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Pörssitiedote
6.2.2007  klo 12.10

Tiedote Orion Oyj:n tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.7. – 31.12.2006

Tämä tiedote koskee Orion Oyj virallista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta yhtiön ensimmäiseltä tilikaudelta
1.7. – 31.12.2006. Tietoja ei ole tilintarkastettu.

Orion-konsernin keskeiset luvut olivat:
− Liikevaihto 311,2 milj. EUR
− Liikevoitto 90,9 milj. EUR
− Osakekohtainen tulos 0,47 EUR
− Omavaraisuusaste 75,4%
− Sijoitetun pääoman tuotto 44,1%
Hallitus esittää osingoksi 1,00 EUR osaketta kohden.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot sydänlääke Simdaxia (levosimendaani) koskevien neuvottelujen
etenemisestä annetaan myös erillisellä pörssitiedotteella 6.2.2007.

Taloudellisen kehityksen ja aseman arvioinnin helpottamiseksi Orion julkaisee erillisessä tiedotteessa
proforma-katsauksen vuodelta 2006 jakautumisen jälkeisen liiketoiminnan ja rakenteen mukaisena. Proforma-
katsauksessa vertailukohteena ovat vastaavaan toimintarakenteeseen perustuvat proforma-tiedot vuodelta
2005. Proforma-tietoja ei ole tilintarkastettu.

Myös tiedot yhtiökokouksessa 2.4.2007 käsiteltävistä asioista annetaan erillisellä pörssitiedotteella.

Orion Oyj

Jukka Viinanen Jari Karlson
Toimitusjohtaja Talousjohtaja
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Orion Oyj:n hallituksen toimintakertomus
tilikaudelta 1.7. – 31.12.2006
Orion Oyj jakautui 1. heinäkuuta 2006 kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi, Orion Oyj:ksi ja Oriola-KD Oyj:ksi.
Tässä katsauksessa kerrotaan Orion-konsernin taloudellisesta kehityksestä heinä-joulukuussa 2006. Vuoden
2007 alusta lukien Orion Oyj:n tilikausi on kalenterivuosi.

Konsernin rakenne tarkastelukaudella

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoimintaa ja viisi tulosyksikköä:
1) Lääkeliiketoiminta

• Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet)
• Erityistuotteet (patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoidon tuotteet)
• Eläinlääkkeet
• Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet)

2) Diagnostiikkaliiketoiminta
• Orion Diagnostica.

Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia tarkastelukaudella.

Markkinakatsaus

Maailman lääkemyyntiä tilastoiva IMS Health julkaisee kuukausittain katsauksen maailman 13 keskeisen
markkinan lääkemyynnin kehityksestä rullaavan 12 kk:n ajalta. Tilasto esitetään vakioiduin US-dollarikurssein
ja se perustuu apteekkien ostoihin tukkuportaasta. Euroopan viisi suurinta lääkemarkkinaa ovat Saksa,
Ranska, Italia, Englanti ja Espanja. Latinalaisen Amerikan kolme suurinta ovat Meksiko, Brasilia ja Argentiina.
Markkinat kehittyivät 12 kk:n jaksolla 11/2005 – 10/2006 seuraavasti (lukuja on pyöristetty):

Lääkemyynti
11/2005–
10/2006

Mrd. USD

Muutos
vertailu-

kaudesta Jakauma

Pohjois-Amerikka 208,4 +7% 54%
Euroopan 5 suurinta 93,3 +4% 24%
Japani 56,8 +1% 15%
Latinalaisen Amerikan 3 suurinta 19,0 +12% 5%
Australia ja Uusi Seelanti 5,8 +4% 2%

13 suurta markkinaa yhteensä 383,7 +5% 100%

Vuositason kasvutahti on kokonaisuutena jatkunut verrattain maltillisella tasolla. Japanissa se on ollut
verkkaisinta kautta koko vuoden. Eniten myytyjä ovat sydän- ja verisuonitautien, keskushermostosairauksien
ja ruuansulatuselimistön sairauksien lääkkeet, mutta sytostaatit ovat olleet nopeimmin kasvava terapiaryhmä,
vuositasolla noin 13 %. Maiden välillä on suuria eroavuuksia. Myynniltään maailman suurin yksittäinen lääke
oli edelleen kolesterolilääke Lipitor (atorvastatiini), yli 11,7 miljardia US-dollaria.

