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 Pörssitiedote 9.2.2006  klo 12.00 
   
   
 
 
    

Tiedote Orion-konsernin tilinpäätöksestä vuodelta 2005 
 
 
Orionin liikevoitto vuodelta 2005 parani selvästi. Konsernille asetetut keskeiset taloudelliset päämäärät 
saavutettiin.  
− Orion-konsernin liikevoitto 181,1 (132,2) milj. EUR kasvoi 37,0 % Orion Pharman hyvän tuloskehityksen 

ansiosta.  
− Liikevaihto oli 1 901,8 (1 946,8) milj. EUR ja se laski vertailukaudesta 2,3 % lääketukkukaupan 

vähentyneen liikevaihdon vaikutuksesta.  
− Osakekohtainen tulos oli 0,95 (0,68) EUR.  
− Omavaraisuusaste oli 52,6 % (43,6 %). Oman pääoman tuotto oli 24,9 % (16,7 %). 
− Hallitus ehdottaa osingoksi 0,85 euroa osaketta kohden.   
 
 
 
Keskeisiä lukuja Orion-konsernista  
 
milj. EUR 10-12/ 

2005 
10-12/ 

2004 
Muutos  

% 
2005 2004 Muutos 

% 

Liikevaihto 490,2 477,4 +2,7% 1 901,8 1 946,2 -2,3% 

Liikevoitto  32,5 14,0 +131,6% 181,1 132,2 +37,0% 

 % liikevaihdosta 6,6 % 2,9 %  9,5 % 6,8 %  

Voitto ennen veroja 32,4 12,9 +151,2% 180,0 130,2 +38,3% 

 % liikevaihdosta 6,6 % 2,7 %  9,5 % 6,7 %  

T&TK-menot 24,2 22,5 +7,7% 79,5 77,9 +2,1% 

Investoinnit 10,0 9,4 +6,0% 33,4 28,0 +19,3% 

 % liikevaihdosta 2,0 % 2,0 %  1,8 % 1,4 %  

Taseen loppusumma    1 136,8 1 135,5 +0,1% 

Omavaraisuusaste, %    52,6 % 43,6 %   

Nettovelkaantumisaste (gearing), %    -17,8 % 2,8 %   

Korollinen vieras pääoma    56,0 120,6 -53,5% 

Koroton vieras pääoma    499,0 535,2 -6,8% 

Rahavarat    159,5 106,9 +49,1% 

Osakekohtainen tulos, EUR 0,16 0,08 +109,5% 0,95 0,68 +40,2% 
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,16 0,08 +109,3% 0,94 0,68 +39,0% 

Osakekohtainen oma pääoma, EUR    4,06 3,43 +18,6% 
Osakekannan markkina-arvo kauden 
lopussa ilman omia osakkeita, milj. EUR    2 169,7 1 595,1 +36,0% 

Sijoitetun pääoman tuotto, %     29,9 % 21,0 %   

Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %    24,9 % 16,7 %   

Henkilöstömäärä kauden lopussa    4 534 4 549 -0,3% 
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− Orion siirtyi IFRS-standardien mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alussa. Myös vertailuvuoden 2004 
tiedot ovat IFRS-standardin mukaiset. FAS:n ja IFRS:n väliset täsmäytyslaskelmat vertailukaudelta  
10-12/2004 esitetään taulukko-osan lopussa. Orion-konsernin soveltamat keskeiset tilinpäätösperiaatteet 
ovat saatavilla konsernin kotisivulla www.orion.fi/sijoittajille-osiosta.  

− Tämän tiedotteen liitteinä julkaistaan hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005, liiketoimintasegmenttien 
katsaukset sekä keskeiset taulukot tilinpäätöksestä. 

− Tiedotteen ja sen liitteiden tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden 
vertailukaudelta. Vertailukausien osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu. 

− Tiistaina 21.3.2006 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen asioista annetaan erillinen pörssitiedote tänään 
9.2.2006 tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeen. 

 
 
 
Liikevoitto parani selvästi  
 
Kesällä 2006 kahdeksi uudeksi yhtiöksi jakautuva Orion-konserni suoriutui vuodesta 2005 hyvin. Konsernille 
asetetut keskeiset taloudelliset päämäärät saavutettiin. Liikevoitto 181,1 milj. EUR kasvoi vertailuvuodesta 
37,0 %. Vuositason keskimääräinen kasvutavoite liikevoitolle on 10 %. Omavaraisuusaste oli  
52,6 %, kun tavoite on 45 %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 29,9 % tavoitteen ollessa 20 %.  
 
Orion Pharman liikevoitto kasvoi vertailuvuodesta 42,5 % suotuisan myynnin ja kustannuskehityksen 
seurauksena. Tulosyksikön osuus konsernin liikevoitosta oli 83 %. Orion Diagnostican kannattavuus oli kautta 
koko vuoden hyvällä tasolla. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 8,3 %. Tukkukaupparyhmän liikevoitto oli lähes 
samantasoinen kuin vertailuvuonna. 
 
 
Liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla 
 
Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 1 901,8 milj. EUR ja se väheni edellisvuodesta 2,3 %. Lievä lasku 
johtui Tukkukaupparyhmän vähentyneestä liikevaihdosta. Tukkukaupparyhmän osuus liikevaihdosta oli noin 
69 %. Valuuttakurssien muutokset vähensivät konsernin liikevaihtoa yhteensä noin 13,9 milj. EUR. Lähes koko 
summa muodostui euroon nähden heikentyneestä Ruotsin kruunusta. KD:n liikevaihto on kokonaan tässä 
valuutassa.   
 
Orion Pharman liikevaihto 547,0 milj. EUR kasvoi vertailuvuodesta 6,1 %. Orion Diagnostican liikevaihto oli 
40,8 milj. EUR ja se kasvoi 3,4 %. Tukkukaupparyhmän kokonaislaskutus oli 2 392,2 milj. EUR ja se laski 2,9 
% KD:n lääkejakelun vähentyneen laskutuksen vaikutuksesta. Ryhmän liikevaihto laski 5,4 %.  
 
 
Kymmenen suurimman tuotteen osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli lähes puolet  
 
Orion Pharman liikevaihto muodostui kokonaan tuotemyynnistä, toisin kuin vertailuvuonna, jolloin siihen 
sisältyi partnereilta saatuja sopimus- ja etappimaksuja 14,1 milj. EUR. Kymmenen suurimman tuotemerkin 
liikevaihto kasvoi yli 15 % ja niiden osuus Orion Pharman kokonaisliikevaihdosta oli noin 48 % (44 %). 
Kymmenen suurimman joukossa on seitsemän oman tutkimuksen tuloksena syntynyttä tuotetta.   
 
Omat Parkinson-lääkkeet Stalevo® (levodopa, entakaponi, karbidopa) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) 
muodostivat liikevaihdosta yhteensä 145,3 (115,6) milj. EUR eli noin 27 % (22 %). Vuoden 2005 aikana 
Stalevon markkinointialue laajeni 16 uuteen maahan, ja Euroopassa se on saatavilla jo kaikissa keskeisissä 
maissa. Italiaa lukuun ottamatta lääke on myös korvattavuuden piirissä. Myynti käynnistyi myös itäisen 
Euroopan maissa vuoden 2005 aikana. Tähän mennessä Stalevolla on myyntiluvat 64 maassa.   
 
 
T&TK-panostus oli edellisvuoden tasoa  
 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot olivat 79,5 (77,9) milj. EUR. Orion Pharman 
lääketutkimuksen osuus kokonaispanostuksesta oli 76,5 milj. EUR eli 96 %. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen 
suhde Orion Pharman liikevaihtoon oli 14 %.  
 
Kustannuksiltaan suurin yksittäinen kohde on Stalevolla meneillään oleva monivuotinen STRIDE-PD -
tutkimusohjelma, jonka valmistuminen on siirtynyt vuoden 2008 puolelle potilaiden rekrytoinnin kestettyä alun 
perin suunniteltua pitempään. Kaikki 740 potilasta on jo rekrytoitu. 
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Nonkliinisessä keskushermostotutkimuksessa on kehitteillä uusi, entakaponiakin tehokkaampi ja pitempään 
vaikuttava COMT-estäjä Parkinsonin taudin hoitoon. 
 
Hormonitutkimuksessa aloitettiin joulukuussa 2005 faasi 1:n tutkimus uudella, androgeenireseptorin 
agonisteihin kuuluvalla arkariini-lääkeaihiolla. 
 
Tehohoidon rauhoitteena USA:ssa ja Japanissa jo markkinoilla olevalla deksmedetomidiinilla (Precedex®) 
aloitettiin eurooppalaisiin myyntilupiin tähtäävä faasi 2:n tutkimus pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. 
Tutkimukset tekee Orion.  
 
ORM-10921 -molekyyliin perustuvalla lääkeaihiolla tehdään kliinisen faasi 1:n tutkimusta. Lääkeaihiosta on 
saatu lupaavia tuloksia skitsofreniaa ja depressiota kuvaavissa nonkliinisissä tutkimusmalleissa. 
Tutkimuksissa on ilmennyt projektin etenemistä hidastavia tekijöitä, joiden vaikutusta selvitetään parhaillaan. 
 
Suun kautta annosteltavan levosimendaanin 2. kliinisen vaiheen PERSIST-tutkimuksessa tutkitaan 
levosimendaanin tehoa ja turvallisuutta vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Ohjelma on 
edellä aikataulustaan ja Orion raportoi tuloksista kesällä 2006. 
 
Sydänlääke levosimendaanin suonensisäisestä valmisteesta on tämän tiedotteen julkistamisen aikaan 
edelleen voimassa lisenssinhaltija Abbott Laboratories -yhtiön vahvistama tilannetieto, joka annettiin 
pörssitiedotteella 26.1.2006.  
 
Lääketutkimusprojekteista enemmän tämän tiedotteen liitteenä olevassa Orion Pharman 
segmenttikatsauksessa.  
 
 
Näkymät vuodelle 2006  
 
 
Orion Pharman liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2005 erityisesti entakaponituotteiden myynnin 
nousun ansiosta. Kuten edellisinäkin vuosina, entakaponitoimitukset markkinointipartneri Novartikselle 
painottunevat hieman enemmän ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Kotimaan lääkemyynnin liikevaihdon 
kehittymistä hidastaa Suomessa vuoden 2006 alussa toteutettu reseptilääkkeiden tukkuhintojen 5 prosentin 
leikkaus. Liikevoiton odotetaan muodostuvan jonkin verran edellisvuotista paremmaksi huolimatta kasvavista 
panostuksista markkinointiin ja tutkimukseen. Arviossa ei ole otettu huomioon mahdollisia 
etappimaksutuottoja. Tutkimuskulujen arvioidaan olevan noin 15 % Orion Pharman liikevaihdosta. 
  
Orion Diagnostican liikevaihdon ennakoidaan hieman kasvavan QuikRead-järjestelmän myynnin kehityksen 
ansiosta ja liikevoiton säilyvän hyvänä. 
  
Tukkukaupparyhmän laskutus ja liikevoitto ovat edellisvuoden tasolla. Oriolan liikevaihdon ennakoidaan 
kasvavan lievästi. KD:n liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2005 tasolla.  
 
Yksiköiden yhteenlasketut tutkimuskulut ovat noin 90 milj. EUR, josta Orion Pharman osuus on noin 95 %. 
Yhteenlasketut investoinnit ovat noin 45 milj. EUR. 

 
Jakautumisesta johtuen Orion-konsernin koko vuoden näkymiä ei voida antaa. Jakautumisessa syntyvistä 
uusista yhtiöistä annetaan konsernitason näkymäarviot myöhemmin keväällä. 
 
 
 
 
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 21.3.2006 
 
Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.3.2006 klo 17.00 Helsingin Messukeskuksessa. 
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisten asioiden lisäksi hallituksen ehdotukset, jotka 
koskevat sekä jakautuvan Orionin että jakautumisessa syntyvien uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n 
hallitusvalintoja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti sekä tilintarkastajien valintaa jakautuvalle Orionille 
ja edellä mainituille uusille yhtiöille. Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista annetaan erillinen pörssitiedote 
tänään 9.2.2006 tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeen.  
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Osinkoehdotus 0,85 euroa/osake 
 
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2005 jaetaan osinkoa 0,85 EUR osaketta kohden yhteensä 138,9 miljoonalle 
osakkeelle, yhteensä 118,1 milj. EUR. Osingonjakosuhde olisi näin ollen 89,5 %. Osingonjaon täsmäytyspäivä 
on 24.3.2006 ja osingon maksupäivä 31.3.2006. 
 
 
 
 
Orion Oyj 
 
 
 
Jukka Viinanen Jari Karlson 
Toimitusjohtaja Talousjohtaja 
 
 
 
 
Yhteyshenkilöt: 
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710  
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883 
 
 
 
Liitteinä: 
Hallituksen toimintakertomuksen selostusosa 
Liiketoimintasegmenttien katsaukset 
Taulukko-osa, jossa esitetään:  

Tuloslaskelma 
Tase 
Vastuut 
Rahavirtalaskelma 
Oman pääoman muutoslaskelma 
Taulukoita segmenteittäin 
Orion-konsernin 5 vuoden taloudellinen kehitys 
Osaketta ja omistuspohjaa koskevia taulukoita 
FAS-IFRS-täsmäytyslaskelmat  

 
 
 
 
 
Tiedotustilaisuus  
Tiedotusvälineille ja analyytikoille pidetään Orion Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätöksestä tiedotustilaisuus torstaina 
9.2.2005 klo 14.00 Orion Oyj:n pääkonttorin auditoriossa Espoossa osoitteessa Orionintie 1 A. Tilaisuus 
on suomenkielinen ja se on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä konsernin suomenkielisiltä kotisivuilta 
www.orion.fi tai Kauppalehti Live -palvelun kautta. 
  
 
Telekonferenssi  
Tilinpäätöksestä järjestetään englanninkielinen telekonferenssi tänään torstaina 9.2.2006 klo 17.00. Ohjeet 
konferenssiin osallistumiseksi ovat kotisivun www.orion.fi/sijoittajille  etusivulla. 
 
 
Webcasting 
Sekä suomen- että englanninkieliset webcast-nauhoitteet tilinpäätöspresentaatiosta tulevat Orion Oyj:n 
kotisivulle www.orion.fi/sijoittajille illalla 9.2.2006.  
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Vuoden 2006 kalenterissa:  
 
Orion Oyj jakautuu 30.6.2006 kahdeksi pörssiyhtiöksi, uudeksi Orion Oyj:ksi ja Oriola-KD Oyj:ksi. Samalla 
nykyinen Orion purkautuu. Jakautumisen jälkeisistä aikatauluista tiedotetaan myöhemmin uusien yhtiöiden 
hallituksien päätösten mukaisesti.  
 
Ennen jakautumista: 
Orion Oyj:n vuosikertomus 2005  viikolla 10/2006 
Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2006  klo 17.00 Helsingin Messukeskuksessa  
Osingonjaon täsmäytyspäivä  24.3.2006 
Osingon maksupäivä  31.3.2006 
Jakautuvan Orion Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2006  8.5.2006 
Optio-ohjelma 2001 päättyy 31.5.2006 
Uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n  
listalleottoesitteet  arviolta 15.6.2006 
 
Jakautuminen 30.6.2006 
 
Jakautumisen jälkeen: 
Uusien yhtiöiden listautuminen 3.7.2006 
Jakautuneen Orionin osakkeenomistajien kokous  16.10.2006  klo 16.00 Helsingin Messukeskuksessa 
 
   
 
Orionin taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla kotisivulla 
www.orion.fi/sijoittajille. Kotisivun kautta voi myös rekisteröityä yhtiön sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden 
tilaajaksi. 
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Orion Oyj:n hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 
 
 
Konsernin rakenne tarkastelukaudella 
 
Orion-konserniin kuuluivat tilikaudella 2005 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 kaikki liiketoiminnot palvelevat terveydenhoidon sektoreita. 
 
KD-alakonserni kuuluu Orion-konserniin 69,4 prosentin omistusosuudella. 
 
Nykyinen Orion jakautuu 30.6.2006 kahdeksi uudeksi yhtiöksi, uudeksi Orion Oyj:ksi ja Oriola-KD Oyj:ksi, jotka 
on tarkoitus listata Helsingin Pörssiin 3.7.2006 alkaen. Orionin osakkeenomistajat päättivät jakautumisesta 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidettiin Helsingissä 19.12.2005.   
 
 
Markkinakatsaus  
 
IMS Health julkaisee kuukausittain tilastoa maailman 13 suurimman markkinan lääkemyynnistä 
tukkuportaasta apteekeille. Niiden osuus koko maailman tilastoidusta lääkemyynnistä on noin 75 %. 
Sairaaloiden lääkeostot tilastointi sisältää vain Japanin osalta. 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. 
 
Rullaavan 12 kk:n ajanjaksolla 12/2004 – 11/2005 myynti edellä mainituissa maissa kasvoi 5 % 
vertailujaksosta 11/2003 – 10/2004 ja oli noin 366,4 (346,1) miljardia USD. Yhdysvaltojen osuus siitä oli noin 
puolet. IMS Health ennustaa kasvun jatkuvan 6-7 prosentin tahtia vuonna 2006 ja maailmanlaajuisen myynnin 
yltävän 640-650 miljardiin US-dollariin. Alueittain 13 suurimman markkinat kehittyivät seuraavasti: 
 

 
Maailman 13 suurinta  
12/2004 – 11/2005 

Mrd USD 
 

Kasvu Osuus 

Pohjois-Amerikka 193,7 +5 % 53 % 
Euroopan 5 suurinta 90,2 +3 % 25 % 
Japani 60,7 +6 % 17 % 
Latinalaisen Amerikan 3 
suurinta 16,2 +21 % 4 % 
Australia ja Uusi Seelanti 5,7 +5 % 1 % 

13 suurinta yhteensä 366,4 +5 % 100 % 
 
 
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet ovat suurin pääryhmä. Niiden myynti oli näissä maissa 72 mrd 
USD ja se kasvoi noin 5 %. Keskushermostosairauksien lääkkeet ovat toiseksi suurin ryhmä, 68 mrd USD, 
ja kasvutahti 4 %. Yhdysvalloissa keskushermostosairauksien lääkkeet ovat muista maista poiketen 
selvästi suurin ryhmä. Niiden myynti oli noin 42 mrd USD mutta kasvutahti on vaimentunut 2 prosenttiin 
alkuvuoden lähes 10 prosentin tasolta, osasyynä koksibien poistuminen markkinoilta.  
  
Orionin liiketoiminnassa kansainvälisesti tärkeiden Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti 12 
kk:n jaksolla 12/2004 - 11/2005 oli Yhdysvalloissa noin 821 (727) milj. USD ja se kasvoi 13 %. Valituissa 
Euroopan maissa (sis. Saksa, Iso-Britannia, Irlanti, Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) kokonaismyynti oli 
vastaavalla ajanjaksolla noin 502 (456) milj. EUR ja kasvu 10 %. 
 
