaantoiminnan liikevaihto
kasvoi 16,4 % (kasvoi 5,2 %). Valuuttakurssien muutosten vaikutus ulkomaantoiminnan kasvuun oli 6
prosenttiyksikköä. Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 4,3 %.

Ulkomaantoiminnan (vienti Suomesta ja ulkomaiset tytäryhtiöt) liikevaihto oli 384,0 Me (329,9 Me) eli 40,5 %
(36,2 %) konsernin liikevaihdosta. Tärkeimmät markkina-alueet olivat Skandinavia, Saksa, Iso-Britannia ja
Yhdysvallat.

Orion Pharman liikevaihto kasvoi 3,3 % (7,0 %) kotimaan myynnin heikon kehityksen painaessa kokonaisuutta.
Ulkomaantoiminnan liikevaihto kasvoi 16,9 % (15,6 %) ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 57,8 % (51,1 %).
Suurimpia vientivalmisteita olivat Parkinson-lääke Comtess (entakaponi), Divina-sarjan hormonikorvaus-
valmisteet, rintasyöpälääke Fareston ja eläinrauhoitteet,  jotka kaikki perustuvat omaan tutkimukseen. Kaiken
kaikkiaan omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli 28 % (22 %).

Orion Pharman oman, yhdeksän Euroopan maata käsittävän tytäryhtiöverkon kautta muodostui yhteensä
92,0 Me:n liikevaihto (86,0 Me). Sen osuus Orion Pharman ulkomaanliikevaihdosta oli 35,2 %. Orion Pharma
jatkoi markkinointiorganisaationsa valmiuksien ja osaajapohjan rakentamista omasta tutkimuksesta peräisin
olevien tuotteitten markkinoilletuontia varten. Tytäryhtiöihin rekrytoitiin merkittävästi uutta myyntihenkilöstöä.
Kansainvälinen toiminta organisoitiin kuuteen toiminnalliseen alueeseen. Ruotsin, Tanskan ja Norjan
tytäryhtiöistä muodostettiin yhtenäinen myyntialue Skandinavia.

Myynniltään voimakkaimmin kasvaneita tuotteita olivat Parkinson-lääke Comtess ja rintasyöpälääke Fareston.
Astmalääkeannostelija Easyhalerin myynti kasvoi Ranskan markkinoinnin käynnistyttyä. Sitä vastoin
hormonikorvausvalmisteiden myynti laski tuotesektorin kireän kilpailun takia. Sydämen vajaatoimintalääke
Simdaxin myynti käynnistyi Ruotsissa loppuvuodesta.

Orion Pharman ulkomaantoiminnan liikevaihtoon sisältyy markkinointisopimuksiin liittyviä suorituksia
yhteistyökumppaneilta yhteensä 19,4 Me (19,2 Me).

Suomen lääkemarkkinoiden kokonaiskasvu oli 8,9 % (8,9 %). Orion Pharman kotimaan liikevaihto aleni 10,9 %
(aleni 0,6 %). Markkinaosuus oli 14,9 % ja se aleni 4,1 prosenttiyksikköä, mihin vaikuttivat myös viranomaisten
hinnanalennuspäätökset ja kiristynyt hintakilpailu sekä Boehringer Mannheimin lääkevalmisteiden edustuksen
päättyminen vuoden alussa.
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Oriolan toiminnan volyymia kuvaava laskutus oli 595,7 Me (593,3 Me) ja siinä oli kasvua edellisvuoteen
verrattuna 0,4 % (8,6 %). Syynä kasvun hidastumiseen olivat vuoden alusta päättyneet jakelusopimukset.
Baltian alueen tukkukaupassa kehitys on tasaantunut ja Ruotsissa on aloitettu lääketukkukaupan
käynnistämisvalmistelut. Laite- ja tarvikesektorilla kehitys hieman hidastui edellisvuotisesta. Kasvu oli
voimakkainta Suomessa Hammasvälineen ja Sairaalavälineen osalta. Soredexin toiminta kehittyi
kokonaisuutena myönteisesti.

Modernia biotekniikkaa soveltavan Orion Diagnostican kehitys jatkui suotuisana. Omien tuotteiden myynti
kasvoi 12 %. Tulehduksen määrää mittaavan QuikRead CRP -lähitestausjärjestelmän (point-of-care) myynti
kasvoi edelleen voimakkaasti. Muita jo kauemmin markkinoilla olleita tuotteita vietiin lisäksi enenevästi erityisesti
Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Iraniin.

Noiron kehitys on jatkunut Suomessa ja Venäjällä erityisen vahvana, lähinnä edelleen kosmetiikkasarja
Lumenen ja viennissä myös hygieniasarja Herbinan ansiosta.

Orion-konsernin liikevaihdon sekä ulkomaantoiminnan kehitys tulosyksiköittäin ja markkina-alueittain sekä
liikevoiton kehitys tulosyksiköittäin käyvät ilmi jäljempänä olevasta taulukko-osasta. Sisäisen kaupankäynnin
eliminointien johdosta luvut eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Emoyhtiön liikevaihto

Konsernin emoyhtiön Orion-yhtymä Oyj:n liikevaihto oli 552,0 Me (536,5 Me) ja se kasvoi 2,9 % (1,3 %).