Parkinsonin taudin lääkkeiden tukkumyynti 12 kk:n ajanjaksolla 10/2005 – 9/2006 oli Euroopan 5 suurimmassa
maassa noin 730 milj. EUR ja kasvu 8,1 %. Yhdysvalloissa kokonaismyynti oli vastaavalla ajanjaksolla noin
974 milj. USD ja se kasvoi 21,6 %. Poikkeavan suuri kasvuprosentti johtuu siitä, että erään dopamiiniagonistin
käyttöaihe on laajentunut levottomien jalkojen oireyhtymän hoitoon.
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Suomen Lääkedatan tukkumyyntitilaston mukaan Suomen lääkemyynti vuonna 2006 oli yhteensä
1 727 milj. EUR, joka oli 0,8 % alle edellisvuoden tason. Myynnin arvoa vähensi kova hintakilpailu sekä
vuoden 2006 alussa toteutettu reseptilääkkeiden 5 prosentin hintaleikkaus. Orionin lääkkeiden myynti oli ko.
kaudella 152,4 milj. EUR, joka oli 10,7 % vähemmän kuin vertailukaudella. Orionin osuus lääkkeiden
kokonaismyynnistä oli 8,8 % (9,9 %), jolla yhtiö nousi markkinaosuudeltaan Suomen suurimmaksi.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

24.1.2007 Orion Oyj:n hallitus päätti muuttaa tulosyksikkö Orion Diagnostican johtamismallia siten, että Orion
Diagnostica Oy:n hallituksen rooli korostuu nykyistä enemmän diagnostiikkaliiketoiminnan johtamisessa ja
päätöksenteossa. 1.2.2007 voimaan astunut järjestely merkitsi, että Orion Diagnostica Oy:n toimitusjohtaja
Jaakko Rissanen jäi mainitusta päivästä lukien pois Orion-konsernin johtoryhmästä ja että tulosyksikköä
edustaa johtoryhmässä Orion Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Viinanen Orion Diagnostica Oy:n hallituksen
puheenjohtajana.

24.1.2007 Orion Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä konsernin noin 30:lle
avainhenkilölle. Osakekannustinjärjestelmällä kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon
omistaja-arvon kasvattamiseksi ja vahvistetaan heidän sitoutumistaan yhtiön toiminnan kehittämiseen.
Mahdollinen palkkio määräytyy vuosien 2007 – 2009 liikevoiton kasvun sekä avainhenkilöille erikseen
sovittavien tavoitteiden täyttymisen perusteella. Palkkio maksetaan yhtiön B-sarjan osakkeina, rahana tai
näiden yhdistelmänä. Ohjelman kohteena olevien osakkeiden määrä on enintään 350 000 osaketta, mikä
vastaa noin 0,25 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeisiin liittyy eräitä erityistilanteita lukuun ottamatta kielto
luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa palkkion suorittamisesta.

Simdax-projektin tilannepäivitys
Tänään 6.2.2007 antamallaan erillisellä pörssitiedotteella Orion Oyj tiedottaa Simdax-projektin tilanteesta
seuraavasti:

Orion Oyj ja Abbott jatkavat neuvottelujaan, jotka koskevat mahdollista kolmannen kliinisen vaiheen
lisätutkimusta sydänlääke levosimendaanilla (kauppanimi Simdax), jonka suonensisäiseen valmistemuotoon
Abbottilla on Orionin myöntämä lisenssi. Yhtiöt keskustelevat myös mahdollisen tutkimuksen kustannusten
jakamisesta. Orion on ilmoittanut harkitsevansa osallistumista kustannuksiin tutkimuksen keston aikana
yhteensä 20 miljoonan euron osuudella, mikäli edellytykset tutkimuksen tekemiselle ovat kohtuulliset ja
hyväksyttävissä Abbottin ja Orionin Yhdysvaltain lääkeviranomaisen, FDA:n (Food and Drug Administration)
kanssa käytävän, arviolta maaliskuussa 2007 alkavan konsultaation perusteella.