Täysin uusiin vaikuttaviin aineisiin perustuvia lääkkeitä hyväksyttiin huomattavan vähän markkinoille 
vuonna 2005. EU:n lääkeviranomainen EMEA (European Medicines Agency) myönsi keskitetyn 
hakumenettelyn kautta myyntiluvan yhteensä 23 (33) uudelle lääkkeelle. Yhdysvaltain lääkeviranomainen 
FDA (Food and Drug Administration) myönsi myyntiluvan vain 18:lle (31) uudelle lääkkeelle.  
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Markkinakehitys Suomessa ja Ruotsissa  
Suomessa lääkkeiden tukkumyynti vuonna 2005 kasvoi 7,0 % (7,9 %) ja oli noin 1 738 (1 644) milj. EUR. 
Orion Pharman markkinaosuus Suomen lääkemyynnistä oli 9,9 % (10,0 %) ja Oriolan osuus lääkejakelusta 
42,1 % (46,1 %). Vaihtokelpoisten reseptilääkkeitten euromääräisestä myynnistä Orionin osuus oli 8,5 %  
(10 %) ja myytyjen pakkausten lukumäärästä 25,2 % (25 %). Itsehoitolääkkeitten kokonaismyynti oli noin 
201,3 milj. EUR ja se kasvoi 13,4 % (laski 6 %). Orion Pharman osuus itsehoitolääkkeiden myynnistä oli 51,9 
milj. EUR eli lähes 26 %, myynnin kasvu yli 17 %. Myytyjen itsehoitovalmistepakkausten lukumäärästä Orionin 
valmisteiden osuus oli noin 40 % (36 %).  

 
Ruotsissa lääkkeiden tukkumyynti oli noin 2 724 (2 656) milj. EUR, jossa kasvua edellisvuodesta oli 4,3 %  
(2,3 %). KD:n osuus Ruotsin lääkejakelusta oli 47,1 % (48,1 %).  
 
 
Olennaiset tapahtumat tilikaudella 
 
Konsernin keskeisimpiä tapahtumia vuonna 2005 oli emoyhtiö Orion Oyj:n jakautumisen suunnitteluhanke, 
josta yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 10. lokakuuta 2005. Jakautumissuunnitelma julkaistiin pörssitiedotteena  
9 kk:n osavuosikatsauksen yhteydessä 9. marraskuuta ja jakautumisesite julkaistiin 12. joulukuuta. Joulukuun 
19. päivänä pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti. Jakautumisen pääpiirteistä on selostus vuosikertomuksen Tilinpäätös 2005 -osassa.  
 
Marraskuun puolivälissä Orionin lisenssikumppani Abbott Laboratories raportoi tutkimustulokset 
levosimendaanilla (Simdax®) myyntilupahakemuksia varten tehdyistä laajoista potilastutkimuksista sydämen 
akuutin vaikean vajaatoiminnan hoidossa. Näitä koskevat pörssitiedotteet Orion antoi samaan aikaan, kun 
tulokset julkaistiin tieteellisessä AHA-kongressissa 14. ja 16.11.2005.  
 
Yhdysvalloissa tehdyssä REVIVE II -tutkimuksessa levosimendaanin tehoa oireisiin verrattiin lumelääkkee-
seen noin 600 potilaalla. Tutkimuksen tulokset osoittivat tilastollisesti merkitsevästi parempia hoitotuloksia 
niillä potilailla, joiden äkillistä sydämen vaikeaa vajaatoimintaa hoidettiin yhdellä levosimendaani-infuusiolla 
standardihoidon ohella verrattuna niihin potilaisiin, jotka saivat pelkkää standardihoitoa. Tutkimuksen 
ensisijaisena muuttujana oli sekä potilaiden oma että heitä hoitaneiden lääkäreiden arvio hoidon vaikutuksista 
sydämen vajaatoiminnan oireisiin viiden vuorokauden seuranta-aikana. 
 
Levosimendaanilla hoidettujen potilaiden kliininen tila parani suuremmalla osalla ja heikkeni pienemmällä 
osalla kuin vertailuryhmässä. Levosimendaanilla hoidettujen potilaiden hoitoaika sairaalassa oli myös 
keskimäärin lyhyempi kuin vertailuryhmällä. REVIVE II -tutkimusta ei ollut varsinaisesti suunniteltu arvioimaan 
potilaiden kuolleisuutta, mutta toissijaisena muuttujana siinä mitattiin kuolleisuutta 90 päivän kuluttua hoidosta. 
Hoitoryhmien välillä ei ollut todettavissa tilastollisesti merkitsevää eroa, joskin levosimendaania saaneessa 
ryhmässä potilaita kuoli suurempi määrä. 
 
Euroopassa tehdyn SURVIVE-tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, vähentääkö uusi lääkehoito sydämen 
äkillistä vaikeaa vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kuolleisuutta. Tässä noin 1 300 potilaan tutkimuksessa 
verrattiin keskenään levosimendaania ja standardihoitona käytettävää dobutamiinia. Potilaiden seuranta-aika 
oli 180 vuorokautta. Tulokset osoittivat, että levosimendaanihoidolla ei saavutettu tilastollisesti merkitsevää 
kuolleisuuden vähenemistä verrattuna dobutamiiniin, joskin levosimendaania saaneiden potilaiden ryhmässä 
eloonjäämisprosentti oli kautta koko kuuden kuukauden seurantajakson korkeampi kuin dobutamiinia 
saaneessa ryhmässä.  
 
 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
 
Tammikuun 26. päivänä annetulla pörssitiedotteella Orion päivitti Abbottin tilannetiedot Simdax-projektin 
etenemisestä. Niiden 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 
keskustellakseen myyntilupaprosessista. Yhdysvaltain myyntilupahakemusprosessia varten Abbott 
viimeistelee parhaillaan tulosten analyysiä, käy keskusteluja FDA:n kanssa ja selvittää mahdollisuuksia 
jatkotoimenpiteiksi.  
 
Samassa tiedotteessa julkaistiin myös aiemmin määrältään julkaisemattomat, huomattavan suuruisiksi 
luonnehditut etappimaksut, jotka ovat sidoksissa Abbottin saamiin myyntilupiin eräissä maissa. Jos Simdax 
saa myyntiluvan Yhdysvalloissa, Orion saa etappimaksuna 42 miljoonaa US-dollaria. Jos sekä Saksa että 
Ranska myöntävät Simdaxille myyntiluvan, Orion saa 28 miljoonan US-dollarin etappimaksun. Orion korostaa, 
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että lääketutkimuksiin sisältyy huomattavia riskejä ja että myyntilupien saamiseen liittyy monia epävarmuus-
tekijöitä, joiden takia etappimaksujen saaminen on epävarmaa.  
 
Tammikuun 30. päivänä annetulla pörssitiedotteella julkaistiin nimitysvaliokunnan antamat, Orionin 
varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2006 päätettäviä hallitusvalintoja koskevat suositukset Orionin 
hallitukselle.  
 
 
Siirtyminen IFRS-raportointiin 1.1.2005 
 
Orion-konserni siirtyi 1.1.2005 alkaneella tilikaudella suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish 
Accounting Standards, FAS) kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaiseen raportointiin. IFRS:n mukaiset vertailutiedot vuodelta 2004 eivät ole 
tilintarkastettuja, koska vuoden 2004 virallinen, tilintarkastettu tilinpäätös perustui FAS:n mukaiseen 
raportointiin. 
 
 

Orion-konsernin taloudellinen asema ja tulos 

Liikevaihto 

Konserni. Orion-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 1 901,8 milj. EUR (1 946,2 milj. EUR vuonna 
2004) ja se väheni vertailukaudesta 2,3 %. Syynä tähän olivat Tukkukaupparyhmässä vertailuvuonna 
tapahtuneet päämiesmuutokset ja jakelusopimuksiin tehdyt muutokset. Valuuttakurssien muutokset 
vähensivät liikevaihtoa yhteensä noin 13,9 milj. EUR, josta Ruotsin kruunun osuus oli 13,6 milj. EUR. Ruotsin 
kruunun suuri osuus johtuu siitä, että KD:n liikevaihto on kokonaan Ruotsin kruunuissa.   
 
Orion Pharma. Orion Pharman liikevaihto 547,0 (515,5) milj. EUR kasvoi vertailukaudesta 6,1 %. Siihen ei 
sisältynyt lainkaan saatuja sopimus- ja etappimaksuja, kun vertailukauteen niitä sisältyi 14,1 milj. EUR. Omaan 
tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus liikevaihdosta oli 227,2 (194,1) milj. EUR eli 42 % (38 %). 
Parkinson-lääkkeet Stalevo® ja Comtess®/Comtan® toivat kokonaisliikevaihdosta yhteensä 145,3 (115,6) milj. 
EUR eli 27 % (22 %).  
 
Orion Diagnostica. Orion Diagnostican liikevaihto oli 40,8 (39,4) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta  
3,4 %. Kasvutuotteita olivat uuden sukupolven QuikRead®-tulehdustestit sekä hygieniatestit. 
 
Tukkukaupparyhmän yksiköistä Oriola keskittyy lääkejakelussa Suomeen ja Baltian maihin ja KD toimii 
Ruotsissa. Ryhmän kokonaislaskutus oli 2 392,2 (2 464,3) milj. EUR ja se laski 2,9 % KD:n lääkejakelun 
vähentyneen laskutuksen vaikutuksesta. Ryhmän liikevaihto oli 1 330,7 (1 406,7) milj. EUR, muutos -5,4 %.  
Lääketukkutoiminnassa laskutus kuvaa toiminnan volyymia paremmin kuin liikevaihto, koska 
kaupintakauppaan perustuvissa jakelusopimuksissa ja agenttisopimuksissa lääkejakelijan liikevaihdoksi 
kirjataan vain päämiehen maksama jakelupalkkio.  
 
Konsernin emoyhtiö Orion Oyj. Emoyhtiön liikevaihto oli 461,9 (431,5) milj. EUR ja se kasvoi 7,0 %. 
Liikevaihto on laskettu FAS:n mukaisesti ja muodostuu lähinnä Orion Pharman lääkemyynnistä Suomessa ja 
lääkeviennistä. 
 
 
Tulos 
 
Orion Pharman liikevoitto 154,7 (108,5) milj. EUR kasvoi 42,5 %. Koko vuoden ajan hyvänä jatkunut 
tuloskehitys perustui sekä tuotemyynnin kasvuun että hyvin hallittuun kustannuskehitykseen. Vertailuvuoden 
liikevoittoon sisältyi markkinointikumppaneilta saatuja sopimus- ja etappimaksuja 14,1 milj. EUR. Niiden 
vaikutus eliminoituna vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi lähes 64 %.   
 
Orion Diagnostican liikevoitto oli 6,3 (5,8) milj. EUR ja se kasvoi 8,3 %. 
 
Tukkukaupparyhmän liikevoitto 26,9 (27,2) milj. EUR oli lähes samantasoinen kuin vertailuvuonna, johon 
sisältyi ylimääräinen poisto 1,8 milj. EUR. 
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Liiketoiminnan kulut 
Liiketoiminnan kulut 357,2 (374,9) milj. EUR olivat 4,7 % pienemmät kuin vertailuvuonna. Eniten supistuivat 
myynnin ja jakelun kulut, jotka olivat 215,8 (234,0) milj. EUR. Nämä sisältävät myynti- ja markkinointi-
toimintojen 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 120,8 (134,3) milj. EUR, mikä oli 22 % 
tulosyksikön liikevaihdosta. 
  
Orion-konsernin toimihenkilöiden eläkkeet on Suomessa hoidettu Orionin Eläkesäätiössä. Eläkesäätiön 
suotuisan varallisuuden kehityksen, vastuiden pienenemisen ja eräiden kertaluonteisten erien johdosta 
konsernin eläkekulut ovat merkittävästi pienemmät kuin Suomen keskimääräinen TEL-maksutaso 16,8 %.  
 
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy asuinvuokratalon myynnistä kolmannella vuosineljänneksellä kirjattu 
myyntivoitto 3,2 milj. EUR. Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin -taulukossa tämä erä sisältyy konsernieriin. 
  
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot olivat 79,5 (77,9) milj. EUR. Vertailuvuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä mukana olivat vielä huomattavana eränä sydänlääke Simdaxin kliinisten 
tutkimusten kulut, joista Abbott Laboratories -yhtiö on kantanut vastuun huhtikuusta 2004 lähtien. Orion 
Pharman lääketutkimuksen osuus oli 76,5 (75,1) milj. EUR eli noin 96 % konsernin kokonaispanostuksesta. 
Orion Pharmassa tutkimus- ja tuotekehitysmenojen suhde liikevaihtoon oli 14 % (15 %). Tutkimustoimintaa 
selostetaan tarkemmin Orion Pharma -segmentin katsauksessa.  

Konsernin voitto ennen veroja oli 180,0 (130,2) milj. EUR. Tuloksen kasvu johtui ennen kaikkea Orion 
Pharman parantuneesta kannattavuudesta. Osakekohtainen tulos oli 0,95 (0,68) EUR. Osakekohtainen oma 
pääoma oli 4,06 (3,43) EUR. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 29,9 % (21,0 %). Oman 
pääoman tuotto verojen jälkeen oli 24,9 % (16,7 %). 
 
 
Tase ja rahoitusasema 

Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat hyvät. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli -17,8 %  
(2,8 %). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 52,6 % (43,6 %). Nämä tunnusluvut olivat 
vertailuvuonna tavanomaista heikommalla tasolla johtuen syyskuussa 2004 maksetuista lisäosingoista, jotka 
osittain rahoitettiin lainavaroilla. Hyvä kannattavuus ja kassavirta sekä optio-ohjelmien perusteella tehdyt 
osakemerkinnät ovat parantaneet vakavaraisuutta. 
 
Yllä mainitut osakemerkinnät sekä yhtiön omistamien omien osakkeiden mitätöinti ovat vaikuttaneet konsernin 
omaan pääomaan ja ylikurssirahastoon. Vuoden 2004 lopun tilanteesta osakepääoma on näiden seikkojen 
yhteisvaikutuksesta kasvanut 6,5 milj. EUR ja ylikurssirahasto 52,1 milj. EUR.  
 
Konsernitaseen 31.12.2005 vieras pääoma oli 555,0 (655,8) milj. EUR, josta korollista oli 56,0 (120,6) milj. 
EUR. Vertailuvuoteen sisältyi syyskuussa 2004 maksettua lisäosinkoa varten otettua lainarahoitusta 52,0 milj. 
EUR, joka on maksettu kokonaan pois vuoden 2005 kuluessa. Uusia yritystodistuksia emittoitiin vuoden 
kuluessa 35,0 milj. EUR ja vanhoja maksettiin takaisin 66,6 milj. EUR. 
 
Konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 159,5 (106,9) 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 12,0 milj. EUR pienempi kuin edellisenä vuotena huolimatta tuloksen selkeästä 
parantumisesta. Suurin syy tähän oli käyttöpääoman määrän voimakas pienentyminen vertailuvuoden 2004 
kuluessa, kun taas vuonna 2005 käyttöpääoman määrä ei muuttunut. Konsernin saatavat ja varastot 
pienenivät hieman lähinnä Tukkukaupparyhmässä. Toisaalta myös lyhytaikaisten velkojen määrä laski. 
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Investointien rahavirta -20,8 milj. EUR oli edellisvuoden tasolla eikä vuoden kuluessa tehty yksittäisiä 
merkittäviä investointeja. 
 
Orionin optio-ohjelmien perusteella tehdyt osakemerkinnät kasvattivat rahoituksen rahavirtaa alkuvuonna 
yhteensä 43,4 milj. EUR. Kokonaisuutena rahoituksen rahavirta oli kuitenkin 98,6 milj. EUR negatiivinen, mikä 
johtui vuoden 2004 osinkojen maksusta huhtikuussa sekä lyhytaikaisten lainojen ja eläkelainojen yhteensä 
66,9 milj. EUR suuruisista takaisinmaksuista. 
 
 
Orion-konsernin taloudelliset päämäärät  
 
Orion Oyj:n hallituksen kesällä 2004 Orion-konsernille vahvistamat taloudelliset päämäärät ovat toteutuneet 
seuraavasti: 
 Päämäärä  Toteutuneet 
  2005 

IFRS 
2004 
IFRS 

2004 
FAS 

2003 
FAS 

2002 
FAS 

2001 
FAS 

Liikevoiton kasvu vuodessa  
keskimäärin  

 
10 % +37,0% - 

 
+43,8% 

 
-7,8% 

 
-16,2% 

 
+1,6% 

Omavaraisuusaste  45 % 52,6% 43,6% 42,4% 49,4% 48,9% 72,6% 
Sijoitetun pääoman tuotto  20 % 29,9% 21,0% 22,1% 13,2% 13,8% 17,5% 
 
 
Tulosyksiköille ei ole asetettu virallisia pitkän aikavälin tavoitteita, vaan pitkän tähtäimen ja vuosisuunnittelun 
yhteydessä kunkin yksikön suunniteltua suoritustasoa on tarkasteltu osana koko konsernia. 
  
Jakautumisessa kesällä 2006 syntyville uusille yhtiöille määritellään taloudelliset tavoitteet jakautumisen 
jälkeen.  
 
 
Näkymät vuodelle 2006  
 
Orion Pharman liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2005 erityisesti entakaponituotteiden myynnin 
nousun ansiosta. Kuten edellisinäkin vuosina, entakaponitoimitukset markkinointipartneri Novartikselle 
painottunevat hieman enemmän ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Kotimaan lääkemyynnin liikevaihdon 
kehittymistä hidastaa Suomessa vuoden 2006 alussa toteutettu reseptilääkkeiden tukkuhintojen 5 prosentin 
leikkaus. Liikevoiton odotetaan muodostuvan jonkin verran edellisvuotista paremmaksi huolimatta kasvavista 
panostuksista markkinointiin ja tutkimukseen. Arviossa ei ole otettu huomioon mahdollisia 
etappimaksutuottoja. Tutkimuskulujen arvioidaan olevan noin 15 % Orion Pharman liikevaihdosta. 
  
Orion Diagnostican liikevaihdon ennakoidaan hieman kasvavan QuikRead-järjestelmän myynnin kehityksen 
ansiosta ja liikevoiton säilyvän hyvänä. 
  
Tukkukaupparyhmän laskutus ja liikevoitto ovat edellisvuoden tasolla. Oriolan liikevaihdon ennakoidaan 
kasvavan lievästi. KD:n liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2005 tasolla.  
 
Yksiköiden yhteenlasketut tutkimuskulut ovat noin 90 milj. EUR, josta Orion Pharman osuus on noin 95 %. 
Yhteenlasketut investoinnit ovat noin 45 milj. EUR. 

 
Jakautumisesta johtuen Orion-konsernin koko vuoden näkymiä ei voida antaa. Jakautumisessa syntyvistä 
uusista yhtiöistä annetaan konsernitason näkymäarviot myöhemmin keväällä. 
 
 
Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta 
 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot olivat 79,5 (77,9) milj. EUR. Menot kasvoivat 
edellisvuodesta 2,1 %. Orion Pharman lääketutkimuksen osuus kokonaispanostuksesta oli 76,5 (75,1) milj. 
EUR eli 96 %. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen suhde Orion Pharman liikevaihtoon oli 14 % (15 %).  
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Strategiansa mukaisesti Orion Pharma on painottanut aiempaa enemmän uusien lääkeaihioiden tutkimista ja 
kliinisten tutkimusten varhaisempia vaiheita ja keskittynyt keskushermostosairauksiin, sydänsairauksiin ja 
tehohoitoon sekä hormonaalisiin ja urologisiin hoitoihin.  
 