Konsernin tulos

Orion-konsernin liikevoitto 114,5 Me oli  9,5 Me edellisvuotista pienempi. Liikevoitto pieneni Orion Pharmassa
kotimaan ja ulkomaan myynnin erisuuntaisen kehityksen sekä edellisvuotisesta lisättyjen tutkimus- ja
tuotekehitysmenojen sekä kansainvälisen markkinoinnin kulujen johdosta. Markkinointikulujen erityisen
merkittävä lisäys liittyy Parkinson-lääke Comtessin ja astmalääkeannostelija Easyhalerin kansainvälisiin
lanseerauksiin sekä sydämen vajaatoimintalääke Simdaxin ja uusien hormonikorvausvalmisteiden
markkinoilletulon valmisteluun. Tulosta pienentämään on Orion Pharmassa kirjattu Oulun, Kemijärven ja
Seinäjoen lääkevalmistetehtaiden sulkemispäätöksiin liittyviä kuluja ja arvonalennuksia 4,1 Me ja tulosta
parantamaan infuusiotoiminnan myyntiin liittyviä tuloutuksia sekä Ruotsissa eläkevakuutusyhtiöltä saatua
ylijäämän palautusta, jotka yhdessä ovat  5,9 Me. Lisäksi on liikevoittoa parantavasti kirjattu eräiden
tuoteoikeuksien myyntivoittoja  4,8 Me.  Oriolassa vaikutti positiivisesti Soredexin parantunut kustannushallinta,
mutta jakelutoiminnan volyymin lasku ja Ruotsin hammasalan epätyydyttävä kehitys painoivat tulosta. Orion
Diagnostican tulos oli hyvä. Noirossa tulosta painoivat lisääntyneet mainoskulut. Liiketoiminnan muihin kuluihin
on kirjattu konsernitasolla Tamro Oyj:n osakkeiden arvonalennusta 2,7 Me.  Varsinaisen rahoitustoiminnan
nettotuotot olivat kokonaisuudessaan edellisvuotista suuremmat. Konsernin tulos kokonaisuudessaan
muodostui hyvin tyydyttäväksi.

Liiketoiminnan muissa tuotoissa on konsernitasolla irtaimen käyttöomaisuuden myyntivoittoja 1,1 Me (1,5 Me) ja
Orion Pharman saamia Oulun infuusionestetuotteiden tavaramerkkeihin liittyviä tuloutuksia 5,2 Me ja Orion
Pharman Saksan-tytäryhtiön myymien eräiden tuoteoikeuksien myyntivoittoja 4,8 Me (edellisenä vuonna
tutkimushyvityksiä ja vahingonkorvauksia 1,8 Me).

Liikevoitto oli 114,5 Me (124,0 Me) ja se pieneni 7,7 % (kasvoi 13,5 %). Tulosyksiköistä Orion Diagnostica
paransi liikevoittoaan. Kaikkien tulosyksiköiden kannattavuus oli hyvin tyydyttävällä tasolla.

Liiketulosta pienentävät Orion Pharman lääkevalmistetehtaiden sulkemiseen liittyvät, lisäpoistoina kirjatut
arvonalennukset 2,2 Me (edellisenä vuonna 2,0 Me:n lisäpoisto tuoteoikeuksista sekä konsernieriin sisältyneet
kertaluonteiset lisäpoistot 5,4 Me).

Konsernituloslaskelmassa nettorahoitustuotot varsinaisesta rahoitustoiminnasta olivat 10,9 Me (10,5 Me).
Nettokorkotuotot olivat 6,8 Me (3,9 Me).  Valuuttakursseista muodostui nettotappiota 0,7 Me (nettovoittoa 2,1 Me).
Osakesijoituksista syntyneet nettotuotot osingot mukaan lukien olivat 4,8 Me (4,5 Me). Rahoitustuotoissa ei ollut
enää Instrumentarium Oyj:n osakkuusyhtiövaikutusta (1,9 Me).

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 125,4 Me (136,4 Me) ja se pieneni 8,1 % (kasvoi 12,7 %).
Tilikauden tuloverot varsinaisesta toiminnasta ovat 42,8 Me (43,7 Me) ja tuloverot satunnaisista eristä 1,8 Me
(34,0 Me). Tuloveroissa on huomioitu laskennallisten verojen muutos.
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Satunnaisissa tuotoissa on esitetty Orion-yhtymä Oyj:n osakkaille osinkona siirrettyjen Instrumentarium Oyj:n
osakkeiden markkina-arvo vähennettynä osakkeiden hankintamenolla ja Orion-yhtymä Oyj:n osakesiirrosta
maksamalla varainsiirtoverolla, nettona 6,9 Me (edellisenä vuonna satunnaiset tuotot sisälsivät vastaavan
osingonjakoon liittyvän tuloutuksen 74,7 Me sekä tulosyksikkö Normetin myyntiin liittyviä tuloutuksia 10,9 Me ja
eräiden tonttien myyntivoitot 5,3 Me). Osakkuusyhtiöyhdistelyllä ei ollut vaikutusta satunnaiseriin (satunnaisia
tuottoja 6,6 Me).

Osakekohtainen tulos oli 1,22 euroa sen oltua edellisenä vuonna 1,37 euroa. Se pieneni 10,9 % (kasvoi 9,6 %).
Osakekohtainen oma pääoma oli 9,90 euroa (9,78 euroa). Konsernin sijoitetun pääoman tuotto ennen
satunnaisia eriä ja veroja oli 18,2 % (18,6 %). Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 12,4 % (13,3 %).

Rahoitus

Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius oli hyvä. Rahoitus- ja sijoitustoiminnan sekä valuuttahallinnon
strategiana on tukea liiketoimintaa ja pyrkiä pitkän aikavälin hyvään ja tasaiseen tuottoon kaikissa olosuhteissa
tarpeettomia pääomariskejä välttäen. Hajautetun rahamarkkinasalkun avulla ylläpidetään hyvää likviditeettiä sekä
mahdollisimman neutraalia korko-, valuutta-, sijoitus- ja vastapuoliriskiportfoliota.

Konsernin rahavarat oli sijoitettu tämän mukaisesti ensiluokkaisten vastapuolien liikkeellelaskemiin
rahamarkkinainstrumentteihin ja joukkovelkakirjalainoihin. Kokonaisuuteen nähden vähäisiä määriä oli sijoitettuna
pörssiosakkeisiin ja sijoitusrahastoihin.

Konsernin viennin valuuttamääräiset rahavirrat olivat suuremmat kuin vastaavat tuonnin valuuttavirrat.
Johdannaisia käytettiin ainoastaan vähentämään niitä riskejä, joita valuutat ja korkoinstrumentit  tuovat mukanaan.

Konsernitaseen 31.12.2000 mukaan vieras pääoma, laskennallinen verovelka mukaanluettuna, oli  244,2 Me
(250,1 Me), josta korollista oli  51,8 Me (51,3 Me). Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman osuus koko
korollisesta vieraasta pääomasta oli hankintaennakoiden kasvusta johtuen  29,1 % (22,1 %).

Konsernin omavaraisuusaste kasvoi hieman ja oli tilikauden lopussa 74,2 % (73,1 %). Nettovelkaantumisaste
(gearing) oli -26,7 % (-28,0 %).