Koska monet kysymykset mahdollisen tutkimuksen laajuudesta ja aikarajoista ovat vielä avoinna, eivät
tutkimuksen ja mahdollisten maksusuoritusten aikataulut sekä niiden vaikutukset Orionin kassavirtoihin ole
vielä tässä vaiheessa arvioitavissa. Orion korostaa, että tutkimuksen ja sitä koskevan, Orionin ja Abbottin
välisen sopimuksen toteutuminen on epävarmaa.

Orion tiedottaa asiaa koskevasta ratkaisusta sen synnyttyä.

Abbott aloittaa vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä keskustelut tunnustamismenettelyn kautta haettavista
eurooppalaisista lisärekisteröinneistä.

Liikevaihto ja tulos

Orion-konsernin liikevaihto 1.7.–31.12.2006 oli 311,2 milj. EUR, josta Lääkeliiketoiminnan osuus oli 292,0
milj. EUR. Lukuihin ei sisälly sopimusmaksuja. Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet toivat
Lääkeliiketoiminnan koko liikevaihdosta 131,0 milj. EUR eli 45 % ja Parkinson-lääkkeet Stalevo® ja
Comtess®/Comtan® yhteensä 91,0 milj. EUR eli 31 %.

Konsernin liikevoitto oli 90,9 milj. EUR, josta Lääkeliiketoiminnan osuus oli 84,6 milj. EUR ja Diagnostiikka-
liiketoiminnan osuus 2,1 milj. EUR. Liikevoittoon sisältyy myös liiketoiminnan muissa tuotoissa oleva
asuinvuokratalojen myynnistä elokuussa kirjattu myyntivoitto 9,8 milj. EUR. ’Liikevoitto liiketoiminta-
segmenteittäin’ -taulukossa erä sisältyy konsernieriin.
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Liiketoiminnan kulut olivat 126,7 milj. EUR. Suurin erä oli myynnin ja markkinoinnin kulut 63,2 milj. EUR. Ne
sisältävät myynti- ja markkinointitoimintojen kustannusten lisäksi jakelu- ja logistiikkakulut mukaan lukien
näihin toimintoihin liittyvät palkat ja muut henkilöstökulut.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot olivat 43,1 milj. EUR ja niiden osuus konsernin
liikevaihdosta oli 13,8 %.

Konsernin voitto ennen veroja oli 91,4 milj. EUR ja osakekohtainen tulos oli 0,47 EUR. Osakekohtainen oma
pääoma oli 3,14 EUR. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 44,1 % ja oman pääoman tuotto verojen
jälkeen 32,5 %.

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -22,6 % ja omavaraisuusaste oli 75,4 %. Konsernitaseen 31.12.2006
vieras pääoma oli 144,6 milj. EUR, josta korollista oli 9,8 milj. EUR. Konsernin rahavarat olivat 110,0 milj.
EUR. Ne on sijoitettu lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Kassavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 81,6 milj. EUR ja se koostui lähinnä liikevoitosta sekä maksetuista veroista.
Käyttöpääoma pieneni kauden kuluessa 22,5 milj. EUR. Investointien rahavirtaa, joka oli 0,0 milj. EUR,
paransi elokuussa tapahtunut asuinvuokratalojen myynti.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 13,4 milj. EUR. Koneiden ja kaluston osuus oli 9,3 milj. EUR. Konsernissa ei ole
meneillään mitään suuria yksittäisiä investointihankkeita.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 43,1 milj. EUR. Lääkeliiketoiminnan osuus oli 40,6 milj. EUR
eli 13,9 % lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.

Meneillään olevista tutkimushankkeista suurin on 3. vaiheen kliininen STRIDE-PD -tutkimus, jossa selvitetään,
voidaanko Stalevo-hoidolla viivästyttää Parkinson-potilailla tahattomina liikkeinä eli dyskinesioina ilmenevien
oireiden alkamista. Tutkimuksessa verrataan Stalevo-lääkehoitoa perinteiseen levodopa/karbidopa-hoitoon.
Loppuvuonna 2004 käynnistynyttä, yhteistyössä markkinointipartneri Novartiksen kanssa tehtävää tutkimusta
tehdään 14 maassa ja siihen on rekrytoitu 740 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta vähintään kahden
vuoden hoidon ajaksi. Tuloksia odotetaan vuoden 2008 alkupuolella.