Kustannuksiltaan suurin yksittäinen meneillään oleva hanke on syksyllä 2004 käynnistynyt 3. vaiheen kliininen 
STRIDE-PD -tutkimus, jossa selvitetään, voidaanko Stalevo -hoidolla viivästyttää Parkinson-potilailla 
tahattomina liikkeinä eli dyskinesioina ilmenevien oireiden alkamista. Kustannuksista suuren osan maksaa 
Novartis. Tutkimukseen osallistuu yhteensä 740 potilasta ja kutakin heistä hoidetaan vähintään kahden 
vuoden ajan. Ensimmäisiä tuloksia saadaan vuoden 2008 alkupuolella.  
 
Sveitsissä ja Suomessa on meneillään faasi 2:n tyyppinen tutkimus deksmedetomidiinin käytöstä potilaiden 
rauhoitteena tehohoidossa pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Ohjelman tarkoituksena on saada lääke 
rekisteröidyksi EU:ssa. Deksmedetomidiini on jo markkinoilla USA:ssa ja Japanissa tehohoidon aikana 
käytettävänä rauhoituslääkkeenä kauppanimellä Precedex®. Orionilla on lääkkeen kehitys- ja markkinointi-
oikeudet Euroopassa. 
 
ORM-10921 -molekyyliin perustuvalla lääkeaihiolla tehdään kliinisen faasi 1:n tutkimusta. Lääkeaihiosta on 
saatu lupaavia tuloksia skitsofreniaa ja depressiota kuvaavissa nonkliinisissä tutkimusmalleissa. 
Tutkimuksissa on ilmennyt projektin etenemistä hidastavia tekijöitä, joiden vaikutusta selvitetään parhaillaan. 
 
Hormonitutkimuksessa aloitettiin joulukuussa faasi 1:n tutkimus uudella, androgeenireseptorin agonisteihin 
kuuluvalla arkariini-lääkeaihiolla. Nonkliinisissä tutkimusmalleissa aineella on todettu olevan testosteronin 
kaltaisia positiivisia vaikutuksia lihaksistoon ja luustoon, mutta ei testosteronin kaltaisia haitallisia vaikutuksia 
eturauhaseen.  
 
Tulokset USA:n ja eräiden Euroopan maiden myyntilupia varten levosimendaanilla (Simdax) tehdyistä 
kolmannen vaiheen kliinisistä tutkimuksista raportoitiin AHA Scientific Seminars 2005 -symposiumissa 
Yhdysvalloissa marraskuun puolivälissä 2005. REVIVE II ja SURVIVE -tutkimuksissa hoidettiin ja seurattiin 
yhteensä yli 1 900 sydämen äkillistä vaikeaa vajaatoimintaa sairastavaa potilasta. Lisenssinhaltija Abbott 
Laboratories on parhaillaan viimeistelemässä tulosten analyysiä ja käy keskusteluja Yhdysvaltain 
lääkeviranomaisen, FDA:n, kanssa ja selvittää mahdollisuuksia jatkotoimenpiteiksi Yhdysvalloissa. EU:n 
tunnustamismenettelyn mukaisessa maakohtaisten myyntilupien hakuprosessissa viitejäsenvaltiona olevan 
Ruotsin lääkeviranomaisen, Läkemedelsverketin, kanssa ovat meneillään neuvottelut Simdaxin 
valmisteyhteenvetoon tutkimustulosten perusteella tehtävistä päivityksistä. Lisäksi Abbott tapaa myös muita, 
kuten Saksan, Ranskan ja Englannin lääkeviranomaisia keskustellakseen myyntilupaprosessista.   
 
Yhdysvalloissa tehdyssä REVIVE II -tutkimuksessa levosimendaanin tehoa oireisiin verrattiin lumelääkkee-
seen noin 600 potilaalla. Tutkimuksen tulokset osoittivat tilastollisesti merkitsevästi parempia hoitotuloksia 
niillä potilailla, joiden äkillistä sydämen vaikeaa vajaatoimintaa hoidettiin yhdellä levosimendaani-infuusiolla 
standardihoidon ohella verrattuna niihin potilaisiin, jotka saivat pelkkää standardihoitoa. Tutkimuksen 
ensisijaisena muuttujana oli sekä potilaiden oma että heitä hoitaneiden lääkäreiden arvio hoidon vaikutuksista 
sydämen vajaatoiminnan oireisiin viiden vuorokauden seuranta-aikana. 
 
Levosimendaanilla hoidettujen potilaiden kliininen tila parani suuremmalla osalla ja heikkeni pienemmällä 
osalla kuin vertailuryhmässä. Levosimendaanilla hoidettujen potilaiden hoitoaika sairaalassa oli myös 
keskimäärin lyhyempi kuin vertailuryhmällä. REVIVE II -tutkimusta ei ollut varsinaisesti suunniteltu arvioimaan 
potilaiden kuolleisuutta, mutta toissijaisena muuttujana siinä mitattiin kuolleisuutta 90 päivän kuluttua hoidosta. 
Hoitoryhmien välillä ei ollut todettavissa tilastollisesti merkitsevää eroa, joskin levosimendaania saaneessa 
ryhmässä potilaita kuoli suurempi määrä. 
 
Euroopassa tehdyn SURVIVE-tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, vähentääkö uusi lääkehoito sydämen 
äkillistä vaikeaa vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kuolleisuutta. Tässä noin 1 300 potilaan tutkimuksessa 
verrattiin keskenään levosimendaania ja standardihoitona käytettävää dobutamiinia. Potilaiden seuranta-aika 
oli 180 vuorokautta. Tulokset osoittivat, että levosimendaanihoidolla ei saavutettu tilastollisesti merkitsevää 
kuolleisuuden vähenemistä verrattuna dobutamiiniin, joskin levosimendaania saaneiden potilaiden ryhmässä 
eloonjäämisprosentti oli kautta koko kuuden kuukauden seurantajakson korkeampi kuin dobutamiinia 
saaneessa ryhmässä.  
 
Suun kautta annosteltavan levosimendaanin kliinisten tutkimusten 2. vaiheen PERSIST-tutkimus, jota Orion 
tekee itse, on edellä aikataulustaan. Siinä tutkitaan levosimendaanin tehoa ja turvallisuutta vaikean kroonisen 
sydämen vajaatoiminnan hoidossa noin 300 potilaalla. Tutkimuksen tuloksista raportoidaan kesällä 2006. 
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Lääketutkimusta tarkastellaan tarkemmin vuosikertomuksen Orion Pharmaa koskevassa 
segmenttikatsauksessa.  
 
 
Investoinnit 
 
Konsernin investoinnit olivat 33,4 (28,0) milj. EUR, josta koneiden ja kaluston osuus oli 24,7 (20,1) milj. EUR.  
Konsernissa ei ole meneillään mitään suuria yksittäisiä investointihankkeita. 
 
 
Muutokset konsernin rakenteessa  
 
Vuonna 2005 konsernirakenne on pysynyt lähes ennallaan. Oriolan vähittäiskauppaliiketoimintaa varten 
perustettiin Viroon Panpharmacy Oü ja ostettiin SIA Gimenes Centra Aptieka -yhtiö Latviasta. Joulukuussa 
2005 tehdyn kauppasopimuksen mukaisesti Oy Lyocentre-Nordic Ab:n osakekanta siirtyi Orion Oyj:n 
omistukseen 8.2.2006.    
 
 
Henkilöstö   
 
Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli tarkastelukaudella 4 558 (4 614). Vuoden 2005 lopussa 
konsernin palveluksessa oli yhteensä 4 534 (4 549) henkilöä. Orion Pharmassa ja Oriolassa henkilöstömäärä 
on pysynyt lähes samana kuin edellisvuonnakin. KD:ssä henkilöstömäärä vähentyi toiminnan 
tehostamisjärjestelyjen takia 35:llä henkilöllä. KD päätti sulkea Malmössä toimineen jakelukeskuksensa ja 
yhdistää sen toiminnot Mölnlycken keskusvarastonsa yhteyteen. Orion Diagnostica siirsi vuoden 2005 loppuun 
mennessä Oulunsalon tehtaansa tuotannon Turkuun ja vei samalla läpi muitakin toiminnan 
tehostamistoimenpiteitä, joilla purettiin lähinnä ikääntyneestä tuotekannasta johtunutta ylikapasiteettia. Niiden 
vaikutuksesta henkilöstömäärä vähenee kaikkiaan 30:llä, josta puolet ajoittui vuodelle 2005. 
 
 
Yhtiökokoukset  
 
Varsinainen yhtiökokous 22.3.2005 
Orion Oyj:n 22. maaliskuuta 2005 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiöjärjestyksen 10 §:n 
mukaiset asiat, hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamisesta sekä yhtiön hallussa 
olleiden omien osakkeiden mitätöinnistä ja valtuutti hallituksen hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia 
osakkeita. Päätökset merkittiin kaupparekisteriin 1.4.2005.  
 
Yhtiökokouksen päätöksellä yhtiöjärjestyksen 5 §:n rakennetta yksinkertaistettiin sisällöltään seuraavaksi:  
”Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen 
puheenjohtajan ja hallitus, niin ikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan. Henkilöä, joka on 
täyttänyt 67 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi.” 
 
Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön osakepääoman alentamisesta 3,0 milj. eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa 
olleet 417 864 A-osaketta ja 1 370 000 B-osaketta. 
 
Vuodelta 2004 päätettiin jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euron suuruinen osinko osaketta kohti. 
 
 
Ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2005 
Helsingissä 19. joulukuuta 2005 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin Orion Oyj:n 
jakautumisesta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen 7. marraskuuta 2005 allekirjoittaman jakautumis-
suunnitelman, jonka mukaisesti Orion jakautuu kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi, uudeksi Orion Oyj:ksi ja 
Oriola-KD Oyj:ksi. Jakautumisen suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2006, jolloin nykyinen Orion Oyj 
purkautuu ja jakautumisessa syntyvät uudet yhtiöt aloittavat toimintansa. Uudet yhtiöt hakevat osakkeidensa 
ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 3.7.2006.  
 
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen nykyisen Orion Oyj:n ylikurssirahaston 
alentamiseksi noin 53 miljoonalla eurolla siirtämällä tämä määrä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan 
kuuluvaan käyttörahastoon. Jakautumisessa käyttörahasto jaetaan vastaanottavien yhtiöiden kesken siten, 
että siitä kirjataan 30 miljoonaa euroa Oriola-KD Oyj:n taseeseen ja loppuosa uuden Orion Oyj:n taseeseen.  
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Hallitus 
 
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan. 
Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten 
lukumääräksi seitsemän ja jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin aiemmasta hallituksesta toimitusjohtaja 
Erkki Etola, toimitusjohtaja Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie, 
professori Vesa Puttonen ja professori Heikki Vapaatalo sekä uutena jäsenenä diplomi-insinööri, MBA Olli 
Riikkala. Aikaisempaan hallitukseen kuulunut vuorineuvos Heikki Hakala ei ollut enää käytettävissä hallituksen 
jäseneksi. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo. Hallitus valitsi keskuudestaan 
varapuheenjohtajaksi edelleen Erkki Etolan. Kaikki hallituksen jäsenet ovat Helsingin Pörssin listayhtiöitä 
koskevan Corporate Governance -suosituksen tarkoittamalla tavalla riippumattomia. 
 
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksettiin vuosipalkkiona 64 800 euroa, 
varapuheenjohtajalle 45 600 euroa ja muille jäsenille 32 400 euroa kullekin. Vuosipalkkiosta 60 % maksettiin 
rahana ja 40 % yhtiön B-osakkeina, jotka hankittiin jäsenille Helsingin pörssistä 5.4.2005. Lisäksi maksettiin 
kokouspalkkioina puheenjohtajalle 1 500 euroa, varapuheenjohtajalle 1 125 euroa ja muille jäsenille 750 euroa 
kokoukselta. 
 
Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä 17 kertaa, joista kolme oli puhelinkokouksia. Jäsenten 
keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli noin 94 %.   
 
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Vesa Puttonen (puheenjohtaja), Eero Karvonen ja Olli Riikkala. 
Palkkavaliokuntaan kuuluvat Matti Kavetvuo (puheenjohtaja), Erkki Etola ja Heikki Vapaatalo. 
Tutkimusvaliokuntaan kuuluvat Leena Palotie (puheenjohtaja), Eero Karvonen ja Heikki Vapaatalo. 
Nimitysvaliokuntaan kuuluvat Timo Maasilta (puheenjohtaja), Kari Jussi Aho, Harry Brade, Erkki Etola, Matti 
Kavetvuo, Petri Kuusisto (alkuvuonna), Kari Puro (loppuvuonna) ja Jukka Ylppö.  
Valiokunnat kokoontuivat tilikaudella 2005 seuraavasti: 

− Tarkastusvaliokunta  5 kertaa 
− Palkkavaliokunta  4 kertaa 
− Tutkimusvaliokunta  3 kertaa  
− Nimitysvaliokunta  4 kertaa. 

 
Syksyllä 2005 hallitus suoritti Corporate Governance -suosituksen mukaisen toimintansa itsearvioinnin. 
 
 
Tilintarkastajat 
 
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Pekka Luoma ja varatilintarkastajana KHT Päivi Virtanen. 
 
 
Orion-konsernin hallintomalli 
 
Orion-konserni noudattaa Helsingin Pörssissä listattujen yht iöiden noudatettavaksi annettua listayhtiöiden 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa Corporate Governance -suositusta sillä poikkeuksella, että 
hallituksen asettamaan nimitysvaliokuntaan kuuluu myös muita henkilöitä kuin hallituksen jäseniä. 
 
Orion-konsernissa on voimassa Helsingin Pörssin vuonna 2005 uudistetun ohjeen mukainen sisäpiiriohje. 
 
Selostus konsernin hallinnointiperiaatteista sisältyy vuosikertomuksen Tilinpäätös-osaan. Se on saatavilla 
tarpeen mukaan päivitettynä myös konsernin internet-portaalin Sijoittajille-osiosta osoitteesta 
www.orion.fi/sijoittajille. 
 
 
Muutoksia yhtiön operatiivisessa johdossa  
 
Varatuomari Elina Heliö nimitettiin Orion-konsernin henkilöstön kehittämisjohtajaksi ja Orion Pharman 
henkilöstöjohtajaksi 1.7.2005 alkaen. Heliö on perhevapaalla elokuun 2006 loppuun, johon asti hänen 
tehtäviään hoitaa oman toimensa ohella konsernin päälakimies ja hallituksen sihteeri Olli Huotari.  
 
Orionin hallitus nimitti kauppat. maist. Eero Hautaniemen Orion-konsernin Tukkukaupparyhmän johtajaksi 
vuoden 2006 alusta lukien. Hautaniemi siirtyi konsernin palvelukseen GE Healthcare Finland Oy:n 



  14 (44) 
  

 
 

toimitusjohtajan tehtävistä. Tarkoituksena on, että Hautaniemi nimitetään jakautumisessa syntyvän Oriola-KD 
Oyj:n toimitusjohtajaksi jakautumisen voimaantulopäivästä lukien.  
 
Tukkukaupparyhmää aiemmin johtanut Orion Oyj:n varatoimitusjohtaja Pauli Torkko jatkaa Orionin 
konsernijohdossa sijoitusasioihin, yritysjärjestelyihin ja Oriola-KD:n listautumisvalmisteluihin liittyvissä 
tehtävissä.  
 

 
 
Osakkeet ja osakkeenomistajat 
 
Osakepääoma 
 
Orion Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, A ja B.  Molemmat osakesarjat noteerataan Helsingin Pörssissä 
(kaupankäyntitunnukset ORNAS ja ORNBS). Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa 
äänestämään kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Molemmat 
osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon. Osakkeen 
nimellisarvo on 1,70 EUR.  
 
31.12.2005 Sarja A  Sarja B   A ja B yhteensä  

Osakepääoma  96,1 MEUR 140,0 MEUR 236,1 MEUR 

Vähimmäispääoma     127,5 MEUR 
Enimmäispääoma     510,0 MEUR 

Osakkeita yhteensä 56 517 890 kpl 82 367 958 kpl 138 885 848 kpl 
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 
    

 
Orion Oyj:n vuoden 1998 optio-ohjelman optioilla vuoden 2005 aikana merkityt 4 176 008 kpl osaketta olivat 
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 17.5.-31.12.2005 osakelajina ”Orion B uudet” (ORNBS0105) ja 
ne sisältyvät sarjan B osakkeisiin. ”Orion B uudet” yhdistettiin vanhoihin B-osakkeisiin 31.12.2005.  
 

Orion Oyj:n osakepääoma 2001-2005 

milj. EUR 2001 2002 2003 2004 2005 

Osakepääoma yhteensä 114,8 114,8 114,8 229,6 236,1 

Sarja A (ORNAS) 56,8 52,0 51,0 99,4 96,1 

Sarja B (ORNBS) 58,0 62,8 63,8 130,2 140,0 
Osakeannit: 
Rahastoanti - - - 

 
(1:1)  114,8 

 
- 

Osakkeenomistajien lkm 28 340 28 637 30 700 31 111 36 699 
 
 
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi. 
Vuonna 2005 A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi yhteensä 1 547 854 kpl.  
 
Katsauskauden jälkeen kaupparekisteriin on merkitty optioilla 2001 A/B ja C joulukuussa 2005 merkityt uudet 
B-osakkeet 34 480 kpl. Tämän tilinpäätöksen julkaisuhetkellä yhtiön osakkeista on A-osakkeita 56 517 890 kpl 
ja B-osakkeita 82 402 438 kpl. Vastaava osakepääoma on noin 236,2 milj. EUR. 
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Omat osakkeet 
 
Yhtiön hallussa olleet omat osakkeet mitätöitiin 1.4.2005. Osakkeita oli yhteensä 1 787 864 kpl, joista  
A-osakkeita oli 417 864 kpl ja B-osakkeita 1 370 000 kpl. Osakepääomaa alennettiin vastaavasti n. 3,0 milj. 
EUR. 
 
 
Hallituksen valtuutukset 
 
Orion Oyj:n hallituksella on 22.3.2006 asti voimassa oleva yhtiökokouksen valtuutus omien osakkeiden 
hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutusta ei ole käytetty tämän tilinpäätöksen julkistamishetkeen 
mennessä. Osakkeiden hankinta on suoritettava siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön 
osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) 
prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeita on hankittava 
osakelajien mukaisessa suhteessa. Osakkeita voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, 
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai ne voidaan muutoin edelleen 
luovuttaa tai mitätöidä.  
 
Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai 
optio-oikeuksia. 
 
 
Omistuspohja 
 
Orion Oyj:llä oli 31.12.2005 yhteensä 36 699 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Arvo-osuusjärjestelmässä oli 
hallintarekisteröityjä Orion Oyj:n osakkeita 28 976 366 kpl eli 20,9 % (22,4 %) osakkeista ja 6,6 % (5,5 %) 
äänistä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden määrä väheni vuoden aikana 4,4 %. Vuoden 2005 lopussa 
hallintarekisterissä oli A-osakkeista 4,7 % ja B-osakkeista 31,9 %. 
 