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2000 olivat 63,6 Me (45,0 Me), mikä oli 6,7 % (4,9 %) konsernin
liikevaihdosta. Bruttoinvestoinnit ilman osakeinvestointeja olivat 63,5 Me (45,0 Me) eli 6,7 % (4,9 %) liikevaihdosta.

Orion Pharman merkittävin edelleen jatkuva investointihanke oli lääkeraaka-ainetuotannon laajennusinvestointi
Hangossa. Lisäksi aloitettiin laajennusinvestoinnit entakaponin ja Easyhaler-valmisteiden tuotantokapasiteetin
lisäämiseksi. Oriolan merkittävin investointihanke oli asiakashallintajärjestelmäprojektin aloittaminen. Noiron
investointeihin sisältyy aloituskustannuksia uuden kosmetiikkatehtaan rakentamisesta Espoon Kauklahteen ja
Turun liuostehtaan laajentamisesta.

Konsernin yrityshankinnat ja rakennemuutokset

Oriola Oy osti maaliskuussa terveydenhuollon ja laboratorioalan tuotteiden markkinointi-, myynti- ja
huoltoliiketoimintaa Instrumentarium Oyj:ltä. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto oli noin 5 Me ja henkilömäärä 24.

Pfizer International Inc:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan siirtyi Pfizerin eläinlääkemarkkinointi ja -myynti
maaliskuussa Orion-yhtymä Oyj:lle Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Liiketoiminnan liikevaihto oli nettona noin
10 Me ja henkilömäärä 15.

Huhtikuussa käynnistettiin hanke kustannustehokkuuden ja investointitehokkuuden parantamiseksi Orion
Pharman lääkevalmistetuotannossa. Tämän seurauksena päätettiin sulkea Oulun, Seinäjoen ja Kemijärven
lääkevalmistetehtaat vuoden 2001 kuluessa. Suljettavien tehtaiden valmistetuotanto keskitetään jatkossa
Espoon ja Turun tehtaisiin.

Heinäkuussa Orion-yhtymä Oyj myi infuusionestetuotteiden tavaramerkit ja tuotevaraston sekä siirsi vastaavat
myyntiluvat Baxter Oy:lle. Kaupan seurauksena loppuu infuusionesteiden valmistus Oulussa huhtikuun loppuun
mennessä vuonna 2001.
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Orion-yhtymä Oyj myi marraskuussa konsernin sisäisellä kaupalla lääketieteellisten kuvantamislaitteiden sekä
infrapuna- ja sädehoitolaitteiden markkinointia harjoittavan Medionin liiketoiminnan Oriola Oy:lle.

Instrumentarium Oyj:n osakkeiden siirto Orionin osakkaille

Orion-yhtymä Oyj siirsi osakkailleen yhteensä 1.416.170 kpl omistamiaan Instrumentarium Oyj:n osakkeita
osinkona tilikaudelta 1999 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytyn osingonjakoesityksen mukaisesti. Siirto
tapahtui Instrumentarium Oyj:n osakkeen Helsingin Pörssissä 14.4.2000 muodostuneella 27,66 euron
keskikurssilla. Sen mukaisesti sai kutakin 47,69 Orion-yhtymä Oyj:n A- tai B-osaketta kohti yhden
Instrumentarium Oyj:n osakkeen. Niille osakkaille, joiden arvo-osuustilikohtainen Orion-yhtymä Oyj:n A- tai B-
osakkeiden lukumäärä oli täsmäytyspäivänä alle 300 osaketta, maksettiin em. osakesiirtoa vastaava 0,58 euron
osakekohtainen osinko rahana.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2000 oli 5 351. Henkilöstömäärä kasvoi
edellisvuotisesta 141 henkilöllä lähinnä Orion Pharman tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä kansainvälisen
myynnin ja markkinoinnin kasvusta johtuen. Jatkuvien toimintojen osalta henkilöstömäärä kasvoi 179:llä eli 3,5
%. Orion-yhtymä Oyj:n henkilöstö kasvoi 107 henkilöllä. Lääkemarkkinoinnin ulkomaisten toimipisteiden
henkilöstövahvuus kasvoi 18,8 % ja oli keskimäärin 475 henkilöä.

Jukka Viinanen Orion-yhtymä Oyj:n toimitusjohtajaksi

Diplomi-insinööri Jukka Viinanen aloitti 16.6.2000 lukien Orion-yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana ja Orion-
konsernin pääjohtajana. Häntä edeltänyt Markku Talonen siirtyi Sonera Oyj:n päätoimiseksi hallituksen
puheenjohtajaksi.

Hallitus 1.1.2001

Orion-yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston viime joulukuisen päätöksen mukaan yhtiön hallituksen
varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Aatto Prihti. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Petteri Karttunen sekä
Tuomo Lähdesmäki. Entisistä jäsenistä valittiin uudelleen Erkki Etola ja Eero Karvonen. Hallituksesta jäivät pois
Orion-konsernin toimivaan johtoon kuuluvat Orion-yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Viinanen ja
varatoimitusjohtaja Pauli Torkko.

Hallituksen kokoonpano on siten 1.1.2001 lukien seuraava: puheenjohtaja Juhani Leikola, varapuheenjohtaja
Aatto Prihti, ja muina jäseninä Erkki Etola, Eero Karvonen, Petteri Karttunen ja Tuomo Lähdesmäki.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot ennen saatuja avustuksia olivat 72,1 Me  (67,9 Me) eli
7,6 % (7,4 %) liikevaihdosta. Emoyhtiön osuus näistä menoista oli 69,5 Me (66,1 Me) eli 12,6 % (12,3 %)
liikevaihdosta. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot kasvoivat konsernissa edellisvuodesta 6,2 % (7,5 %)
lähinnä lääketutkimusprojektien johdosta. Orion Pharman tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 15,3 % (14,9 %)
lääkemyynnin liikevaihdosta.