Yksityishenkilöiden osuus osakkaista oli 93,7 %. Yksityishenkilöiden omistuksessa oli koko osakekannasta 
noin 47,9 % ja kaikista äänistä noin 56,1 %. 
   
Yhtiön tietoon ei ole tullut liputusilmoituksia tilikauden aikana eikä tilinpäätöksen julkistamiseen mennessä. 
 
 
Johdon osake- ja optio-omistukset 31.12.2005 
 
Vuoden 2005 lopussa hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä tulosyksiköiden toimitusjohtajien 
yhteenlaskettu omistus yhtiön osakkeista, sisältäen oman, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen 
omistuksen, oli 3 291 820 kpl eli 2,4 % sekä yhteenlaskettu osuus äänistä 62 144 548 ääntä eli 5,1 %.  
Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja tulosyksiköiden toimitusjohtajilla oli optio-ohjelman 2001 optioita 
yhteensä 94 000 kpl, joiden perusteella heidän osakkeenomistuksensa voi kasvaa enintään 188 000 B-
osakkeella eli 0,1 prosentilla senhetkisestä osakekannasta ja 0,0 prosentilla äänimäärästä.  
 
Hallituksen ja johdon osake- ja optio-omistukset 31.12.2005 esitetään vuosikertomuksessa jaksossa Orion-
konsernin hallinnointiperiaatteet. Arvopaperimarkkinalain edellyttämät Suomen Arvopaperikeskuksen SIRE-
järjestelmän mukaiset tiedot Orion-konsernin ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten omistuksista ovat saatavilla 
konsernin internet-portaalista www.orion.fi/sijoittajille.  
 
 
Osakkeiden kurssikehitys ja vaihto vuonna 2005 
 
 Sarja A  Sarja B   A ja B yhteensä  

Vaihto ilman omia osakkeita 9 272 358 kpl 109 233 905 kpl 118 506 236 kpl 
Vaihdon osuus osakemäärästä 16,2 % 135,6 % 86,1 % 
Alin kaupantekokurssi 11,25 EUR 11,60 EUR   
Ylin kaupantekokurssi 21,01 EUR 20,89 EUR   
Päätöskurssi 3.1.2005 12,14 EUR 12,27 EUR   
Päätöskurssi 31.12.2005 15,60 EUR 15,64 EUR   
Osakekannan markkina-arvo 
31.12.2005  881,7 

 
MEUR 1 288,0 

 
MEUR 2 169,7 

 
MEUR 
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Vuoden 2005 lopussa Orion Oyj:n A-osakkeen kurssi Helsingin pörssissä oli 15,60 EUR eli 29,5 % enemmän 
kuin edellisen vuoden päätöskurssi 12,05 EUR. B-osakkeen päätöskurssi oli 15,64 EUR eli 31,3 % enemmän 
kuin edellisen vuoden päätöskurssi 11,91 EUR. Osakekannan markkina-arvo oli vuoden 2005 lopussa 2 169,7 
(1 595,1 ilman omia osakkeita) milj. EUR ja se kasvoi 36,0 %.  
 
 
Osingonjakoperiaatteet ja osinko 
 
Orion Oyj:n hallitus ottaa osingonjakoehdotuksessaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi 
konsernin keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet. Vuodelta 2004 Orion Oyj jakoi 
osinkoa 0,55 EUR osaketta kohden. Osinkoina jaettiin yhteensä 74,1 milj. EUR ja osingonjakosuhde oli  
80,9 %. 
 
 
Optio-ohjelma 1998 
 
Vuoden 1998 optio-ohjelma päättyi 30.4.2005. Vuoden 2004 aikana optioilla 1998A/B tehdyistä yhteensä 
1 438 862 uuden B-osakkeen merkinnöistä johtunut noin 2,4 milj. EUR osakepääoman korotus merkittiin 
kaupparekisteriin 26.1.2005. Osakkeet listattiin Helsingin Pörssiin 27.1.2005 vanhojen B-osakkeiden kanssa ja 
ne oikeuttivat osinkoon vuodelta 2004.  
 
16.5.2005 merkittiin kaupparekisteriin osakepääoman korotus 7,1 milj. EUR, joka perustui vuoden 1998 A/B-
optioilla tammi-huhtikuussa 2005 tehtyihin, yhteensä 4 176 008 uuden B-osakkeen merkintöihin. Uudet B-
osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 17.5.2005 tunnuksella ORNBSN0105. ”Orion B 
uudet” -lajin osakkeet yhdistettiin vanhojen B-osakkeiden kanssa 31.12.2005 ja ne oikeuttavat osinkoon 
vuodelta 2005. 
 
Optio-ohjelma 2001 
 
Optio-ohjelmaan 2001 sisältyy yhteensä 1.800.000 optio-oikeutta, joista kullakin voi merkitä kaksi Orion Oyj:n 
B-sarjan osaketta. Ohjelmaan kuuluu noin 100 avainhenkilöä. Nykyisillä haltijoilla on optioita yhteensä 
1 177 760 kpl. Niiden perusteella merkittävät osakkeet voivat nostaa osakepääomaa enintään 4 004 384 EUR 
ja osakkeiden määrää enintään 2 355 520 uudella B-osakkeella. Näiden osuus on 1,7 % yhtiön osakkeista ja 
0,2 % osakkeiden kokonaisäänimäärästä.  
 
Optio-oikeudet 2001A/B ja 2001C ja 2001D ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. 
2001C-optiot optiot listattiin Helsingin Pörssiin 3.10.2005. Orion Oyj:n jakautumisen johdosta yhtiön hallitus 
muutti marraskuussa 2005 optio-ohjelman voimassaolon ehtoja siten, että osakkeiden merkintäaika optioilla 
2001D alkoi 2.1.2006 ja päättyy ohjelman kaikilla optioilla 31.5.2006.  
 
Viimeinen kaupankäyntipäivä optioilla Helsingin Pörssissä on 23.5.2006. Optio-ohjelman 2001 
osakemerkintöjen käsittelypäivät ovat 31.3. ja 31.5.2006. Osakemerkintöihin perustuvat osakepääoman 
korotukset merkitään kaupparekisteriin noin kuukauden kuluessa käsittelypäivästä. 
 

Optio-oikeus  Kaupankäynti-
tunnus  

Merkintä-
suhde  

B-osakkeen 
merkintähinta  Merkintäaika  

Orion 2001A/B ORNBSEW101 1:2  10,27 EUR  1.10.2003 - 31.5.2006 

Orion 2001C ORNBSEW301 1:2 8,835 EUR 1.10.2005 - 31.5.2006 

Orion 2001D ORNBSEW401 1:2 8,86 EUR 2.1.2006 - 31.5.2006 

 
2001A/B-optioiden oikeuttama B-osakkeen merkintähinta vähenee osakekohtaisen osingon verran jokaisena 
osingonjaon täsmäytyspäivänä. 2001C- ja D-optioilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja voivat alentaa 
vain hallituksen määrittämät erityisosingot, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta osinkopolitiikasta. Jos 
yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen vuodelta 2005 maksettavaksi osingoksi, 2001A/B-optioiden 
merkintähinta alenee 9,42 euroon osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2006. 
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Kaupankäynti Orionin optioilla 2001A/B ja C sekä optioilla 1998A/B vuonna 2005   
 
 2001A/B   2001C  1998A/B  

Vaihto  676 760 kpl 69 400 kpl 4 396 173 kpl 
Alin kaupantekokurssi 4,80 EUR 11,03 EUR 1,32 EUR 
Ylin kaupantekokurssi 22,00 EUR 22,50 EUR 4,20 EUR 
Päätöskurssi 3.1.2005 5,50 EUR - EUR 2,43 EUR 
Päätöskurssi 31.12.2005 12,00 EUR 13,50 EUR - EUR 
  
Optio-ohjelman 1998 voimassaolo päättyi 30.4.2005 
 
 
Osakemerkinnät optioilla 
  
Optioilla 2001A/B ja 2001C merkittiin lokakuussa 2005 Orion Oyj:n B-osakkeita 22 000 kpl. Uudet osakkeet 
merkittiin kaupparekisteriin ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 11.11.2005. Joulukuussa 
2005 merkittiin yhteensä 34 480 B-osaketta, joista optioilla 2001A/B merkittyjä osakkeita oli 80 kpl ja optioilla 
2001C merkittyjä osakkeita 34 400 kpl. Vastaava osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 
27.1.2006 ja uudet osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 30.1.2006 yhdessä 
vanhojen B-osakkeiden (ORNBS) kanssa.  
 

Voitonjakoehdotus 

Orion-konsernin vapaa oma pääoma on 31.12.2005 taseen mukaisesti 385,9 miljoonaa euroa, josta 
jakokelpoista on 254,9 miljoonaa euroa. Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 31.12.2005 taseen mukaisesti 
129 603 546,32 euroa, josta tilikauden voitto on 117 902 763,13 euroa.  
 
Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 0,85 euroa osaketta kohden 
138,9 miljoonalle osakkeelle, yhteensä 118,1 milj. EUR, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja  
muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen päätöksen mukaisesti 120 000 EUR ja että 
voittovarojen tilille jätetään 11 401 267,52 EUR.  
 
 
 
Espoossa 9. päivänä helmikuuta 2006 
 
Orion Oyj:n hallitus 
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Segmenttikatsaukset 
 
 
 

Orion Pharma  

Toimiala: lääkkeiden kehitys, valmistus ja markkinointi 
 
Avainlukuja 
milj. EUR 10-12/ 

2005 
10-12/ 

2004 
Muutos 

% 
2005 2004 Muutos  

% 

Liikevaihto 137,2 119,7 +14,7% 547,0 515,5 +6,1% 
Liikevoitto 27,7 8,4 +228,8% 154,7 108,5 +42,5% 
 % liikevaihdosta 20,2 % 7,0 %  28,3 % 21,0 %  

Investoinnit 6,9 5,3 +31,9% 21,1 17,2 +23,0% 
Myyntituotot omista 
alkuperälääkkeistä 50,5 39,2 +28,8% 227,2 194,1 +17,1% 
Tutkimus- ja 
tuotekehityspanostus 23,2 21,5 +7,8% 76,5 75,1 +1,8% 
Henkilöstömäärä 
kauden lopussa    2 665 2 643 +0,8% 
 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Orion Pharma kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita. Lisäksi Orion 
Pharma tekee intensiivistä tutkimusta tavoitteenaan aikaansaada omia uusia alkuperälääkkeitä kansainvälisille 
markkinoille. Kasvava osa sen liikevaihdosta muodostuu omista, patenttien suojaamista lääkekeksinnöistä. 
Tuote- ja tutkimusstrategian ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, sydänsairaudet ja tehohoito 
sekä hormonaaliset ja urologiset hoidot.  
 
Orion Pharman liikevaihto jakautuu liiketoiminta-alueiden kesken seuraavasti: 
 
milj. EUR  2005 2004 Muutos  

% 

Alkuperälääkkeet 214,9 196,5 +9,3% 
Erityistuotteet 224,3 218,9 +2,5% 
Eläinlääkkeet 59,5 58,6 +1,6% 
Fermion 38,4 34,1 +12,7% 
muut 9,9 7,4 +33,7% 

Yhteensä 547,0 515,5 +6,1% 
 
 
Alkuperälääkkeet-liiketoiminnassaan Orion Pharma painottaa innovatiivisten lääkehoitojen kehittämistä 
kansainvälisille markkinoille. Varsinaisesti 1980-luvun alussa käynnistyneen tutkimustoimintansa tuloksena 
Orion Pharma on tuonut markkinoille jo seitsemän omaa alkuperälääkettä. Alkuperälääkkeistä solmitaan 
muiden lääkeyhtiöiden kanssa lisenssisopimuksia, joilla yhteistyökumppanit saavat tuotekohtaisia oikeuksia 
kattamilleen markkinointialueille.    
 
Parkinsonin taudin hoidossa levodopan lisälääkkeenä käytettävä COMT-entsyymin estäjä Comtess®/Comtan® 
(entakaponi) tuli markkinoille Euroopassa 1998 ja Yhdysvalloissa 1999. Orion markkinoi entakaponia 
tuotenimellä Comtess ja markkinointipartneri Novartis nimellä Comtan. Jatkokehityksen tuloksena Orion 
Pharma toi vuonna 2003 yhdessä Novartiksen kanssa markkinoille Stalevo®  -lääkkeen, jossa on yhdessä 
tabletissa peruslääke levodopa ja sen vaikutusta tehostavat entsyyminestäjät entakaponi ja karbidopa. Stalevo 
ja Comtess/Comtan ovat Orion Pharman nykyisessä tuotteistossa myynniltään suurimmat lääkkeet. Orion 
markkinoi Comtess- ja Stalevo -valmisteita Saksassa, Englannissa, Irlannissa, kaikissa Pohjoismaissa sekä 
useissa itäisen Euroopan maissa. Novartiksen markkinointialue kattaa muut maat, joista suurin on 
Yhdysvallat.  
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Sydämen vaikeaan vajaatoimintaan tarkoitettu, sairaaloiden teho- ja sydänvalvontaosastoilla suonensisäisenä 
injektiona käytettävä lääke Simdax® (levosimendaani) on tullut markkinoille noin 40 maassa vuodesta 2000 
alkaen, mutta myyntipotentiaaliltaan suurissa maissa tuotteella ei ole vielä myyntilupaa. Tuotteen kehitys- ja 
markkinointioikeudet ovat Abbott Laboratories -yhtiöllä vuonna 2004 uudistetun lisenssisopimuksen 
mukaisesti. Orionin oma tutkimusorganisaatio kehittää suun kautta annosteltavaa valmistemuotoa 
levosimendaanista sydämen krooniseen vajaatoimintaan.  
 
Orion Pharman ensimmäisiä omia alkuperälääkkeitä olivat alfa 2 -reseptoritutkimuksen tuloksena syntyneet 
DDA-eläinrauhoiteperheen tuotteet Domosedan® (detomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Antisedan® 
(atipametsoli), jotka ovat eläinlääkäreiden käytössä maailmanlaajuisesti Pfizer Animal Health -yhtiön 
markkinoimina. Samalta alfa 2 -tutkimusalustalta syntyi sittemmin myös ihmiskäyttöön tarkoitettu, 
tehohoitopotilaiden rauhoitteena käytettävä Precedex® (deksmedetomidiini), joka on markkinoilla 
Yhdysvalloissa ja Japanissa Hospira-yhtiön markkinoimana.  
 
Antiestrogeeneihin kuuluva rintasyöpälääke Fareston® (toremifeeni) sai Yhdysvalloissa myyntiluvan vuonna 
1997. Tuotetta myydään eniten Japanissa, missä sitä markkinoi Nippon Kayaku, ja Yhdysvalloissa, missä 
markkinointioikeudet ovat GTx, Inc:llä. 
 
Alkuperälääkkeiden portfolioon Orion Pharma lukee myös vaihdevuosioireiden hoitoon kehittämänsä 
hormonikorvaustuoteperheen, joka koostuu useista, koostumukseltaan erilaisista valmisteista.  
 
Erityistuotteet-liiketoiminnaksi on ryhmitelty geneeriset eli patenttisuojaa vailla olevat lääkevalmisteet. 
Ryhmään kuuluu laaja ja monipuolinen valikoima sekä reseptillä myytäviä valmisteita, sairaalalääkkeitä että 
itsehoitotuotteita lukuisiin eri sairauksiin.  Esimerkiksi Easyhaler®-inhalaattori useille astmalääkeaineille 
sovellettuine versioineen sekä Suomen johtava särky- ja tulehduskipulääke Burana® (ibuprofeeni) sisältyvät 
Orionin Erityistuotteisiin. Huomattava osa Erityistuotteiden liikevaihdosta tulee Suomen markkinoilta.  
 
Eläinlääkkeiden markkinoijana Orion Pharma on merkittävä pohjoismainen toimija. Eläinlääkkeiden osuus 
Orion Pharman liikevaihdosta on noin 11 %.  Monipuoliseen tuotevalikoimaan sisältyvät Orionin itse kehittämät 
eläinrauhoitteet sekä huomattava määrä muun muassa Pfizer Animal Health -yhtiöltä sisäänlisensioituja 
valmisteita, joihin Orion Pharmalla on kaikki Pohjoismaat kattavat markkinointioikeudet. Orion Pharmalla on 
eläinlääkkeissä johtava markkina-asema lähimarkkinoillaan Pohjoismaissa tuotemyyntiin perustuvilla 
markkinaosuuksilla mitattuna.  
 
Fermion on lääkkeiden vaikuttaviin aineisiin erikoistunut hienokemikaaliyhtiö. Se valmistaa kaikkien Orion 
Pharman omien alkuperälääkkeiden vaikuttavat aineet. Lisäksi se toimittaa lääkeaineita useille ulkopuolisille 
lääkeyhtiöille. Fermionilla on korkealuokkaiset, viranomaisten arvioimat ja hyväksymät valmistusprosessit noin 
kolmeenkymmeneen eri lääkeaineeseen, ja sillä on ensisijaisen toimittajan asema usean lääkeyhtiön 
lääkeainetoimittajana. Fermionin myynti ulkopuolisille asiakkaille on noin 7 % Orion Pharman liikevaihdosta. 
 
 
Strategia  
 
Orion Pharman strategiassa korostuu tavoite kasvaa kannattavasti sekä tasapainottaa riskit. Kannattava 
kasvu aikaansaadaan hyödyntämällä oman tutkimuksen ja tuotekehityksen tuloksena syntyneiden 
alkuperälääkkeiden kasvupotentiaali maailmanlaajuisesti sekä laajentamalla Erityistuotteiden markkinointia 
uusille alueille. Partneruudet ja verkostoituminen ovat tärkeitä toimintatapoja varsinkin tutkimuksessa ja omien 
alkuperälääkkeiden markkinoinnissa. Tuotteiden arvo maksimoidaan mahdollisimman tehokkaalla elinkaaren 
hallinnalla.  
 
Lääketutkimuksessaan Orion Pharma keskittyy valittuihin kohdesairauksiin keskushermostosairauksien sekä 
kardiologisten ja hormonaalisten sairauksien pääryhmissä. Toiminta painottuu uusien lääkeaihioiden 
etsimiseen ja tutkimiseen sekä kliinisten tutkimusten varhaisiin vaiheisiin. Pitkälle edenneisiin 
tutkimushankkeisiin liittyvän kasvavan taloudellisen riskin Orion jakaa muiden lääkeyhtiöiden kanssa 
lisenssisopimuksin yleensä kliinisten potilastutkimusten kolmannesta vaiheesta alkaen. Näin vähennetään 
epäonnistumiseen liittyviä riskejä, joskin myös jaetaan mahdolliset tuotot markkinointipartnerin kanssa.  
 
Liiketoiminnan riskiä tasapainotetaan myös ylläpitämällä edellä kuvattuja neljää liiketoiminta-aluetta, joilla 
kaikilla on hieman toisistaan poikkeava riskiprofiili. Viime vuosien kuluessa yhtiössä on pyritty varmistamaan, 
että kaikki alueet voivat kehittää omaa liiketoimintaansa, kuitenkin pitäen mielessä, että pitkällä aikavälillä 
alkuperälääkkeiden kehityspotentiaali on selkeästi suurin. 
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Kymmenen suurimman tuotteen osuus vuoden 2005 liikevaihdosta oli lähes puolet. 
Liikevoitto oli yli 28 % liikevaihdosta 
 
Orion Pharman liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät tasaisen vakaasti kautta koko vuoden. Liikevaihto tosin 
kasvoi vertailuvuodesta vain 6,1 %, mutta se muodostui kokonaan tuotemyynnistä. Vertailuvuonna 
liikevaihtoon sisältyi partnereilta saatuja sopimus- ja etappimaksuja 14,1 milj. EUR.  Kymmenen suurimman 
tuotemerkin liikevaihto kasvoi 15,3 % ja niiden osuus kokonaisliikevaihdosta oli 264,0 (228,9) milj. EUR eli 
noin 48 % (44 %). Myyntituotot omista alkuperätuotteista olivat 227,2 (194,1) milj. EUR. Ne kasvoivat 
vertailukaudesta 17,1 % ja niiden osuus liikevaihdosta oli 42 % (38 %). Valtaosa tästä on osa 
Alkuperälääkkeet-liiketoimintaa, mutta lukuihin sisältyvät myös Eläinlääkkeet-liiketoimintaan kuuluvat 
eläinrauhoitteet sekä Erityistuotteet-ryhmään kuuluvat Easyhaler-tuotteet.  
  
Liikevoitto kasvoi vertailuvuodesta 42,5 % suotuisan myynnin ja kustannuskehityksen seurauksena. 
Vertailuvuoteen sisältyneiden sopimus- ja etappimaksutuottojen vaikutuksella eliminoitu vertailukelpoinen 
liikevoitto parani noin 64 %.   
 
 
Orion Pharman 10 suurimman lääkevalmisteen liikevaihto 
 
milj. EUR 10-12/ 

2005 
10-12/ 

2004 
Muutos 

% 
2005 2004 Muutos  

% 

Stalevo (Parkinsonin tauti) 16,6 9,2 +81,0% 74,7 41,7 +79,2% 
Comtess / Comtan (Parkinsonin tauti) 15,9 10,6 +48,9% 70,6 73,9 -4,5% 
Domitor, Domosedan ja Antisedan 
(eläinrauhoitteet) 5,8 7,0 -18,0% 26,0 25,0 +4,0% 
Burana (tulehdus, kipu) 6,1 3,8 +60,7% 17,4 14,1 +23,4% 
Divina-sarja (vaihdevuosioireet) 3,4 4,4 -21,4% 16,2 18,8 -13,9% 
Simdax (sydämen vajaatoiminta) 3,6 3,2 +12,6% 13,7 10,7 +28,8% 
Enanton (eturauhassyöpä) 3,3 3,5 -3,5% 13,6 13,3 +1,7% 
Easyhaler (astma) 3,0 2,0 +47,3% 10,9 12,0 -8,9% 
Fareston (rintasyöpä) 1,3 1,7 -24,9% 10,7 8,9 +19,7% 
Calcimagon (osteoporoosi) 2,7 2,2 +21,8% 10,2 10,5 -2,7% 

Yhteensä 61,8 47,7 +29,5% 264,0 228,9 +15,3% 

Osuus Orion Pharman liikevaihdosta 45% 40%  48% 44%  
 
 

Stalevo- ja Comtess/Comtan-valmisteiden osuus oli liikevaihdosta 27 % 
 
Omat Parkinson-lääkkeet Stalevo (levodopa, entakaponi, karbidopa) ja Comtess/Comtan (entakaponi) 
muodostivat liikevaihdosta yhteensä 145,3 milj. EUR eli noin 27 %. Tästä toimitukset Novartikselle olivat 
yhteensä 78,8 (63,0) milj. EUR ja ne kasvoivat 25 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevosta 
ja Comtessista oli 66,4 (52,6) milj. EUR ja se kasvoi 26 %.  
 
Yhdysvalloissa Stalevon markkinaosuus kaikkien Parkinson-lääkkeiden kokonaistukkumyynnistä oli 
marraskuussa 2005 noin 9 % ja Comtanin markkinaosuus noin 8 %. Vuoden 2005 aikana Stalevon 
markkinointialue laajeni 16 uuteen maahan, ja Euroopassa se on saatavilla jo kaikissa keskeisissä maissa. 
Italiaa lukuun ottamatta lääke on myös korvattavuuden piirissä. Myynti käynnistyi myös itäisen Euroopan 
maissa vuoden 2005 aikana. Tähän mennessä Stalevolla on myyntiluvat 64 maassa.   
 
Stalevon asema Parkinson-potilaiden hoidossa on tasaisesti vahvistunut ja entakaponia sisältävien 
valmisteiden kokonaismyynti on kasvanut. IMS:n rullaavan 12 kk:n tilastossa marraskuulta 2005 
maailmanlaajuinen vuosimyynti oli yhteensä noin 287 milj. EUR, josta Stalevon osuus oli 141 (66) milj. EUR ja 
Comtess/Comtanin osuus 146 (151) milj. EUR. 
 
Entakaponituotteiden yhteenlaskettu markkinaosuus kaikista Parkinson-lääkkeistä oli marraskuussa 2005 
esimerkiksi Saksassa noin 15 %, Ruotsissa 19 %, Suomessa 31 % ja Yhdysvalloissa 17 %. Yhdysvalloissa 
Stalevon ja Comtanin IMS-tilaston mukainen 12 kk:n tukkumyynti 11/2005 oli 112 (95) milj. EUR ja 
markkinaosuus 17 % kaikista Parkinson-lääkkeistä. Comtan-valmiste tuli monen vuoden odotuksen jälkeen 
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korvattavuuden piiriin myös Italiassa, minkä seurauksena myynti sielläkin lähti nopeasti kasvuun. Japanissa 
on vireillä Comtania koskeva myyntilupahakemus, johon odotetaan päätöstä vuoden 2006 lopulla.  
 
Stalevo- ja Comtess/Comtan-valmisteista on kertynyt jo yli 680 000:n potilasvuoden verran kliinistä 
käyttökokemusta, mikä on merkittävän hyvä osoitus niiden tehosta ja turvallisuudesta. Parkinsonin taudin 
hoitoon kehitettyjen uusien hoitojen joukossa markkinoille ei ole toistaiseksi tullut eikä ole odotettavissakaan 
välitöntä kilpailijaa Stalevolle.  
 
Rintasyöpälääke Farestonia (toremifeeni) myydään eniten Japanissa, missä sitä markkinoi Nippon Kayaku.  
Yhdysvalloissa myynti on lähtenyt uudelleen kasvuun markkinointioikeuksien siirryttyä vuoden 2004 lopussa 
GTx, Inc:lle.  
 
Eturauhassyövän hoidossa käytettävän Enanton®-lääkkeen (leuproreliiniasetaatti) uudet valmistemuodot ovat 
vauhdittaneet tuotteen myynnin kasvua niiden tultua markkinoille kaikissa Pohjoismaissa. Orion markkinoi 
tuotetta japanilaisen Takedan lisenssillä.  
 
 
Erityistuotteet, Eläinlääkkeet ja Fermion 
 
Suomessa  Orionin markkinaosuus oli koko vuoden lääkemyyntitilaston mukaan 9,9 %. Orionin lääkkeiden 
tukkumyynti kasvoi noin 7 % noin 172 miljoonaan euroon, jolla Orion on Suomen lääkemyyntitilastossa 
toiseksi suurin. Itsehoitolääkkeissä Orion on selvästi suurin markkinoija Suomessa. Niiden euromääräisestä 
tukkumyynnistä Orionin markkinaosuus oli lähes 26 %, noin 52 milj. EUR. Myynti kasvoi edellisvuodesta yli  
17 %. Itsehoitovalmisteiden kappalemääräisestä tukkumyynnistä Orionin osuus oli lähes 37 %. 
Vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden euromääräisestä kokonaismyynnistä Orionin valmisteiden osuus oli noin  
9 % mutta kappalemääräisestä myynnistä 25 %, kasvu noin 8 %. Sairaalalääkkeiden toimittajana Orion on 
jaetulla ensimmäisellä sijalla noin 29 milj. euron myynnillään ja yli 7 %:n markkinaosuudellaan. Suomen 
lääkemyyntitilastossa Orionin lääkkeistä korkeimmalle sijalle, seitsemänneksi, ylsi edelleen tulehduskipulääke 
Burana (ibuprofeeni). Sen tukkumyynti oli 17,2 milj. EUR ja se kasvoi edellisvuodesta 25 %. 
 
Easyhaler-inhalaattoreiden tuoteperheeseensä Orion on kehittänyt formulaatiot neljästä geneerisestä 
lääkeaineesta astman hoitoon. Liikevaihto muodostuu valtaosin markkinointipartnereilta saaduista 
rojaltituotoista. Tärkeimpiä markkinointikumppaneita ovat Hexal-yhtiö Saksassa, Meda-yhtiö Ruotsissa, 
Norjassa ja Tanskassa sekä Ranbaxy-yhtiö Englannissa. Budesonidin ja formoterolin annosteluun kehitetyt 
Easyhaler-valmisteet ovat lanseerausvaiheessa tuoteperheen uusina jäseninä.   
 
Eläinvalmisteiden osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli noin 11 %. Lähes puolet liikevaihdosta muodostui 
oman eläinrauhoiteperheen tuotteista. Niiden myynti on kehittynyt kaikilla markkinoilla varsin myönteisesti 
markkinointipartneri Pfizer Animal Health -yhtiön kattaman myyntialueen laajentumisen seurauksena.   
 
Fermionin tuotantokapasiteetista huomattava osa käytettiin Orion Pharman omien alkuperälääkkeiden 
vaikuttavien aineiden valmistukseen. Fermionin lääkeainetoimitukset konsernin ulkopuolisille asiakkaille toivat 
Orion Pharman liikevaihdosta noin 7 %.   
 
 
Lääketutkimus- ja tuotekehitystoiminta   
  
Orion Pharman tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 76,5 (75,1) milj. EUR ja niiden suhteellinen osuus 
tulosyksikön liikevaihdosta oli 14 % (15 %). Orion Pharma pyrkii käyttämään lääketutkimukseen ja  
-tuotekehitykseen vuosittain noin 15-17 % liikevaihdostaan, mikä vastaa keskimääräistä kansainvälistä tasoa. 
Menot kirjataan suoraan kuluiksi ja ne rahoitetaan liiketoiminnan kassavirroista. Tulosyksikön henkilökunnasta 
tutkimusorganisaatioon kuuluu noin neljännes, yli 600 henkilöä. 
 
Toiminta painottuu uusien lääkeaihioiden tutkimiseen ja kliinisten tutkimusten varhaisempiin vaiheisiin. 
Kalliiden ja potilasmääriltään laajojen kansainvälisten kolmannen vaiheen kliinisten tutkimusten vetovastuun, 
kustannukset ja riskit Orion Pharma jakaa yhteistyökumppaneidensa kanssa.  
 
Orion Pharma keskittyy tutkimuksessaan keskushermostosairauksiin, sydänsairauksiin ja tehohoitoon sekä 
hormonaalisiin ja urologisiin hoitoihin. Syvin osaaminen liittyy COMT-entsyymiin, erityisesti sen rooliin 
Parkinsonin taudin hoidossa, keskushermoston alfa 2 -reseptoreihin, sydänlihaksen kalsiumiin sekä 
estrogeeni- ja androgeenireseptoreihin kohdistuviin hormonaalisiin terapioihin.  
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Seuraavassa tarkastellaan keskeisiä meneillään olevia lääketutkimushankkeita ydinterapia-alueittain. 
 
Keskushermostosairaudet 
 
Keskushermostosairauksien laajasta kokonaisuudesta Orion Pharman erikoisalaa on varsinkin Parkinsonin 
tauti. Orion Pharman kehittämä entakaponi on lääke, joka tehostaa Parkinsonin taudin peruslääkkeen, 
levodopan, vaikutusta. Entakaponin vaikutus perustuu COMT-entsyymin (katekoli-oksi-metyylitransferaasi) 
estoon. Ensimmäiset sitä sisältävät valmisteet, Comtess ja Comtan, tulivat markkinoille 1998. Jatkokehityksen 
tuloksena syntynyt Stalevo, jossa entakaponi-, levodopa- ja karbidopa-lääkeaineet on yhdistetty samaan 
tablettiin, tuli markkinoille vuoden 2003 lopulla. Stalevo ja Comtess/Comtan -valmisteet ovat myyntituotoiltaan 
Orionin toistaiseksi suurimmat lääkkeet.  
 
Orion Pharma tekee parhaillaan yhteistyökumppaninsa Novartiksen kanssa kansainvälistä kolmannen vaiheen 
kliinistä STRIDE-PD -potilastutkimusta selvittääkseen, voidaanko Stalevo-lääkehoidolla viivästyttää 
tahattomien liikkeiden eli dyskinesioiden ilmaantumista Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla. Dyskinesiat 
voivat ilmetä epätasaisina tai nykivinä liikkeinä, jotka ovat erilaisia kuin Parkinsonin tautiin yleisesti liittyvä 
vapina. 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 tutkimus käsittää 70 keskusta 14 
maassa ja siihen on rekrytoitu 740 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta vähintään kahden vuoden hoidon 
ajaksi. Viimeiset potilaat on rekrytoitu vuoden 2006 alussa, joten tuloksia voidaan odottaa vuoden 2008 
alkupuolella. 
 
Stalevolla tehdyt tutkimukset levottomien jalkojen oireyhtymän hoitoon lopetettiin lääkkeen nykyisellä 
valmistemuodolla kaupallisista syistä.  
 
Markkinointipartneri Novartis jätti Comtan-valmistetta koskevan myyntilupahakemuksen Japanin 
lääkeviranomaisille keväällä 2005. Myyntilupapäätöstä odotetaan vuoden 2006 loppupuolella. 
 
Nonkliinisessä keskushermostotutkimuksessa on edennyt pitkälle projekti, jonka tavoitteena on kehittää uusi, 
entakaponiakin tehokkaampi ja pitempään vaikuttava COMT-estäjä Parkinsonin taudin hoitoon. 
 
Keskushermostosairauksiin liittyy myös alfa 2 -reseptoreiden farmakologiaan kohdistuva tutkimus, josta ovat 
peräisin jo markkinoilla olevat eläinrauhoitteet detomidiini ja medetomidiini, niiden vastavaikutin atipametsoli 
sekä ihmisille tehohoidon rauhoitteena USA:ssa ja Japanissa markkinoilla oleva deksmedetomidiini 
(Precedex). Abbott Laboratories ja Hospira ovat vastanneet deksmedetomidiinin kehittämisestä Orion 
Pharman lisenssillä. Syksyllä 2005 Orion Pharma on aloittanut Sveitsissä ja Suomessa toisen vaiheen 
tyyppisen tutkimuksen deksmedetomidiinin käytöstä potilaiden rauhoitteena tehohoidossa pitkäaikaisena, yli 
24 tunnin infuusiona. Ohjelman tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi EU:ssa. 
 
Orion Pharman omaan molekyylikeksintöön perustuva ORM-10921 on mekanismiltaan alfa 2C -tyypin 
reseptorin salpaaja, jolla on saatu lupaavia tuloksia skitsofreniaa kuvaavissa nonkliinisissä tutkimusmalleissa. 
Se on nyt kliinisten tutkimusten ensimmäisessä vaiheessa, jossa tutkitaan lähinnä sen farmakologisia 
ominaisuuksia terveillä vapaaehtoisilla henkilöillä. Tutkimuksissa on ilmennyt projektin etenemistä hidastavia 
tekijöitä, joiden vaikutusta selvitetään parhaillaan. 
 
 
Sydänsairaudet  
 
Tulokset USA:n ja eräiden Euroopan maiden myyntilupia varten levosimendaanilla (Simdax) tehdyistä 
kolmannen vaiheen kliinisistä tutkimuksista raportoitiin AHA Scientific Seminars 2005 -symposiumissa 
Yhdysvalloissa marraskuun puolivälissä 2005. REVIVE II ja SURVIVE -tutkimuksissa hoidettiin ja seurattiin 
yhteensä yli 1 900 sydämen äkillistä vaikeaa vajaatoimintaa sairastavaa potilasta. Lisenssinhaltija Abbott 
Laboratories on parhaillaan viimeistelemässä tulosten analyysiä ja käy keskusteluja Yhdysvaltain 
lääkeviranomaisen, FDA:n, kanssa ja selvittää mahdollisuuksia jatkotoimenpiteiksi Yhdysvalloissa. EU:n 
tunnustamismenettelyn mukaisessa maakohtaisten myyntilupien hakuprosessissa viitejäsenvaltiona olevan 
Ruotsin lääkeviranomaisen, Läkemedelsverketin, kanssa ovat meneillään neuvottelut Simdaxin 
valmisteyhteenvetoon tutkimustulosten perusteella tehtävistä päivityksistä. Lisäksi Abbott tapaa myös muita, 
kuten Saksan, Ranskan ja Englannin lääkeviranomaisia keskustellakseen myyntilupaprosessista.   
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Yhdysvalloissa tehdyssä REVIVE II -tutkimuksessa levosimendaanin tehoa oireisiin verrattiin lumelääkkee-
seen noin 600 potilaalla. Tutkimuksen tulokset osoittivat tilastollisesti merkitsevästi parempia hoitotuloksia 
niillä potilailla, joiden äkillistä sydämen vaikeaa vajaatoimintaa hoidettiin yhdellä levosimendaani-infuusiolla 
standardihoidon ohella verrattuna niihin potilaisiin, jotka saivat pelkkää standardihoitoa. Tutkimuksen 
ensisijaisena muuttujana oli sekä potilaiden oma että heitä hoitaneiden lääkäreiden arvio hoidon vaikutuksista 
sydämen vajaatoiminnan oireisiin viiden vuorokauden seuranta-aikana. 
 
Levosimendaanilla hoidettujen potilaiden kliininen tila parani suuremmalla osalla ja heikkeni pienemmällä 
osalla kuin vertailuryhmässä. Levosimendaanilla hoidettujen potilaiden hoitoaika sairaalassa oli myös 
keskimäärin lyhyempi kuin vertailuryhmällä. REVIVE II -tutkimusta ei ollut varsinaisesti suunniteltu arvioimaan 
potilaiden kuolleisuutta, mutta toissijaisena muuttujana siinä mitattiin kuolleisuutta 90 päivän kuluttua hoidosta. 
Hoitoryhmien välillä ei ollut todettavissa tilastollisesti merkitsevää eroa, joskin levosimendaania saaneessa 
ryhmässä potilaita kuoli suurempi määrä. 
 
Euroopassa tehdyn SURVIVE-tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, vähentääkö uusi lääkehoito sydämen 
äkillistä vaikeaa vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kuolleisuutta. Tässä noin 1 300 potilaan tutkimuksessa 
verrattiin keskenään levosimendaania ja standardihoitona käytettävää dobutamiinia. Potilaiden seuranta-aika 
oli 180 vuorokautta. Tulokset osoittivat, että levosimendaanihoidolla ei saavutettu tilastollisesti merkitsevää 
kuolleisuuden vähenemistä verrattuna dobutamiiniin, joskin levosimendaania saaneiden potilaiden ryhmässä 
eloonjäämisprosentti oli kautta koko kuuden kuukauden seurantajakson korkeampi kuin dobutamiinia 
saaneessa ryhmässä.  
 