Orion Pharman oman tutkimuksen tuloksena syntynyt innovatiivinen sydänlääke Simdax (levosimendaani) sai
syyskuussa ensimmäisen myyntiluvan Ruotsissa. Muut EU:n maat kattava rekisteröintiprosessi käynnistyi
vuoden 2001 alussa. Myyntilupapäätöksiä odotetaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Suonensisäisen Simdaxin kliininen lisätutkimusohjelma Yhdysvaltojen myyntilupahakemusta varten alkaa
vuoden 2001 puolivälissä ja kestää noin kaksi vuotta. Suun kautta annettavan levosimendaanin kolmannen
vaiheen kliinisen tutkimusohjelman suunnittelu on aloitettu.

Parkinsonin taudin hoidossa käytettävän entakaponin rekisteröinnit jatkuivat, ja vuoden loppuun mennessä sillä
oli myyntilupa jo yli 50:ssä maassa. Kliiniset tutkimukset entakaponilla jatkuvat Euroopassa ja USA:ssa.

Orion Pharma on kehittämässä Parkinsonin tautiin myös yhdistelmävalmistetta, johon sisältyy sekä peruslääke
levodopa että sen hajoamista estävät aineet karbidopa ja entakaponi. Valmisteen tutkimukset etenevät
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suunnitellusti ja myyntilupahakemusaineisto pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2002 loppuun mennessä.
Yhdistelmävalmisteen markkinoinnista solmittiin yhteistyösopimus Novartiksen kanssa syyskuussa. Orion
Pharmalla on yksinoikeus markkinoida tuotetta Saksassa, Englannissa, Irlannissa, Pohjoismaissa, Baltiassa ja
eräissä muissa maissa. Orion pidättää itselleen mahdollisuuden Novartiksen ohella edistää tuotteen myyntiä
Yhdysvalloissa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja kymmenessä muussa maassa. Kaikkialla muualla
maailmassa tuotetta myy vain Novartis. Sopimus ei kata Japania.

Parkinsonin taudin myöhäisvaiheessa käytettävän apomorfiinin nopealiukoisen Zydis-tablettiformulaation
kliinisten tutkimusten faasi 2 on valmistunut ja kehitysohjelman jatko on suunnitteilla.

Euroopassa Abbott valmistelee jatkotutkimuksia, jotka tarvitaan tehohoitorauhoite Precedexin
(dexmedetomidiini) Euroopan-myyntilupahakemukseen. Tuote tuli keväällä markkinoille Yhdysvalloissa Abbottin
markkinoimana.

Maaliskuussa Orion hankki unkarilaiselta Egis Pharmaceuticals -yhtiöltä jatkokehitys- ja markkinointioikeudet jo
pitkään tutkimaansa deramsiklaaniin, jolla näyttäisi olevan suotuisat ominaisuudet ahdistuneisuushäiriöiden
hoitoon. Orion Pharma aloitti keväällä laajat kliiniset 3. vaiheen tutkimukset kymmenessä Euroopan maassa
tavoitteena aineen maailmanlaajuinen rekisteröinti anksiolyytiksi. Tutkimusohjelma etenee suunnitellusti.

Farestonin (toremifeeni) useita vuosia kestäneet tutkimukset käyttöaiheen laajentamiseksi varhaisempien
vaiheiden rintasyövän hoitoon ovat päättymässä. Myyntilupahakemus laajennettuun käyttöaiheeseen voitaneen
jättää USA:ssa ja Euroopassa vuonna 2001.

Vaihdevuosioireiden hormonikorvaushoidon tuoteuutuudet Diviseq ja Indivina saivat tunnustamismenettelyn
kautta kansalliset myyntiluvat monissa EU-maissa.

Easyhaler-inhalaattorilla annosteltaviksi on formuloitu uudemman sukupolven lääkeaineet budesonidi ja
formoteroli. Astman ylläpitohoidossa käytettävän budesonidi-Easyhalerin myyntilupahakemus on Saksan
lääkeviranomaisen arvioitavana. Keuhkoputkia pitkävaikutteisesti laajentavan formoteroli-Easyhalerin
kolmannen vaiheen kliiniset tutkimukset aloitettaneen vuonna 2001.

Vuoden 2001 alussa perustettiin Englannin Nottinghamiin kliininen tutkimusyksikkö, johon on rekrytoitu
kokeneita tutkijoita paikallisilta markkinoilta erityisesti sydän- ja keskushermostosairauksien lääkehoidon
potilastutkimuksia varten.

Vuoden 2001 näkymät

Orion Pharman ulkomaantoiminnan odotetaan edelleen kasvavan. Merkittävimmät kasvutuotteet ovat oman
tutkimustoiminnan tuloksena syntyneet patenttituotteet, erityisesti Parkinson-lääke Comtess/Comtan, mutta
myös Fareston, Precedex ja Simdax myyntilupien saamisen jälkeen, sekä eläinrauhoitteet. Kasvumahdolli-
suuksia nähdään myös hormonikorvaustuotteille ja Easyhalerille. Kotimaan osalta odotetaan myös lievää
kasvua. Lääketutkimukseen ja kansainväliseen markkinointiin lisätään panostusta voimakkaasti monien
tutkimusprojektien ollessa kliinisessä vaiheessa sekä monien tuotteiden markkinoillelanseerausvaiheessa.
Kokonaisuudessaan Orion Pharman liiketuloksen ennakoidaan alenevan edellisvuotisesta, mutta kääntyvän
kasvuun vuonna 2002.

Oriolan osalta varaudutaan hitaaseen liikevaihdon kasvuun ja liiketuloksen odotetaan hieman parantuvan.
Orion Diagnostican ja Noiron liiketulosten ennakoidaan olevan edellisvuotista paremmat.

Orion-konsernin liikevaihdon kasvun ennakoidaan voimistuvan, mutta liiketuloksen arvioidaan muodostuvan
edellisvuotista pienemmäksi. Varsinaisen rahoitustoiminnan nettotuotot kasvavat hieman.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menoihin on suunniteltu panostettavaksi 100 Me (72,1 Me). Suunnitellut
käyttöomaisuusinvestoinnit ilman mahdollisia yritys- ja tuoteostoja ovat 95 Me.

Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma ja osakkeet

Orion-yhtymä Oyj:n osakepääoma on 114,8 Me ja osakkeen nimellisarvo 1,70 euroa.
Yhtiön vähimmäispääoma on 85,0 Me ja enimmäispääoma 340,0 Me, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan
korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
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Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2000 päätöksen mukaisesti Orion-yhtymä Oyj:n osakepääomaa alennettiin
mitätöimällä vastikkeetta kaikki tytäryhtiö Oriola Oy:n omistamat Orion-yhtymä Oyj:n 2.453.208 A-osaketta.
Osakepääoma aleni näiden osakkeiden yhteenlasketulla nimellisarvolla eli 4.170.453,60 eurolla. Oriola Oy:n
omistusosuus Orion-yhtymä Oyj:stä vastasi 3,51 % kaikista osakkeista ja 6,34 % kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä. Osakepääoman alentaminen merkittiin kaupparekisteriin 14.4.2000.

Orion-yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistaja tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta
arvo-osuusrekisteriin merkitty omaisuudenhoitaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Vuoden
2000 aikana A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi 348.250 kpl.

Orion-yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 31.12.2000 yhteensä 67.518.421 osaketta, joista 34.217.297
eli 50,7 % kuuluu sarjaan A ja 49,3 % eli 33.301.124 kuuluu sarjaan B.

Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksissa äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Sekä A-sarjan että B-sarjan osakkeet antavat osakkeenomistajalle samat
oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Orion-yhtymä Oyj:n hallituksella ei ole voimassa olevaa yhtiökokouksen valtuutusta omien osakkeiden
hankkimiseen tai luovuttamiseen, osakepääoman korottamiseen, optio- tai vaihtovelkakirjalainan tai optio-
oikeuksien liikkeeseenlaskemiseen.

Henkilöstön vuoden 1998 optiolaina

Orion-yhtymä Oyj:n vuonna 1998 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen optiolainan
konsernin henkilöstölle. Merkittävänä oli 300 markan velkakirjoja, joihin kuhunkin liittyy 100 optiotodistusta.
Optiolainaa oli 31.12.2000 jäljellä 9.774.900 mk, josta tytäryhtiö Oriola Oy:n osuus oli 232.500 mk. Laina-aika
on kolme vuotta ja laina on koroton. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 22.5.2001.

Henkilöstön omistamien optioiden nojalla voidaan 2.5.2001 - 30.4.2005 välisenä aikana merkitä enintään
3.180.800 uutta 1,70 euron nimellisarvoista B-osaketta, mikä vastaa 4,7 % yhtiön osakkeista ja 0,4 %
kokonaisäänimäärästä. Merkintäehtojen mukaan osakkeista puolet voidaan merkitä 2.5.2001 - 30.4.2005 ja
puolet 2.5.2003 - 30.4.2005. Osakkeiden merkintähinta on vuonna 2000 jaettujen osinkojen jälkeen 30,11 euroa
(179,00 mk). Osakepääoma voi optiotodistuksiin perustuvien merkintöjen seurauksena nousta enintään
5.407.360 eurolla.

Kaupankäynti yhtiön osakkeilla

Orion-yhtymä Oyj:n molemmat osakesarjat noteerataan Helsingin Pörssissä. Orion-yhtymä Oyj:n osakkeita
vaihdettiin tammi-joulukuussa 2000 yhteensä 17,8 miljoonaa kpl, mikä on 26,3 % yhtiön osakekannasta.
Kokonaisvaihto oli 414,3 Me. A-osaketta vaihdettiin 5.941.725 kpl  eli 17,4 % sarja A:sta ja sen kaupanteko-
kurssi vaihteli 17,80 ja 28,60 euron välillä. B-osaketta vaihdettiin 11.814.914 kpl eli 35,5 % sarja B:stä ja sen
kurssi vaihteli 17,70 ja 28,50 euron välillä. Vaihto-osuudet on laskettu ilman Oriola Oy:n omistamia Orion-
yhtymä Oyj:n A-osakkeita. A-osakkeen päätöskurssi vuoden ensimmäisenä kaupantekopäivänä oli 24,30 e ja
B-osakkeen 24,60 e. Vuoden viimeisenä pörssipäivänä A-osakkeen päätöskurssi oli 24,00 e ja B-osakkeen
23,80 e ja osakekannan markkina-arvo oli 1 613,8 Me.

Tilikauden aikana yhtiölle tehdyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset

Oriola Oy:n omistamien Orion-yhtymä Oyj:n A-osakkeiden mitätöinnin johdosta Orion-yhtymän Toimihenkilöiden
Eläkesäätiön omistus Orion-yhtymä Oyj:ssä ylitti yhden kahdeskymmenesosan 14.4.2000. Orion-yhtymän
Toimihenkilöiden Eläkesäätiön omistusosuus Orion-yhtymä Oyj:ssä on 3,6 % osakkeista ja 5,2 % äänistä.

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoitti 29.5.2000 Orion-yhtymä Oyj:lle, että sen omistusosuus
on ylittänyt AML:n 2:9 §:n mukaisen kahdeskymmenesosan 26.5.2000 tehdyn osakekaupan jälkeen. Tehdyn
kaupan jälkeen Varma-Sammon osuus Orion-yhtymä Oyj:n osakkeista oli 3,6 % ja kokonaisäänimäärästä
6,3 %.

Samoin Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoitti 1.12.2000 omistusosuutensa laskeneen alle
AML:n 2:9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan 30.11.2000 tekemiensä osakekauppojen jälkeen.
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Johdon osakeomistus  31.1.2001

Hallintoneuvoston jäsenten, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan (ml. määräysvalta-
yhteisöjen) yhteenlaskettu omistus osakkeista on 2.350.518 kpl eli 3,5 % sekä yhteenlaskettu osuus äänistä
43.520.041 ääntä eli 6,1 %. Vuoden 1998 optiolainan nojalla toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja omistavat
yhteensä 80.000 optiotodistusta, joiden perusteella heidän osakkeenomistuksensa voi kasvaa enintään 80.000
osakkeella eli 0,12 prosentilla nykyisestä osakekannasta ja 0,01 prosentilla äänimäärästä.