Suonensisäisen levosimedaanin kolmannen vaiheen kliiniset tutkimukset siirtyivät Abbottin vetovastuulle 
huhtikuussa 2004 uusitulla lisenssisopimuksella. Abbott sai myös laajennetut markkinointioikeudet 
tuotteeseen. Lääkkeellä on jo myyntilupa yli 40:ssä maassa. 
 
Levosimendaanin muita kuin suonensisäisiä valmistemuotoja koskevat oikeudet Orion Pharma on pidättänyt 
itsellään. Orion Pharma tutkii suun kautta annosteltavaa valmistemuotoa levosimendaanista vaikean 
kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon noin 300 potilasta käsittävässä toisen kliinisen vaiheen PERSIST-
tutkimuksessa. Tuloksista raportoidaan kesällä 2006. 
 
Levosimendaanin mahdollisia hyötyjä testataan myös eläinlääkinnässä. Kansainvälisiin myyntilupiin 
tähtäävässä CLEVET -ohjelmassa tutkitaan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa. Myös 
tästä tutkimuksesta saadaan tuloksia vuoden 2006 aikana. 
 
 
Hormonaaliset ja urologiset hoidot  
 
Amerikkalainen GTx, Inc. tekee kolmannen vaiheen kliinisiä tutkimuksia Orion Pharman kehittämällä 
antiestrogeenillä, toremifeenillä (GTx:n tuotenimi AcapodeneTM) eturauhassyövän ennaltaehkäisyyn. Lisäksi 
GTx:llä on meneillään kolmannen vaiheen tutkimukset toremifeenillä luukadon hoitoon. Kohderyhmänä niissä 
ovat eturauhassyöpää jo sairastavat, tavanomaista syöpähoitoa saavat potilaat.  
 
Jo pitkään markkinoilla ollut hormonikorvausvalmisteiden tuoteperhe käsittää useita valmisteita. Orion Pharma 
on kuitenkin vähentänyt panostuksiaan tämän tuotesegmentin tutkimuksiin ja jatkokehittämiseen 
maailmanmarkkinoiden käännyttyä nopeaan laskuun sen jälkeen, kun muutama vuosi sitten osoitettiin 
hormonikorvaushoitojen lisäävän jonkin verran rintasyövän ja kohdunkaulansyövän riskiä.  
 
Alkuvaiheen tutkimusportfoliossa on identifioituna useita androgeenireseptoriin vaikuttavia lääkeaineita. Orion 
Pharma pyrkii kehittämään sukupuolihormoniperäisiin sairauksiin uusia lääkkeitä, joilla on testosteronin 
kaltaisia, esimerkiksi lihasmassaan ja luuhun kohdistuvia positiivisia vaikutuksia, mutta joilta puuttuu 
haitallinen, eturauhasta suurentava vaikutus. Äskettäin ensimmäisen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin edenneellä 
arkariini-lääkeaihiolla näyttäisi olevan tämän tyyppisiä ominaisuuksia. 
 
 
Erityistuotteiden tuotekehitys   
 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen resursseja on kohdistettu entistä enemmän myös Erityistuotteet-ryhmän 
laajan tuotteiston huoltamiseen, ylläpitämiseen ja elinkaaren hallintaan. Budesonidia sisältävä Giona 
Easyhaler® -valmiste ja formoterolia sisältävä Formoterol Easyhaler® ovat saaneet vuoden 2005 mittaan 
myyntiluvat yhdeksässä maassa tunnustamismenettelyn kautta yhteistyössä markkinointipartnereiden kanssa.  
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Orion Diagnostica  
 
Toimiala: diagnostiset testit ja testijärjestelmät sekä hygieniatestit 
 
Avainlukuja 
milj. EUR 10-12/ 

2005 
10-12/ 

2004 
Muutos 

% 
2005 2004 Muutos  

% 

Liikevaihto 10,5 10,9 -3,6% 40,8 39,4 +3,4% 
Liikevoitto 1,1 1,3 -17,2% 6,3 5,8 +8,3% 
 % liikevaihdosta 10,5% 12,2%  15,4 % 14,7 %  
Investoinnit 0,5 0,4 +38,1% 1,8 1,4 +26,6% 
Henkilöstömäärä  
kauden lopussa    304 318 -4,3% 
 

 
Liiketoiminnan kuvaus  
Orion Diagnostica kehittää ja valmistaa in vitro -diagnostisia testimenetelmiä ja -järjestelmiä. Painotus on niin 
sanotuissa point-of-care- eli lähitesteissä, joita lääkärit ja terveydenhoitajat käyttävät potilasvastaanotoilla ja 
pienimuotoisissa laboratorioissa. Tuotevalikoimassa johtava merkki on QuikRead®. Sen ensimmäinen ja jo 
laajasti eri puolilla maailmaa markkinoilla oleva sovellus on helppokäyttöinen ja tulokset nopeasti antava CRP-
testi, jolla mitataan verinäytteestä C-reaktiivisen proteiinin pitoisuutta. Kohollaan oleva CRP-arvo viittaa 
elimistön bakteeriperäiseen tulehdustilaan. QuikRead-testialustan käyttö on laajenemassa uusille 
sovellusalueille Orion Diagnostican oman tuotekehityksen tuottamilla testeillä. Merkittäviä diagnostisia tuotteita 
ovat myös luun aineenvaihduntaa mittaavat UniQ™ -kollageenitestit sekä erilaiset hormonimerkkiaineet.  
 
Hygieniatestit, joita käytetään monipuolisesti teollisuuden ja elinkeinoelämän eri aloilla, ovat toinen tärkeä 
tuoteryhmä. Merkittävin tässä ryhmässä on Hygicult® -testi. 
  
Tuoteohjelmassaan Orion Diagnostica on siirtänyt painopistettä voimakkaasti lähi- ja pikatestauksen uuden 
sukupolven tuoteperheisiin. Tuotteet valmistetaan Suomessa, mutta niiden markkinat ovat valtaosin 
kansainväliset. Ulkomaantoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta on yli 80 %.  
 
Strategia 
Orion Diagnostica keskittyy valikoituihin lähi- ja pikatestauksen tuoteperheisiin, joissa innovatiivisuuden aste 
on korkea. Tähän liittyen yhtiö päätti vuonna 2005 tehostaa toimintaansa ja keskittää tuotteiden tuotannon 
Turkuun ja Espooseen ja sulkea Oulunsalon tehtaan. 
 
Liikevaihto ja tulos 
Orion Diagnostica vei vuoden loppuun mennessä läpi yhtiön kokoon nähden raskaan tehostamisohjelman 
tasapainottaakseen tuotannollista ylikapasiteettiaan, jota oli aiheuttanut ikääntyneen tuotteiston heikentynyt 
kysyntä. Tuotevalikoimassa ja myyntityössä painottui yhä voimakkaammin omaan tuotekehitykseen perustuva 
uudemman sukupolven tuotteisto, joka toi kasvavan osuuden liikevaihdosta ja tuloksesta.  
  
Liikevaihto kehittyi myönteisesti varsinkin Suomen ja Skandinavian maat kattavassa omassa myyntiverkossa. 
Suoran viennin tärkeimmistä kohdemaista parhaiten kasvoivat Kiina, Japani, Saksa, Italia ja Slovenia.  
Kannattavuus oli kautta koko vuoden hyvällä tasolla. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 8,3 %.      
 
Orion Diagnostica sai vuonna 2005 uuden, ISO 13485:2003 -standardin mukaisen laatusertifikaatin, joka 
vaaditaan yhä useammassa maassa tuotteiden saamiseksi myyntirekistereihin. ISO 9001:2000 -
laatusertifikaatin yhtiö sai jo vuonna 1995. UniQ PINP -kollageenitesti sai FDA:n 510(k) -hyväksynnän 
keväällä 2005. Tätä biokemiallista testiä voidaan käyttää muun muassa vaihdevuosien jälkeisen 
osteoporoosin diagnosoinnissa hoidon seurannassa. 
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Tukkukaupparyhmä 
 
 
Orion-konsernin jakautuessa kesällä 2006 syntyvä uusi Oriola-KD -konserni muodostuu Tukkukauppa-
ryhmästä. Itsenäisenä pörssiyhtiönä Oriola-KD Oyj kehittää toimintojaan omista strategisista lähtökohdistaan. 
Se saa myös paremmat kehittymismahdollisuudet kuin Tukkukaupparyhmä asemassaan Orion-konsernin 
osana.   
 
 
Toiminnan kuvaus 
Tukkukaupparyhmä muodostuu kahdesta lääkkeiden ja terveydenhuollon tuotteiden tukkukauppaan ja 
jakeluun keskittyvästä yhtiöstä, Oriola Oy:stä ja Kronans Droghandel AB:stä (KD) tytäryhtiöineen. Ryhmä 
perustettiin Orion-konsernin tulosyksiköksi kesällä 2002 Orionin omistusosuuden noustua KD:stä 69,4 
prosenttiin. Yhtiöiden asiakkaita ovat erityisesti apteekit ja sairaala-apteekit sekä terveydenhuollon palveluja 
tarjoavat julkisen ja yksityisen sektorin toimijat, joille Oriola ja KD toimittavat päämiestensä tuotteita ja niihin 
liittyviä monipuolisia logistisia palveluita. Oriolan ja KD:n päämiehiä ja tavarantoimittajia ovat lääkeyhtiöt ja 
terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistajat.  
 
Molempien yhtiöiden palvelujen kattavuus ulottuu toimitusketjun päästä päähän: tuontihuolinnasta toimituksiin 
asiakkaille, ja tavara- ja palvelutoimitusten ohella siihen sisältyvät myös niihin liittyvät raha- ja 
informaatiovirrat. Molemmilla yhtiöillä on toimialaltaan myös vuosikymmeniä pitkä historia ja kokemus, ja niillä 
on kotimaittensa lääkehuollossa ja terveydenhuoltojärjestelmässä valtakunnallisesti vakiintunut ja integroitunut 
rooli. Tämä heijastuu myös niiden yhteiskunnallisen vastuun periaatteissa. 
 
Oriolan lääkejakelun ja kaupan toimialuetta ovat Suomi ja Baltian maat. Liettuassa se tarjoaa lääkevalmistajille 
ja maahantuojille varastointi- ja logistiikkapalveluja, mutta ei harjoita lääkkeiden myyntiä apteekeille. Oriolan 
markkinaosuus Suomen lääketukkukaupasta on Suomen Apteekkitavaratukkukauppiaat ry:n (ATY) vuoden 
2005 myyntitilaston mukaan noin 41 %. Baltian maiden lääketukkukaupasta Oriolan markkinaosuus on noin  
4-5 %. 
 
Oriolan terveydenhuollon laite- ja tarvikekauppaan sisältyvät varsin kattavasti sairaala-alan, laboratorioiden 
sekä hammasalan laitteet, välineet ja tarvi kkeet, mukaan lukien lääketieteelliset kuvantamisjärjestelmät. Oriola 
on Suomen johtavia markkinoijia useilla erikoistuotesektoreillaan markkinaosuudella mitattuna. Sairaala- ja 
laboratoriotuotteista Oriolan markkinaosuus on noin 15 %, kuvantamisessa noin 35 % ja hammasalalla yli  
50 %. Laite- ja tarvikeliiketoiminta tuo huomattavan osuuden Oriolan liikevoitosta. Terveydenhuollon tuotteiden 
kokonaismarkkinat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian maiden muodostamalla alueella ovat noin 3 miljardia 
euroa vuodessa. Markkinoiden rakenne on hyvin erilainen eri tuoteryhmissä ja eri maantieteellisillä alueilla. 
 
KD on Ruotsissa toimiva lääkejakelija. Sen markkinaosuus Ruotsissa on noin 47 % perustuen 
Läkemedelsstatistik-yhtiön tilastoihin vuodelta 2005.  Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden markkinoijille 
KD myy jakelu- ja logistiikkapalveluja. Toiminta jakautuu kolmeen osaan: terveydenhuollon tarvikevalmistajille 
maanlaajuisesti myytäviin logistiikkapalveluihin, julkiselle sektorille tietyillä alueilla myytäviin terveydenhuollon 
jakelupalveluihin ja kotijakeluun. Toiminnassaan KD korostaa riippumattomuutta tuotteiden valmistajista 
tarjoten näin asiakkaidensa kaipaamia neutraalin kumppanin palveluita. 
 
Oriolan hallinto ja keskusvarasto sijaitsevat Espoossa. Lisäksi sillä on paikallisliikkeet Seinäjoella, Oulussa ja 
Kuopiossa. Oriolalla on tytäryhtiöitä Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa sekä kaikissa Baltian maissa. KD:n 
hallinto on yhtiön keskusvaraston yhteydessä Göteborgin lähellä Mölnlyckessä. Lisäksi KD:llä on 
Enköpingissä jakelukeskus. KD sulkee Malmössä sijaitsevan jakelukeskuksensa vuoden 2006 ensimmäisellä 
neljänneksellä.   
 
 
Lääkkeiden tukkukaupan ja -vähittäismyynnin toimintamalli Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa  
Ruotsissa lääketukkukaupan arvo oli vuonna 2005 noin 2,7 miljardia euroa ja Suomessa noin 1,7 miljardia 
euroa. Molemmissa maissa on vain kaksi täyden palvelun lääketukkukauppaa ja käytäntönä yksikanavajakelu, 
joka tarkoittaa, että lääkkeen valmistaja/maahantuoja sopii tuotteittensa jakelusta vain yhden lääketukku-
kaupan kanssa. Suomessa yksikanavajakelu perustuu lääkeyhtiön ja tukkukaupan välisiin sopimuksiin. 
Ruotsissa yksikanavajakelu liittyy apteekkimonopolin luomaan markkinarakenteeseen ja kilpailuviranomaisen 
poikkeuslupaan. Käytäntö on pitkien etäisyyksien maissa logistisesti tehokas ja kustannuksiltaan edullinen.  
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Baltian maiden lääketukkukauppa oli vuonna 2005 yhteensä noin 0,6 miljardia euroa. Baltian maissa 
käytäntönä on monikanavajakelu, ja lääketukkukauppoja on lukuisia.   
  
Liiketoiminta perustuu jakelu- ja päämiessopimuksiin 
Sopimussuhteilla on keskeinen merkitys Tukkukaupparyhmän liiketoiminnalle. Lääketukkukaupassa 
Suomessa ja Ruotsissa kaikki päämiessuhteet perustuvat kahdenkeskisiin jakelusopimuksiin. 
Lääketukkukaupan sopimuskaudet ovat yleensä lyhyitä, kerrallaan vain noin kalenterivuoden pituisia, vaikka 
liikesuhteet monien päämiesten kanssa ovatkin tosiasiassa olleet pitkiä. Päämiehen vaihtaessa jakelijaa tai 
osapuolten neuvoteltua uuden sopimuksen on ensimmäinen sopimusjakso kuitenkin usein yhtä vuotta pitempi. 
Päämiesten tekemiä jakelijan vaihdoksia tapahtuu vuosittain, mikä heijastuu jakelijoiden liikevaihtoon, 
markkinaosuuksiin ja toiminnan katteisiin. Jakelusopimuksissa on myös keskinäisiä eroja. 
Sopimusrakenteessa, jossa jakelija omistaa päämiehensä koko varaston, laskutukseen ja liikevaihtoon 
kirjataan tuotteiden myyntituotot. Kaupintakauppaan ja agenttisopimuksiin perustuvissa sopimussuhteissa 
jakelijan liikevaihtoon kirjataan vain jakelupalkkion osuus. 
 
Terveydenhuollon tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat 
samoin voimassa tavanomaisesti vain vuoden kerrallaan, vaikka liikesuhteet päämiesten kanssa ovat pitkiä 
johtuen muun muassa tuotteiden markkinoinnissa, myynnissä sekä myös laitteisiin liittyvissä huoltopalveluissa 
tarvittavasta syvällisestä tuoteosaamisesta. Myös terveydenhuollon tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä 
uuden tavarantoimittajan kanssa ensimmäinen sopimuskausi on usein yhtä vuotta pitempi. 
 
Strategia 
Tukkukaupparyhmän yksiköiden strategia perustuu liiketoimintaympäristön sekä päämiesten ja asiakkaiden 
tarpeiden ymmärtämiseen, laatuun, luotettavuuteen, kustannustehokkuuteen, joustavuuteen ja tuottavuuteen 
kaikilla liiketoiminta-alueilla. Ydinliiketoimintaa ovat sekä lääkejakelu että terveydenhuollon tuotteiden kauppa.  
 
Tukkukaupparyhmän yksiköiden strategisena tavoitteena on olla sekä päämiesten että asiakkaiden halutuin 
partneri lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinnassa, markkinoinnissa ja myynnissä 
Suomen, Skandinavian ja Baltian maiden muodostamalla markkina-alueella. Tavoitteena on kasvattaa 
kannattavasti lääkkeiden kauppaa ja jakelua sekä terveydenhuollon tuotteiden markkinointia nykyisillä 
maantieteellisillä markkina-alueillaan, jonka lisäksi yhtiö tulee tutkimaan liiketoiminnan 
laajentamismahdollisuuksia Venäjällä ja muissa Itämeren alueen maissa. Tavoitteena on myös kasvattaa 
terveydenhuollon tuotteet -liiketoiminnan liikevaihtoa ja liikevoittoa niiden nykyisellä markkina-alueella sekä 
orgaanisesti että yritysostojen avulla. Liiketoimintaa laajennetaan myös lääkkeiden ja terveydenhuollon 
tuotteiden vähittäiskauppaan niissä maissa, joissa se on mahdollista ja katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 
 
KD:n enemmistön osto vuonna 2002 mahdollisti Oriolan ja KD:n keskinäisen lääkejakeluliiketoiminnan 
yhteistyön päämiesmarkkinoinnissa, informaatiotekniikassa sekä logistiikassa. Toimintojen tehokkuutta ja 
tuottavuutta on lisätty synergioita hyödyntämällä. KD toimii Oriolan markkinoimien tuotteiden logistisena 
partnerina Ruotsissa.  
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Tukkukaupparyhmä-segmentin avainlukuja  
 

milj. EUR 
10-12/ 

2005 
10-12/ 

2004 
Muutos 

% 
2005 

 
2004 

 
Muutos 

% 

Laskutus 619,2 629,1 -1,6 % 2 392,2 2 464,3 -2,9 % 

 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 540,8 563,2 -4,0 % 2 124,8 2 228,2 -4,6 % 

 Terveydenhuollon tuotteiden 
  markkinointi ja myynti 78,4 65,9 +19,0 % 267,4 236,1 +13,3 % 

Liikevaihto 347,0 350,9 -1,1 % 1 330,7 1 406,7 -5,4 % 

 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 277,5 292,5 -5,1 % 1 093,3 1 197,1 -8,7 % 

 Terveydenhuollon tuotteiden 
  markkinointi ja myynti 69,5 58,4 +19,0 % 237,5 209,6 +13,3 % 

Liikevoitto *) 6,9 6,4 +8,1 % 26,9 27,2 -1,1 % 

 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 4,9 4,6 +6,1 % 18,1 21,4 -15,4 % 

 Terveydenhuollon tuotteiden 
  markkinointi ja myynti 2,0 1,8 +8,4 % 8,8 7,4 +19,5 % 
 Konsernierät 0,0 -0,1  0,0 -1,5  

Liikevoitto, % laskutuksesta 1,1 % 1,0 %  1,1 % 1,1 %  

Investoinnit 2,3 3,8 -40,0 % 9,8 8,4 +15,8 % 

Henkilöstömäärä kauden 
lopussa    1 530 1 554 -1,5 % 

 
*) Liikevoittoon ei sisälly Orion-konsernin laskennallisia kustannusveloituksia. 
Vertailuvuoden tietoihin sisältyy poisluovutettujen toimitilojen perusparannuksesta ylimääräinen poisto 1,8 milj. 
EUR. 
 
 
Tukkukaupparyhmän laskutus pieneni edellisvuodesta hieman, mihin vaikuttivat Suomessa tapahtuneet 
päämiesmuutokset ja Ruotsissa päämiesrakenne sekä erään lääkepäämiehen sopimuksen muuttuminen 
pelkkään palvelupalkkioon perustuvaksi. Operatiivinen liikevoitto pieneni edellisvuotisesta, mihin vaikutti 
myös kiristynyt hintakilpailu lääketukkukauppojen kesken. Laite- ja tarvikekaupassa kehitys jatkui edelleen 
epäyhtenäisenä. 
 
Kausittaiset ja päämieskohtaiset vaihtelut ovat lääkevaihtokäytännön takia tunnusomaisia Suomen ja 
Ruotsin yksikanavaisessa lääketukkukaupassa. Vaihtokelpoisia tuotteita ja toisaalta uusia patenttituotteita 
tulee koko ajan lisää. Nämä vaihtelut vaikuttavat suoraan lääketukkukauppojen laskutukseen ja 
jakelupalkkioon. Kokonaisuutena Ruotsin lääkemarkkinoiden kasvu on voimistunut parin vaimean kasvun 
vuoden jälkeen. Suomessa kasvu on hidastunut ja hidastuu edelleen. 
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Oriola 
 
Avainlukuja 
milj. EUR 10-12/ 

2005 
10-12/ 

2004 
Muutos 

% 
2005 2004 Muutos  

% 

Laskutus 266,1 258,6 +2,9% 1 016,9 1 008,8 +0,8% 
Lääkejakelu ja 
tukkukaupan laskutus  223,3 222,5 +0,4% 870,6 875,0 -0,5% 
Terveydenhuollon laite- 
ja tarvikekaupan 
laskutus 42,7 36,1 +18,4% 146,3 133,8 +9,3% 

Liikevaihto 157,1 168,7 -6,9% 609,2 663,4 -8,2% 

 
Lääkkeiden jakelu ja kauppa  
Oriolan lääkejakelun laskutuksen ja liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat päämiesmenetykset sekä eräät 
rakenteelliset tekijät. Kesäkuussa Oriola menetti Sanofi-Aventiksen Sanofi-osuuden jakelun. Toisaalta se sai 
vuoden 2006 alussa Paranovan tuotteiden jakelun. Liikevaihto apteekeille ja eläinlääkäreille markkinoitavista 
tuotteista kasvoi. Reformi-Keskuksen liikevaihto aleni edellisvuodesta. Kokonaisuutena näiden 
markkinointiyksiköiden liikevoitto aleni.  
  
Virossa, Latviassa ja Liettuassa Oriolan yhtiöiden kehitys jatkui kokonaisuutena myönteisesti. Oriola laajensi 
toimintaansa terveydenhuollon vähittäiskauppaan perustamalla ensimmäisen terveysapteekin Tallinnan 
keskustaan Viroon varmistaakseen samalla lääketukkukaupan jatkuvuuden Baltian monikanava- ja 
apteekkiketjumarkkinoilla. 

 
Terveydenhuollon laite- ja tarvikekauppa  
Oriolan Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupan laskutuksen kehitys oli kokonaisuutena hyvä. Sairaala- ja 
laboratoriokauppa sujui kokonaisuutena edelleen myönteisesti. Helmikuussa ostetun tanskalaisen Rüsch 
Danmark ApS:n liiketoiminta kehittyi suunnitellusti. Erityisesti kuvantamisalalla tilanne parantui merkittävästi 
edellisvuotisesta. Hammasalan liikevaihto aleni, mikä heijastui myös kannattavuuteen. Ruotsissa hammasalan 
operatiivinen tilanne on parantunut voimakkaan kustannussaneerauksen myötä, mutta volyymi laski 
edustusmenetyksen seurauksena. Suomessa Hammasväline kasvoi alan kehitystä vastaavasti.    

 
 
KD 
 
Avainlukuja 
milj. EUR 10-12/ 

2005 
10-12/ 

2004 
Muutos 

% 
2005 2004 Muutos  

% 

Laskutus 353,6 372,2 -5,0% 1 383,0 1 460,2 -5,3% 
Lääkejakelun laskutus 317,4 340,7 -6,8% 1 254,2 1 353,2 -7,3% 
Terveydenhuollon 
logistiikkapalvelujen 
laskutus 36,2 31,5 +14,8% 128,8 107,0 +20,4% 

Liikevaihto 190,0 182,4 +4,2% 722,1 744,2 -3,0% 
 
 
KD:n lääkejakelun laskutuksen vähentymiseen vaikuttivat jo edellä mainitut sopimustekniset muutokset sekä 
kilpailijan lääkejakelussa olevien EU-rinnakkaistuojien sekä geneeristen tuotteiden kasvanut markkinaosuus.  
 
Lääkejakelun tuotot alenivat katsauskaudella johtuen hitaasta markkinakasvusta, lievästä markkinaosuuden 
menetyksestä sekä jakelijoiden välisestä lisääntyneestä hintakilpailusta. Toukokuussa KD sai jakeluunsa 
Sanofi-Aventiksen Sanofi-tuotteet. Rochen tuotteiden jakelu puolestaan siirtyi kilpailijalle tammikuun alussa 
2006. Terveydenhuollon logistiikkapalvelujen kannattavuus on edelleen parantunut, mutta jatkuu eräiltä osin 
tasoltaan epätyydyttävänä. Sairaaloiden ja klinikoiden logistiikkapalvelun volyymi kasvoi mukaan tulleiden 
uusien maakuntien myötä.  Malmön jakeluvaraston lopetuksen valmistelu on sujunut hyvin. Lisäksi toimintaa 
on nyt keskitetty Mölnlycken päätoimipisteeseen muualta Göteborgin alueelta vuokrasopimusten päättyessä.  
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Taulukko-osa 
 
 
 
 
Konsernin tuloslaskelma 
   
milj. EUR 
 

10-12/ 
2005 

10-12/ 
2004 

Muutos 
% 

2005 2004 Muutos  
% 

Liikevaihto 490,2 477,4 +2,7% 1 901,8 1 946,2 -2,3% 
Myytyjen suoritteiden kulut -357,4 -359,8 -0,7% -1 373,7 -1 446,1 -5,0% 

Bruttokate 132,8 117,6 +12,9% 528,1 500,1 +5,6% 

Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 2,1 -40,5% 10,1 7,0 +45,7% 
Myynnin ja jakelun kulut  -59,3 -64,5 -8,1% -215,8 -234,0 -7,8% 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -24,2 -22,5 +7,7% -79,5 -77,9 +2,1% 
Hallinnon kulut -18,1 -18,7 -3,3% -61,9 -63,0 -1,8% 

Liikevoitto 32,5 14,0 131,6% 181,1 132,2 +37,0% 

Rahoitustuotot 1,1 0,4 +195,2% 4,1 4,3 -3,8% 

Rahoituskulut -1,3 -1,5 -17,2% -5,2 -6,3 -17,9% 

Voitto ennen veroja 32,4 12,9 +151,2% 180,0 130,2 +38,3% 

Tuloverot -10,0 -3,0 +231,7% -47,9 -38,1 +26,0% 

Tilikauden voitto 22,4 9,9 +126,7% 132,1 92,1 +43,4% 

Tilikauden voiton jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajille 22,4 10,3 +117,9% 131,1 90,5 +44,8% 
Vähemmistölle -0,0 -0,4 -91,7% 1,0 1,6 -35,3% 

Osakekohtainen tulos*       

Laimentamaton, EUR 0,16 0,08 +109,5% 0,95 0,68 +40,2% 
Laimennettu, EUR 0,16 0,08 +109,3% 0,94 0,68 +39,0% 

Poistot yhteensä 12,0 14,6 -18,2% 47,7 57,0 -16,3% 

Palkat ja muut henkilöstökulut 54,1 55,7 -2,8% 193,4 197,2 -1,9% 
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Konsernin tase:  
Varat 
   
milj. EUR 
 

2005 2004 Muutos 
% 

Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset hyödykkeet 266,4 277,2 -3,9% 
Liikearvo 46,2 47,6 -2,9% 
Muut aineettomat hyödykkeet 35,3 47,8 -26,1% 
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1 -16,6% 
Myytävissä olevat sijoitukset 1,1 1,1 -0,9% 
Eläkesaaminen 58,7 53,6 +9,6% 
Muut pitkäaikaiset saamiset 4,9 4,8 +3,8% 
Laskennallinen verosaaminen 2,7 5,2 -48,2% 

Pitkäaikaiset varat yhteensä  415,4 437,4 -5,0% 

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 281,9 299,1 -5,8% 

Myyntisaamiset 259,9 268,2 -3,1% 

Muut saamiset 20,2 23,9 -15,4% 

Rahavarat 159,5 106,9 +49,1% 

Lyhytaikaiset varat yhteensä  721,4 698,1 +3,3% 

Varat yhteensä  1 136,8 1 135,5 +0,1% 
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Konsernin tase:  
Oma pääoma ja velat 
 
milj. EUR 
 

2005 2004 Muutos 
% 

Oma pääoma     

Osakepääoma 124,4 117,9 +5,6 % 

Osakeanti 0,3 15,6 -98,0% 

Ylikurssirahasto 53,2 1,1 4770,8% 

Muut rahastot 0,8 0,6 +30,1% 

Kertyneet voittovarat 385,9 326,5 +18,2% 

Emoyhtiön omistajille kuuluva 
oma pääoma yhteensä  564,6 461,7 +22,3% 

Vähemmistöosuus  17,2 18,0 -4,5% 

Oma pääoma yhteensä  581,8 479,7 +21,3% 

Pitkäaikaiset velat    

Laskennallinen verovelka 64,6 72,7 -11,2% 

Eläkevelvoitteet 4,2 3,8 +9,6% 

Varaukset 2,4 5,2 -53,0% 

Pitkäaikaiset korolliset velat 23,3 55,8 -58,3% 

Muut pitkäaikaiset velat 1,2 0,2 +468,0% 

Pitkäaikaiset velat yhteensä  95,7 137,7 -30,5% 

Lyhytaikaiset velat    

Ostovelat 342,2 373,3 -8,3% 

Muut lyhytaikaiset velat 83,3 79,2 +5,2% 

Varaukset 1,0 0,8 +20,3% 

Lyhytaikaiset korolliset velat 32,8 64,8 -49,5% 

Lyhytaikaiset velat yhteensä  459,3 518,1 -11,4% 

Oma pääoma ja velat yhteensä  1 136,8 1 135,5 +0,1% 
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Vakuudet ja vastuusitoumukset 
 

milj. EUR 2005 2004 

Annetut kiinteistökiinnitykset  54,4 83,3 
 josta Eläkesäätiön puolesta 21,3 49,6 

Annetut yrityskiinnitykset  71,3 74,2 
Takaukset 4,2 3,4 
Leasing-vastuut (poislukien rahoitusleasing-
sopimukset) 4,2 3,7 
Muut vastuut 0,3 0,3 

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

Muut termiini- ja valuutanvaihtosopimukset:   
- käypä arvo -0,4 +1,4 
- nimellisarvo 81,4 88,8 
 
 
 
 
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 arvioitu 
enintään noin seitsemän miljoonaa euroa (7.000.000 EUR). Yhtiön käsityksen mukaan tapauksesta 
aiheutuneet vahingot ovat ainakin suurimmalta osin yhtiön vastuuvakuutuksesta korvattavia, siten että 
vahingosta yhtiön itsensä katettavaksi jäävän summan (laskutettu lääkeaine sekä omavastuu) arvioidaan 
rajoittuvan noin kahteen miljoonaan euroon (2.000.000 EUR). Tilinpäätöksessä 2005 on tehty tähän liittyen 
800.000 EUR kuluvaraus.  
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Rahavirtalaskelma 
 
  

milj. EUR 2005 2004 

Liiketoiminnan rahavirta   
Liikevoitto 181,1 132,2 
Oikaisut liikevoittoon:   
 Suunnitelman mukaiset poistot 47,7 57,0 
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot -5,0 0,0 
 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0,9 -2,0 
 Eläkesaamisen ja -velvoitteen muutos -4,7 5,7 
 Varausten muutos -2,5 -3,1 
 Muut oikaisut 1,1 -0,9 
 37,5 56,7 
Käyttöpääoman muutos:   
 Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 7,8 31,2 
 Vaihto-omaisuuden muutos 14,7 51,8 
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -23,2 -41,9 
 -0,7 41,1 

Maksetut korot -5,7 -6,6 
Saadut korot 5,1 5,8 
Maksetut verot -44,0 -43,8 
Liiketoiminnan rahavirta 173,3 185,3 

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -30,3 -29,3 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 9,5 8,7 
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin 0,0 -0,4 
Myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,0 0,2 
Investointien rahavirta -20,8 -20,7 

Rahoituksen rahavirta   
Optioiden käytöstä johtuva osakepääoman korotus ja 
osakeanti 43,4 15,6 
Lyhytaikaisten lainojen muutos -34,4 27,2 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,2 20,0 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -32,7 -6,1 
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot ja muu voitonjako -74,2 -251,1 
Vähemmistölle maksetut osingot -1,0 -3,4 
Rahoituksen rahavirta -98,6 -197,8 

Rahavarojen muutos 53,9 -33,2 

Rahavarat tilikauden alussa 106,9 139,6 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,4 0,5 
Rahavarojen muutos 53,9 -33,2 
Rahavarat tilikauden lopussa 159,5 106,9 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 

milj. EUR 
 

Osake-
pääoma 

Osake- 
anti 

Yli- 
kurssi-

rahasto  
Muut 

rahastot 
Muunto- 

erot 

Kerty- 
neet 

voitto-
varat 

Emo-
yhtiön 

omista-
jille 

kuuluva 
oma 

pääoma 

Vähem-
mistö-
osuus  

Yhteen- 
sä 

Oma pääoma 
31.12.2004 117,9 15,6 1,1 0,6 -2,3 328,8 461,7 18,0 479,7 

Muuntoerot     -3,3  -3,3 -0,9 -4,2 
Ulkomaiseen 
tytäryhtiöön tehdyn 
nettosijoituksen 
suojaus     1,0  1,0  1,0 
Tilikauden voitto           131,1 131,1 1,0 132,1 
Tuotot ja kulut 
raportointikaudella 
yhteensä     -2,4 131,1 128,7 0,2 128,9 
Optioilla merkityt 
osakkeet 9,6 -15,3 49,1    43,4  43,4 
Omien osakkeiden 
mitätöinti -3,0  3,0   4,9 4,9  4,9 
Osingonjako      -74,1 -74,1 -1,0 -75,1 
Muut muutokset       0,2   -0,1 0,1   0,1 

Oma pääoma 
31.12.2005  124,4 0,3 53,2 0,8 -4,7 390,6 564,6 17,2 581,8 

          

Oma pääoma 
31.12.2003 (FAS) 114,8   4,2 0,6 -3,3 446,6 562,9 19,7 582,6 
IFRS:ään 
siirtymisen vaikutus 
(liitetieto 28)      40,9 40,9  40,9 
Oma pääoma 
1.1.2004 (IFRS) 114,8   4,2 0,6 -3,3 487,5 603,8 19,7 623,5 
Muuntoerot     1,1  1,1 0,1 1,2 
Ulkomaiseen  
tytäryhtiöön tehdyn 
nettosijoituksen  
suojaus     -0,1  -0,1  -0,1 
Tilikauden voitto           90,5 90,5 1,6 92,1 
Tuotot ja kulut 
raportointikaudella 
yhteensä     0,9 90,5 91,5 1,7 93,2 
Optioilla merkityt 
osakkeet  15,6     15,6  15,6 

Osingonjako      -249,2 -249,2 -3,4 -252,6 
Muut muutokset 3,1   -3,1 0,1   -0,1 -0,0   -0,0 

Oma pääoma 
31.12.2004 *)  117,9 15,6 1,1 0,6 -2,3 328,8 461,7 18,0 479,7 
 
*) Vertailukauden taseen 31.12.2004 omasta pääomasta on vähennetty omien osakkeiden  
hankintameno 18,7 milj. EUR.  
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Segmenteittäin 
 
 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin 
milj. EUR 2005 2004 Muutos  

% 
Jakauma 

2005 

Orion Pharma 547,0 515,5 +6,1% 29% 
Orion Diagnostica 40,8 39,4 +3,4% 2% 
Tukkukaupparyhmä 1 330,7 1 406,7 -5,4% 69% 
Konsernierät -16,7 -15,4 +8,2%  

Konserni yhteensä 1 901,8 1 946,2 -2,3% 100% 
 
Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin 
milj. EUR 2005 2004 Muutos  

% 
Jakauma 

2005 

Orion Pharma 154,7 108,5 +42,5% 83% 
Orion Diagnostica 6,3 5,8 +8,3% 3% 
Tukkukaupparyhmä 26,9 27,2 -1,1% 14% 
Konsernierät -6,8 -9,3 -27,2%  

Konserni yhteensä 181,1 132,2 +37,0% 100% 
 
*) Tukkukaupparyhmän liikevoittoon 2004 sisältyy poisluovutettujen toimitilojen perusparannuksesta ylimääräinen 
poisto 1,8 milj. EUR. 
 