Sisäpiiriohje
Orion-yhtymä Oyj:n hallitus hyväksyi 7.8.2000 Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja
Työnantajien Keskusliiton valmisteleman sisäpiiriohjeen eräin muutoksin ja täsmennyksin. Orion-konsernissa
sisäpiiriohje otettiin käyttöön 1.9.2000.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä vuodelta 2000

Konsernin vapaa oma pääoma on 31.12.2000 taseen mukaisesti 549,2 Me, josta  jakokelpoista on 421,5 Me.
Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 31.12.2000 taseen mukaisesti  301 017 845,11 e, josta tilikauden voitto
95 560 898,27 e.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 1,20 e osaketta kohden
67 518 421 osakkeelle yhteensä 81 022 105,20 e, että lääketieteelliseen tutkimukseen lahjoitetaan
100 800 e  ja että voittovarojen tilille jätetään 219 894 939,91 e.

Espoossa 20.2.2001

Orion-yhtymä Oyj:n hallitus
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TAULUKKO-OSA

KONSERNIN TULOSLASKELMA   2000 1999  Muutos
Me Me

LIIKEVAIHTO 947,5 912,2 +3,9%
josta ulkomaantoiminta 384,0 329,9 +16,4%

Liiketoiminnan muut tuotot +17,3 +8,4 +106,4%
Liiketoiminnan kulut -807,3 -750,1 +7,6%
Poistot ja arvonalentumiset -43,0 -46,5 -7,7%

LIIKEVOITTO 114,5 124,0 -7,7%

Rahoitustuotot ja –kulut:
Varsinainen rahoitustoiminta +10,9 +10,5 +3,9%
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista +0,0 +1,9

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 125,4 136,4 -8,1%

Satunnaiset tuotot +6,9 +91,0
Osuus osakkuusyhtiöiden
satunnaisista eristä +6,6

VOITTO ENNEN VEROJA 132,3 234,0 -43,5%

Tuloverot varsinaisesta
toiminnasta -42,8 -43,7 -2,1%
Tuloverot satunnaisista eristä -1,8 -34,0

TILIKAUDEN VOITTO 87,7 156,3 -43,9%

VOITTO VEROJEN JÄLKEEN ILMAN
SATUNNAISIA ERIÄ 82,6 92,7 -10,9%

KONSERNIN TASE

VASTAAVAA 2000 1999 Muutos
Me Me

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet:
Aineettomat oikeudet 16,9 18,3 -7,5%
Liikearvo 24,5 28,0 -12,6%
Konserniliikearvo 0,5 0,7 -33,1%
Muut pitkävaikutteiset menot 6,0 6,9 -12,9%

Aineelliset hyödykkeet:
Maa- ja vesialueet 8,2 8,0 +2,5%
Rakennukset ja rakennelmat 160,3 160,0 +0,2%
Koneet ja kalusto 103,4 97,0 +6,6%
Muut aineelliset hyödykkeet 1,3 1,1 +18,8%
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat 19,4 5,9 +228,8%

Sijoitukset:
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1 -17,7%
Omat osakkeet 1,3
Muut sijoitukset 23,3 57,8 -59,7%
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Konsernin tase, jatk.
2000 1999 Muutos

Me Me
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 168,6 169,0 -0,3%
Laskennallinen verosaaminen 3,3 3,6 -7,9%
Pitkäaikaiset saamiset 8,4 0,6
Lyhytaikaiset saamiset 140,4 117,6 +19,4%
Rahoitusarvopaperit 203,9 202,8 +0,5%
Rahat ja pankkisaamiset 26,1 33,4 -21,7%

VASTAAVAA YHTEENSÄ 914,6 912,1 +0,3%

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 114,8 119,0 -3,5%
Ylikurssirahasto 4,2
Emoyhtiön osakkeiden rahasto 1,3
Vararahasto 0,6 0,6 +3,4%
Edellisten tilikausien voitto 461,5 384,5 +20,0%
Tilikauden voitto 87,7 156,3 -43,9%

PAKOLLISET VARAUKSET 1,6 0,3 +385,9%

VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 53,2 55,4 -4,0%

Pitkäaikainen vieras pääoma:
Eläkelainat 32,1 35,0 -8,3%
Muut pitkäaikaiset velat 5,0 6,6 -24,1%

Lyhytaikainen vieras pääoma:
Saadut ennakot 12,9 9,3 +39,6%
Ostovelat 87,4 81,6 +7,0%
Muut lyhytaikaiset velat 53,6 62,2 -13,8%

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 914,6 912,1 +0,3%

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 2000 1999
Me Me

Kiinteistökiinnitykset 29,5 33,1
Annetut pantit 25,4 22,2
Takaukset 2,3 0,3
Leasing-vastuut 4,0 2,7
Muut vastuut 0,2 0,2

Takaisinostositoumukset
- lunastushinta 0,6 0,8
- käypä arvo ylittää lunastushinnan 0,2 0,2

Johdannaissopimukset
Termiinisopimukset:
- käypä arvo 0,4
- myydyn valuutan eurovasta-arvo 4,8
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Vireillä olevat oikeudenkäynnit
Espoon käräjäoikeuden 3.1.1999 antama tuomio, jolla se kaikilta merkityksellisiltä osiltaan hylkäsi tri P.
Jacksonin Orion-yhtymä Oyj:tä vastaan nostaman kanteen erään eläinrehun suojaliuoksen patenttioikeuksien
hyödyntämistä koskevassa jutussa, on hovioikeuden käsiteltävänä eikä siis ole lainvoimainen.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

7-9/99 10-12/99 1-3/00 4-6/00 7-9/00 10-12/00
Me Me Me Me Me Me

Liikevaihto 221,2 240,6 236,8 227,4 238,0 245,3
Liikevoitto 44,2 21,1 31,9 14,9 45,0 22,7

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN 
2000 1999 Muutos Osuus

Me Me % v. 2000

Orion Pharma 452,2 437,8 3,3 % 47 %
Oriola 365,5 356,0 2,7 % 38 %
Orion Diagnostica 32,2 29,7 8,3 % 3 %
Noiro 114,4 101,4 12,8 % 12 %

Jatkuvat liiketoiminnot yht. 947,5 908,3 4,3 % 100 %

Normet *) 3,9

Konserni yhteensä 947,5 912,2 3,9 % 100 %

*) Normet sisältyy vuoden 1999 lukuihin 1,5 kuukaudelta.

LIIKEVOITTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

2000 1999 Muutos Osuus
Me Me v. 2000

Orion Pharma 87,4 90,6 -3,6 % 72 %
Oriola 21,7 24,4 -11,3 % 18 %
Orion Diagnostica 5,4 3,8 44,2 % 4 %
Noiro 7,6 8,0 -4,8 % 6 %
Konsernierät -7,6 -2,8

Konserni yhteensä 114,5 124,0 -7,7 % 100 %

ULKOMAANTOIMINNAN LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

2000 1999 Muutos Osuus v . 2000
Me Me % ko. yksikön

liikevaihdosta
Orion Pharma 261,4 223,6 16,9 % 57,8 %
Oriola 59,9 52,5 14,2 % 16,4 %
Orion Diagnostica 26,4 23,3 13,1 % 82,0 %
Noiro 37,3 27,5 35,5 % 32,6 %

Jatkuvat liiketoiminnot yht. 384,0 327,1 17,4 % 40,5 %
Normet 2,8

Konserni yhteensä 384,0 329,9 16,4 % 40,5 %
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JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

2000 1999 Muutos Osuus
Me Me % v. 2000

Suomi 563,5 581,2 - 3,1 % 59 %
Skandinavia 71,4 61,0 16,9 % 8 %
Muu Eurooppa 215,5 174,2 23,7 % 23 %
Pohjois-Amerikka 56,1 56,5 - 0,6 % 6 %
Muut maat 41,0 35,4 16,0 % 4 %

Liikevaihto yhteensä 947,5 908,3 4.3 % 100 %

Ulkomaantoiminta yhteensä 384,0 327,1 17,4 % 40,5 %

BRUTTOINVESTOINNIT
2000 1999

Me Me

Maa-alueet 0,1 0,0
Rakennukset 20,3 15,2
Koneet ja kalusto 34,8 25,4
Osakkeet 0,1 0,0
Muu käyttöomaisuus 8,3 4,4

Yhteensä 63,6 45,0

Investoinnit liikevaihdosta 6,7 % 4,9 %

BRUTTOINVESTOINNIT TULOSYKSIKÖITTÄIN

2000 1999
Me Me

Orion Pharma 49,8 33,1
Oriola 5,9 4,5
Orion Diagnostica 1,4 2,2
Noiro 5,3 3,7
Konsernihallinto 1,2 1,5

Konserni yhteensä 63,6 45,0

KONSERNIN HENKILÖSTÖJAKAUMA (henkilöä keskimäärin)

2000 Osuus 1999  Osuus

Orion-yhtymä Oyj 3 842 71,8 % 3735 71,7 %
Tytäryhtiöt Suomessa 826 15,4 % 844 16,2 %
Yhteensä Suomessa 4 668 87,2 % 4579 87,9 %
Tytäryhtiöt ulkomailla 683 12,8 % 593 11,3 %
JATKUVAT LIIKETOIMINNOT 5 351 100,0 % 5172 99,2 %
Orion-yhtymä Oyj Normet 38 0,8 %

Konserni yhteensä 5 351 100,0 % 5210 100,0 % 
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JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN HENKILÖSTÖ TULOSYKSIKÖITTÄIN (henkilöä keskimäärin):

2000 1999 Muutos Osuus
v. 2000

Orion Pharma 3 021 2 881 4,9 % 56,5 %
Oriola 1 182 1 191 - 0,7 % 22,1 %
Orion Diagnostica 330 326 1,2 % 6,2 %
Noiro 793 749 5,9 % 14,8 %
Konsernihallinto 25 25 0 % 0,4 %

Jatkuvat liiketoiminnot yht. 5 351 5 172 3,5 % 100,0 % 

OSAKEPÄÄOMA
2000 1999 1998 1997 1996

Me Me Me Me Me
Osakepääoma yhteensä 114,8 119,0 117,7 117,7 84,1
Sarja A 58,2 63,0 62,3 62,3 44,5
Sarja B 56,6 56,0 55,4 55,4 39,6
Osakeannit:
Rahastoanti - 1,3  (5:2) 33,6 -
Osakkeenomistajia 26 674 24 515 21 783 19 001 17 933

Omat osakkeet

Emoyhtiö Orion-yhtymä Oyj:n ja tytäryhtiö Oriola Oy:n omistuksessa ei ole lainkaan yhtiön omia osakkeita sen
jälkeen, kun Oriola Oy:n aiemmin omistamat 2.453.208 Orion-yhtymä Oyj:n A-osaketta mitätöitiin
osakepääomaa alentamalla 14.4.2000.

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
2000 1999 Muutos

Osakekohtainen tulos 1,22 e 1,37 e -10,9 %
Osakekohtainen oma pääoma, 9,90 e 9,78 e 1,3 %
Osingonjako, ehdotus 81,0 Me 82,6 Me
Osakekohtainen osinko, ehdotus 1,20 e 1,18 e 1,7%
Osingonjakosuhde, ehdotus 98,4 % 86,1 %
Efektiivinen osinkotuotto, A-osake, ehdotus 5,0 % 5,2 %
Efektiivinen osinkotuotto, B-osake, ehdotus 5,0 % 5,1 %
Hinta/osakekohtainen tulos (P/E), A-osake 19,67 16,64
Hinta/ osakekohtainen tulos (P/E), B-osake 19,51 16,79

Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl 67 518 67 518

Optiolainalla ei ollut laimentavaa vaikutusta vuoden 2000 osakekohtaiseen tulokseen.
Omien osakkeiden mitätöinnin vaikutus tunnuslukuihin on huomioitu vertailutiedoissa.
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OMISTUSPOHJAN JAKAUMA 31.1.2001
Sarja A Sarja B

Osak- % % Osak- % %
kaiden osak- osak- kaiden osak- osak-

lkm kaista keista lkm kaista keista

Yksityishenkilöt 11 406 94,7 % 50,3 % 18 843 93,1 % 43,5 %
Julkiset yritykset 8 0,0 % 0,2 %
Yksityiset yritykset 385 3,2 % 11,0 % 766 3,9 % 8,6 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 29 0,2 % 11,7 % 88 0,4 % 9,3 %
Julkisyhteisöt 20 0,2 % 15,8 % 69 0,3 % 13,6 %
Voittoa tavoittele-
mattomat yhteisöt 138 1,1 % 6,2 % 382 1,9 % 7,7 %
Ulkomaiset omistajat, ml.
hallintarekisteröidyt osakkeet 71 0,6 % 4,9 % 83 0,4 % 17,0 %