Liikevaihto markkina -alueittain 
milj. EUR 2005 2004 Muutos  

% 
Jakauma 

2005 

Suomi 727,5 785,6 -7,4% 38% 
Skandinavia 822,8 846,5 -2,8% 43% 
Muu Eurooppa 265,9 214,7 +23,9% 14% 
Pohjois-Amerikka 52,5 62,4 -15,9% 3% 
Muut maat 33,1 37,1 -10,6% 2% 

Konserni yhteensä 1 901,8 1 946,2 -2,3% 100% 
 
Investoinnit liiketoimintasegmenteittäin 
milj. EUR 2005 2004 

Orion Pharma 21,1 17,2 
Orion Diagnostica 1,8 1,4 
Tukkukaupparyhmä 9,8 8,4 
Konsernihallinto 0,7 1,0 

Konserni yhteensä 33,4 28,0 

Investoinnit liikevaihdosta 1,8 % 1,4 % 
 
 
Henkilöstö liiketoimintasegmenteittäin 
Henkilöä keskimäärin 12/2005 12/2004 Muutos  

% 
Jakauma 

2005 
Orion Pharma 2 665 2 643 +0,8% 59% 
Orion Diagnostica 304 318 -4,3% 7% 
Tukkukaupparyhmä 1 530 1 554 -1,5% 33% 
 Oriola (1 100) (1 089) +1,0% (24%) 
 KD (   430)   (   465)  -7,5%  (  9%) 
Konsernihallinto 34 34  1% 

Konserni yhteensä 4 534 4 549 -0,3% 100% 
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Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin vuosineljänneksittäin 
 
milj. EUR 1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04 1-3/05 4-6/05 7-9/05 10-12/05 

Orion Pharma 125,9 139,6 130,3 119,7 135,9 140,0 133,8 137,2 
Orion Diagnostica 10,1 9,4 9,1 10,9 10,5 10,3 9,5 10,5 
Tukkukaupparyhmä 364,8 351,6 339,4 350,9 323,2 342,7 317,9 347,0 
Konsernierät -3,9 -3,7 -3,8 -4,1 -4,3 -4,2 -3,7 -4,5 

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

Orion Pharma 31,0 39,4 29,7 8,4 45,2 39,1 42,7 27,7 
Orion Diagnostica 1,3 1,3 1,9 1,3 1,7 2,0 1,4 1,1 
Tukkukaupparyhmä 4,9 7,8 8,1 6,4 5,8 6,8 7,4 6,9 
Konsernierät -3,8 -2,9 -0,5 -2,1 -1,9 -3,3 1,6 -3,2 

Konserni yhteensä 33,4 45,6 39,2 14,0 50,8 44,6 53,1 32,5 
 
 
Liikevaihto maantieteellisen segmenttijaon mukaan vuosineljänneksittäin 
 
milj. EUR 1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04 1-3/05 4-6/05 7-9/05 10-12/05 

Suomi 202,2 192,9 189,5 201,0 184,4 188,9 167,3 186,9 
Skandinavia 219,5 213,6 204,5 208,9 192,5 208,4 203,1 218,8 
Muu Eurooppa 54,4 58,3 54,0 47,9 63,8 67,0 69,3 65,8 
Pohjois-Amerikka 12,5 23,7 15,2 11,1 15,2 14,7 10,2 12,5 
Muut maat 8,3 8,4 11,8 8,5 9,4 9,8 7,6 6,3 

Konserni yhteensä 496,9 496,9 475,0 477,4 465,3 488,8 457,5 490,2 
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Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2001-2005 
 

milj. EUR  ja % 
2001 
FAS 

2002 
FAS 

2003 
FAS 

2004 
FAS 

2004 
IFRS 

2005 
IFRS 

Liikevaihto ja tulos 
      

Liikevaihto 970,8 1 628,6 2 261,5 1 944,3 1 946,2 1 901,8 
 Muutos edellisestä vuodesta % +2,5% +67,8% +38,9% -14,0%  -2,3% 
Ulkomaantoiminta 422,8 864,4 1 270,4 1 160,6 1 160,6 1 174,3 
 % liikevaihdosta 43,6% 53,1% 56,2% 59,7% 59,6% 61,7% 
 Muutos edellisestä vuodesta % +10,1% +104,4% +47,0% -8,6%  +1,2% 
Suunnitelman mukaiset poistot 42,6 54,1 67,5 60,3 57,0 47,7 
Liikevoitto 116,4 97,5 89,9 129,2 132,2 181,1 
 % liikevaihdosta 12,0% 6,0% 4,0% 6,6% 6,8% 9,5% 
 Muutos edellisestä vuodesta % +1,6% -16,2% -7,8% +43,8%  +37,0% 
Rahoitustuotot ja -kulut +7,2 +1,6 -0,9 -1,5 -2,0 -1,0 
 % liikevaihdosta +0,7% +0,1% -0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 
Voitto ennen veroja 123,6 99,1 89,0 127,7 130,2 180,0 
 % liikevaihdosta 12,7% 6,1% 3,9% 6,6% 6,7% 9,5% 
 Muutos edellisestä vuodesta % -1,5% -19,8% -10,2% +43,5%  +38,3% 
Tuloverot 41,3 36,3 19,2 40,7 38,1 47,9 
Emoyhtiön omistajille kuuluva 
voitto 90,0 69,4 71,7 85,4 90,5 131,1 
Sijoitetun pääoman tuotto 17,5% 13,8% 13,2% 22,1% 21,0% 29,9% 
Oman pääoman tuotto 12,5% 9,4% 11,5% 17,1% 16,7% 24,9% 

Tase       
Pitkäaikaiset varat 388,3 522,1 431,0 399,7 437,4 415,4 
Lyhytaikaiset varat 560,2 887,7 795,7 677,5 698,1 721,4 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma 677,6 672,7 578,1 434,3 461,7 564,6 
Vähemmistöosuus  12,8 19,7 18,0 18,0 17,2 
Pitkäaikaiset varaukset 3,1 0,9 3,3 5,4 5,2 2,4 
Vieras pääoma yhteensä 270,9 724,4 628,9 624,9 655,8 555,0 
Korollinen vieras pääoma 52,0 134,2 76,4 119,9 120,6 56,0 
Koroton vieras pääoma 218,9 590,2 552,5 505,0 535,2 499,0 
Taseen loppusumma 948,5 1 409,8 1 226,7 1 077,2 1 135,5 1 136,8 
Omavaraisuusaste 72,6% 48,9% 49,4% 42,4% 43,6% 52,6% 
Nettovelkaantumisaste (gearing) -24,7% -9,1% -10,8% 3,0% 2,8% -17,8% 

Investoinnit       
Investoinnit 79,2 155,6 41,9 28,0 28,0 33,4 
 % liikevaihdosta 8,2% 9,6% 1,9% 1,4% 1,4% 1,8% 
Investoinnit ilman osakkeita 79,2 94,4 41,9 28,0 28,0 33,4 
 % liikevaihdosta 8,2% 5,8% 1,9% 1,4% 1,4% 1,8% 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot       
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 83,9 109,5 85,9 70,5 77,9 79,5 
 % liikevaihdosta 8,6% 6,7% 3,8% 3,6% 4,0% 4,2% 

Henkilöstö       
Palkat ja palkkiot 163,9 172,6 185,2 159,5 159,5 161,4 
Henkilöstö keskimäärin 5 456 5 621 5 573 4 614 4 614 4 558 
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Osaketta koskevat taulukot  
 
 
 
Osakeantioikaistuja osakekohtaisia tunnuslukuja 
 
 2005  2004  Muutos 

% 

Osakekohtainen tulos 0,95 EUR 0,68 EUR +40,2 % 
Osakekohtainen laimennettu tulos 0,94 EUR 0,68  +39,0 % 
Osakekohtainen oma pääoma 4,06 EUR 3,43 EUR +18,6 % 
Osakekohtainen osinko *) 0,85 EUR 0,55 EUR +54,5 % 
Osingonjakosuhde *) 89,5 % 80,9 %  
Jaetut osingot yhteensä*) 118,1 MEUR 74,1 MEUR +59,4 % 
Efektiivinen osinkotuotto *) A-osake  5,4 % 4,6 %  
Efektiivinen osinkotuotto *) B-osake  5,4 % 4,6 %  
Hinta/voitto (P/E), A-osake 16,42  17,72   
Hinta/voitto (P/E), B-osake 16,46  17,51   
Osakkeita keskimäärin  137 670  1000 kpl 133 312  1000 kpl  
 
*) Vuodelta 2005 perustuu hallituksen ehdotukseen.    
 
 
 
 
Osakkeenomistuksen jakautuminen osakasryhmittäin sarjoihin A ja B 
 

31.12.2005 
Sarja A Sarja B 

 Osakkaita 
% osak- 

kaista 
Omistus-
osuus, % Osakkaita 

% osak- 
kaista 

Omistus-
osuus, % 

Yksityishenkilöt 12 569 95,3 57,2 27 435 93,4 41,6 
Yritykset         
 julkiset yritykset 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
 yksityiset yritykset  382 2,9 13,5 1 224 4,2 5,9 
 asuntoyhteisöt 2 0,0 0,0 7 0,0 0,0 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 22 0,2 1,9 74 0,3 6,5 
Julkisyhteisöt 11 0,1 14,0 50 0,2 7,6 
Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt 151 1,1 7,8 457 1,6 6,0 

Ulkomaat 53 0,4 0,9 118 0,4 0,3 

Yhteensä 13 190 100,0 95,2 29 365 100,0 68,0 
Hallintarekisteröidyt   4,7   31,9 
Vaihtamattomat ja 
merkitsemättömät osakkeet     0,1     0,1 

   100,0   100,0 
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Osakkeenomistuksen jakautuminen osakasryhmittäin, sarjat A ja B yhteensä  
 
31.12.2005 Sarjat  A ja B yhteensä 

 Osakkaita 
 

% 
osakkaista  

Omistus- 
osuus, % 

Yksityishenkilöt 34 381 93,7 47,9 
Yritykset    
 julkiset yritykset 0 0,0 0,0 
 yksityiset yritykset  1 489 4,1 9,0 
 asuntoyhteisöt 8 0,0 0,0 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 84 0,2 4,6 
Julkisyhteisöt 53 0,1 10,2 
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  535 1,5 6,7 

Ulkomaat 149 0,4 0,6 

Yhteensä 36 699 100,0 79,0 
Hallintarekisteröidyt   20,9 
Vaihtamattomat ja merkitsemättömät 
osakkeet     0,1 

Yhteensä   100,0 
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FAS:n ja IFRS:n väliset täsmäytyslaskelmat, vertailu 2004 
 
Orion Oyj on selostanut vuoden 2004 vuositilinpäätöksensä yhteydessä ne keskeiset vaikutukset ja erot, jotka 
ovat aiheutuneet siirtymisestä suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesta raportoinnista 
kansainvälisen tilinpäätöskäytännön, IFRS:n mukaiseen raportointiin. Vuosikertomuksen 2004 sivuilla 56-61 
esitetään siirtymähetken 1.1.2004 avaava tase, konsernitase 31.12.2004 ja konsernituloslaskelma vuodelta 
2004 sekä lisätiedot taseen täsmäytyslaskelmiin. Samat tiedot esitettiin myös 14.2.2005 julkaistun 
tilinpäätöstiedotteen liitteenä.  
 
Seuraavassa esitetään vastaavat FAS:n ja IFRS:n väliset täsmäytyslaskelmat vertailukauden  
taseesta 12/2004 sekä tuloslaskelmasta kausilta 10-12-/2004 ja koko vuodelta 2004.  
 
 
Konsernitase, Varat  FAS–IFRS 2004 
   
 
milj. EUR 
 

FAS 
2004 

IFRS- 
siirtymän 
vaikutus 

IFRS 
2004 

Varat    

Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset hyödykkeet 285,7 -8,5 277,2 
Liikearvo 41,7 5,9 47,6 
Muut aineettomat hyödykkeet 48,2 -0,4 47,8 
Omat osakkeet 18,7 -18,7 - 
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 - 0,1 
Myytävissä olevat sijoitukset 1,1 - 1,1 
Eläkesaaminen - 53,6 53,6 
Muut pitkäaikaiset saamiset 4,4 0,4 4,8 
Laskennallinen verosaaminen 3,8 1,4 5,2 

Pitkäaikaiset varat yhteensä  403,7 33,7 437,4 

Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 278,3 20,8 299,1 
Myyntisaamiset 267,5 0,7 268,2 

Ennakkomaksut ja muut saamiset 20,8 1,2 22,0 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat - 1,9 1,9 

Rahoitusarvopaperit 81,1 -81,1 - 

Rahavarat 25,8 81,1 106,9 

Lyhytaikaiset varat yhteensä  673,5 24,6 698,1 

Varat yhteensä  1 077,2 58,3 1 135,5 
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Konsernitase  
Oma pääoma ja velat  FAS–IFRS 2004 
 
 
milj. EUR 

FAS 
2004 

IFRS- 
siirtymän 
vaikutus 

IFRS 
2004 

Oma pääoma ja velat 
 
Oma pääoma    

Osakepääoma 117,9 - 117,9 

Osakeanti 15,6 - 15,6 

Ylikurssirahasto 1,1 - 1,1 

Muut rahastot 0,6 - 0,6 

Omat osakkeet 18,7 -18,7 - 

Kertyneet voittovarat 280,4 46,1 326,5 

Vähemmistöosuus  - 18,0 18,0 

Oma pääoma yhteensä  434,3 45,4 479,7 

Vähemmistöosuus 18,0 -18,0 - 

Pitkäaikaiset velat    

Laskennallinen verovelka 46,3 26,4 72,7 

Eläkevelvoitteet - 3,8 3,8 

Varaukset 5,4 -0,2 5,2 

Korolliset pitkäaikaiset velat 57,0 -1,2 55,8 

Muut pitkäaikaiset velat 0,2 - 0,2 

Pitkäaikaiset velat yhteensä  108,9 28,8 137,7 

Lyhytaikaiset velat    

Ostovelat 373,3 - 373,3 

Muut lyhytaikaiset velat 79,8 -0,6 79,2 

Varaukset - 0,8 0,8 

Lyhytaikaiset korolliset velat 62,9 1,9 64,8 

Lyhytaikaiset velat yhteensä  516,0 2,1 518,1 

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 077,2 58,3 1 135,5 
 
 
Kertyneet voittovarat  FAS–IFRS 2004 
milj. EUR  2004 

FAS:n mukaiset kertyneet voittovarat  280,4 
IAS 2 Vaihto-omaisuus/ Arvostuksen muutos 22,1 
IAS 12 Tuloverot/ IFRS- oikaisujen laskennallinen vero -25,0 
IAS 17 Vuokrasopimukset/ Rahoitusleasing 0,0 
IAS 19 Työsuhde-etuudet/ Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 52,6 
IAS 37 Varaukset/ FAS:n mukaisen varauksen peruutus 0,8 
IAS 39 Rahoitusinstrumentit/ Johdannaisten arvostusero 1,5 
IFRS 1 Siirtymästandardi/ Takautuvat poistot arvonkorotuksista -11,8 
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut/ optiot 0,0 
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen/ Liikearvopoistojen peruutus  5,9 
IFRS-oikaisut yhteensä   46,1 
IFRS:n mukaiset kertyneet voittovarat  326,5 



  42 (44) 
  

 
 

 
 
 
Konsernituloslaskelma   FAS–IFRS 10-12/2004 
 
 
milj. EUR 
 

IAS/IFRS- 
standardi 

FAS 
10-12/2004 

IFRS-
siirtymän 
vaikutus 

IFRS 
10-12/2004 

Liikevaihto IAS 39 475,8 1,6 477,4 
Myytyjen suoritteiden 
kulut* 

IAS 2, 17, 19 ja 
IFRS 1 -358,9 -0,9 -359,8 

Bruttokate  116,9 0,7 117,6 
Liiketoiminnan muut 
tuotot* IAS 17 ja 39 2,2 -0,1 2,1 

Myynnin ja jakelun kulut* IAS 17,19 ja 37  -63,4 -1,1 -64,5 

Tutkimus- ja 
tuotekehityskulut* IAS 17 ja 19 -21,5 -1,0 -22,5 

Hallinnon kulut* IAS 17,19 ja IFRS 2 -17,8 -0,6 -18,4 

Liikearvopoistot IFRS 3 -1,5 1,5 0,0 

Liiketoiminnan muut kulut  -0,3 0,0 -0,3 

Liikevoitto  14,7 -0,6 14,0 

Rahoitustuotot ja -kulut IAS 39 ja 17 -1,1 - -1,1 

Voitto ennen veroja  13,5 -0,6 12,9 

Verokulu IAS 12 -5,7 2,7 -3,0 

Vähemmistöosuus IAS 1 0,4 -0,4 0,0 

Tilikauden voitto   8,2 1,7 9,9 

Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille  8,2  10,3 
Vähemmistölle    0,4 

 
*Toimintojen kuluihin on kohdistettu niiden käytössä olevien hyödykkeiden poistot sekä osuus hallinnon 
kuluista 
 
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, FAS–IFRS 10-12/2004  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 
FAS:n mukaan kaudelta 10-12/2004 

 
8,2 

IAS 2     Vaihto-omaisuus  0,2 
IAS 12   Tuloverot  2,8 
IAS 17   Vuokrasopimukset  0,1 
IAS 19   Työsuhde-etuudet  -3,4 
IAS 37   Varaukset  -0,2 
IAS 39   Rahoitusinstrumentit  1,3 
IFRS 1 Siirtymästandardi/arvonkorotukset  -0,1 
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut/optiot 0,0 
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen/liikearvo 1,4 

 IFRS-oikaisut yhteensä 2,1 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 
IFRS:n mukaan kaudelta 10-12/2004  10,3 
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Konsernituloslaskelma  FAS–IFRS 2004 
 
milj. EUR 
 

IAS/IFRS- 
standardi 

FAS 
2004 

IFRS-
siirtymän 
vaikutus 

IFRS 
2004 

Liikevaihto IAS 39 1 944,3 1,9 1 946,2 
Myytyjen suoritteiden 
kulut* 

IAS 2, 17, 19 ja 
IFRS 1 -1 445,4 -0,7 -1 446,1 

Bruttokate  498,9 1,2 500,1 
Liiketoiminnan muut 
tuotot* IAS 17 ja 39 7,4 -0,4 7,0 

Myynnin ja jakelun kulut* IAS 17,19 ja 37  -232,3 -1,7 -234,0 

Tutkimus- ja 
tuotekehityskulut* IAS 17 ja 19 -76,2 -1,7 -77,9 

Hallinnon kulut* IAS 17,19 ja IFRS 2  -61,7 -0,3 -62,0 

Liikearvopoistot IFRS 3 -5,9 5,9 - 

Liiketoiminnan muut kulut  -1,0 - -1,0 

Liikevoitto  129,2 3,0 132,2 

Rahoitustuotot ja -kulut IAS 39, IAS 17 -1,5 -0,5 -2,0 

Voitto ennen veroja  127,7 2,5  130,2 

Verokulu IAS 12 -40,7 2,6 -38,1 

Vähemmistöosuus IAS 1 -1,6 1,6 - 

Tilikauden voitto   85,4 6,7 92,1 

Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille  85,4  90,5 
Vähemmistölle    1,6 

 
*Toimintojen kuluihin on kohdistettu niiden käytössä olevien hyödykkeiden poistot sekä osuus hallinnon 
kuluista 
 
 
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, FAS–IFRS 2004  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 
FAS:n mukaan kaudelta 2004 

 
85,4 

IAS 2     Vaihto-omaisuus  1,5 
IAS 12   Tuloverot  2,7 
IAS 17   Vuokrasopimukset  0,1 
IAS 19   Työsuhde-etuudet  -5,1 
IAS 37   Varaukset  -0,4 
IAS 39   Rahoitusinstrumentit  0,9 
IFRS 1 Siirtymästandardi/arvonkorotukset  -0,5 
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut/ optiot 0,0 
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen/liikearvo 5,9 

 IFRS-oikaisut yhteensä 5,1 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 
IFRS:n mukaan kaudelta 2004  90,5 
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