Yhteensä 12 049 100,0 % 99,9 % 20 239 100,0 % 99,9 %

SARJAT A JA B YHTEENSÄ

Osakkaiden % %
lkm osakkaista osakkeista

Yksityishenkilöt 24 893 93,3 % 46,9 %
Julkiset yritykset 8 0,0 % 0,1 %
Yksityiset yritykset 1 035 3,9 % 9,8 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 97 0,4 % 10,5 %
Julkisyhteisöt 72 0,3 % 14,7 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 447 1,7 % 7,0 %
Ulkomaiset omistajat, ml.
hallintarekisteröidyt osakkeet 122 0,4 % 10,9 %

Yhteensä 26 674 100,0 % 99,9 %

Vaihtamattomia ja merkitsemättömiä osakkeita oli 0,1 % osakekannasta.

Arvo-osuusjärjestelmässä oli 31.1.2001 hallintarekisteröityjä Orion-yhtymä Oyj:n osakkeita 6 938 225 kpl eli
10,3 % osakkeista ja 4,7% äänistä.
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ORION-KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ OSOITTAVIA TUNNUSLUKUJA 1996 - 2000

2000 1999 1998 1997 1996
Me Me Me Me Me

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Liikevaihto 947,5 912,2 869,8 789,6 737,0
Muutos edellisestä vuodesta % +3,9% +4,9% +10,2% +7,1% +5,7%
Vienti Suomesta 288,9 241,0 229,1 200,0 174,6
Muutos edellisestä vuodesta % +19,9% +5,2% +14,5% +14,6% +6,1%
Ulkomaantoiminta 384,0 329,9 313,5 290,3 251,4
% liikevaihdosta  40,5% 36,2% 36,0% 36,8% 34,1%
Muutos edellisestä vuodesta % +16,4% +5,2% +8,0% +15,5% +5,8%
Suunnitelman mukaiset poistot 43,0 46,5 39,2 38,0 37,0
Liikevoitto 114,5 124,0 109,3 120,6 106,3
% liikevaihdosta 12,1% 13,6% 12,6% 15,3% 14,4%
Muutos edellisestä vuodesta % -7,7% +13,5% -9,3% +13,4% +6,0%
Rahoitustuotot ja -kulut +10,9 +12,4 +11,8 +18,5 +17,9
% liikevaihdosta +1,2% +1,4% +1,4% +2,3% +2,4%
Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 125,4 136,4 121,1 139,1 124,2
% liikevaihdosta 13,2% 15,0% 13,9% 17,6% 16,8%
Muutos edellisestä vuodesta % -8,1% +12,7% -13,0% +12,0% +10,3%
Satunnaiset erät +6,9 +97,6 +3,9 +0,0 +3,6
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta *) 42,8 43,7 36,5 38,9 37,0
Voitto verojen jälkeen ilman satunnaisia eriä 82,6 92,7 84,6 100,2 87,2
Sijoitetun pääoman tuotto
ennen satunnaisia eriä ja veroja 18,2% 18,6% 16,2% 19,0% 18,1%
Oman pääoman tuotto **) 12,4% 13,3% 11,6% 14,4% 13,7%

TASE
Vaihtuvat vastaavat 550,7 527,0 493,1 524,4 499,2
Pysyvät vastaavat 363,9 385,1 462,8 438,1 412,8
Vieras pääoma yhteensä 244,2 250,1 224,7 234,6 247,4
Koroton vieras pääoma 192,4 198,8 173,0 187,8 168,5
Korollinen vieras pääoma 51,8 51,3 51,6 46,7 78,9
Pakolliset varaukset 1,6 0,3 0,9 1,1 1,2
Oma pääoma 668,8 661,7 730,2 726,8 663,4
Taseen loppusumma 914,6 912,1 955,9 962,4 912,0
Omavaraisuusaste **) 74,2% 73,1% 76,9% 75,6% 72,8%
Nettovelkaantumisaste (gearing) **) -26,7% -28,0% -20,7% -28,2% -27,3%

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT
Bruttoinvestoinnit 63,6 45,0 67,3 56,0 40,8
% liikevaihdosta 6,7% 4,9% 7,7%  7,1% 5,5%
Bruttoinvestoinnit ilman osakkeita 63,5 45,0 46,4 52,5 40,6
Investointitahti (investoinnit ilman osakkeita,
% liikevaihdosta) 6,7% 4,9% 5,3% 6,6% 5,5%

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 72,1 67,9 63,2 55,8 56,0
% liikevaihdosta 7,6% 7,4% 7,3% 7,1% 7,6%

HENKILÖSTÖ
Maksetut palkat 151,1 140,2 140,3 131,4 130,4
Henkilöstö keskimäärin 5 351 5 210 5 517 5 322 5 244
Liikevaihto/hlö (1000 e) 177,1 175,1 157,7 148,4 140,5

*) Laskennallisen verovelan ja -saamisen muutos on otettu  huomioon tuloveroissa.
    Myös vertailutiedot on muutettu.
**)Omien osakkeiden mitätöinnin vaikutus tunnuslukuihin on huomioitu vertailutiedoissa.
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Vuoden 2001 julkistusajankohdat

Orion-konsernin vuosikertomus julkaistaan perjantaina 16.3.2001.
Osavuosikatsaukset
1-3/2001 tiistaina 8.5.2001
1-6/2001 keskiviikkona 8.8.2001
1-9/2001 tiistaina 6.11.2001

Varsinainen yhtiökokous 29.3.2001

Hallitus ehdottaa hallintoneuvostolle, että varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29.3.2001.
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan Helsingin Sanomissa torstaina 8.3. ja sunnuntaina 11.3.2001.
Kokouskutsu julkaistaan myös Orion-konsernin kotisivulla www.orion.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Orion-yhtymä Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1, 02200 Espoo
Puh. (09)4291

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet:
Viestintäjohtaja Anne Allo
Puh. (09)429 3735
Fax  (09)429 2801
anne.allo@orion.fi

Kotisivu: www.orion.fi
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