Loka-marraskuussa esitellyt tulokset neljässä Kauko-Idän maassa tehdystä faasi 4:n tutkimuksesta osoittavat
osaltaan, että varhain aloitettu hoito Stalevolla parantaa merkittävästi Parkinson-potilaan elämänlaatua
verrattuna perinteiseen levodopahoitoon.

Tutkimusohjelma uuden, entakaponia tehokkaamman COMT-entsyymin estäjän kehittämiseksi on vuoden
vaihteessa edennyt kliinisten tutkimusten ensimmäiseen vaiheeseen.

Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinillä (Precedex®) ollaan aloittamassa kolmannen kliinisen vaiheen
potilastutkimukset pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi
EU:ssa. Lääke on jo markkinoilla USA:ssa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää
korkeintaan 24 tunnin pituisena infuusiona.
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Joulukuussa 2006 Orion sai USA:n myyntiluvan Dexdomitor®-valmisteelle (deksmedetomidiini), joka on
pienille eläimille tarkoitettu rauhoite.

Orion Oyj ja Abbott jatkavat neuvottelujaan, jotka koskevat mahdollista kolmannen kliinisen vaiheen
lisätutkimusta sydänlääke levosimendaanilla (kauppanimi Simdax), jonka suonensisäiseen valmistemuotoon
Abbottilla on Orionin myöntämä lisenssi. Yhtiöt keskustelevat myös mahdollisen tutkimuksen kustannusten
jakamisesta. Orion on ilmoittanut harkitsevansa osallistumista kustannuksiin tutkimuksen keston aikana
yhteensä 20 miljoonan euron osuudella, mikäli edellytykset tutkimuksen tekemiselle ovat kohtuulliset ja
hyväksyttävissä Abbottin ja Orionin Yhdysvaltain lääkeviranomaisen, FDA:n (Food and Drug Administration)
kanssa käytävän, arviolta maaliskuussa 2007 alkavan konsultaation perusteella.

Koska monet kysymykset mahdollisen tutkimuksen laajuudesta ja aikarajoista ovat vielä avoinna, eivät
tutkimuksen ja mahdollisten maksusuoritusten aikataulut sekä niiden vaikutukset Orionin kassavirtoihin ole
vielä tässä vaiheessa arvioitavissa. Orion korostaa, että tutkimuksen ja sitä koskevan, Orionin ja Abbottin
välisen sopimuksen toteutuminen on epävarmaa.

Orion tiedottaa asiaa koskevasta ratkaisusta sen synnyttyä.

Abbott aloittaa vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä keskustelut tunnustamismenettelyn kautta haettavista
eurooppalaisista lisärekisteröinneistä.

CLEVET-ohjelmaa, jossa tutkitaan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa, ollaan
viemässä myyntilupiin tähtääviin viimeisen vaiheen tutkimuksiin.

Kesällä 2006 Persist-tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella on todettu, etteivät ne anna aihetta jatkaa
suun kautta annosteltavan levosimendaanin tutkimusohjelmaa.

Varhaisen vaiheen tutkimuksessa on meneillään projekteja, joissa tutkitaan muun muassa
keskushermoston alfa 2 -reseptoreihin vaikuttavia molekyylejä sekä selektiivisiä androgeenireseptorin
modulaattoreita (SARM).

Näkymät vuodelle 2007 (proforma)

Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2006. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin
odotetaan kääntyvän Suomessa maltilliseen kasvuun ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella.
Entakaponituotteiden markkinamyynti kasvaa edelleen vakaasti, mutta edellisiä vuosia hitaammin. Toimitusten
Novartikselle ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2006, jolloin niiden voimakas kasvu johtui
osittain Novartiksen varmuusvarastomäärien noususta.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2006 huolimatta
kasvavista panostuksista markkinointiin ja tutkimukseen. Markkinointikuluja nostavat erityisesti panostukset
tuotteiden lanseeraukseen Orionin omissa yksiköissä Euroopassa Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja
lisäävät lähinnä käynnistymässä olevat uudet kliiniset tutkimukset.

Tutkimuskulut ovat noin 95 milj. EUR, josta lääketutkimuksen osuus on noin 90 milj. EUR.
Konsernin investoinnit ovat noin 35 milj. EUR.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli tarkastelukaudella 3 069. Vuoden 2006 lopussa konsernin
palveluksessa oli yhteensä 3 061 henkilöä. Tilikauden palkat ja palkkiot olivat yhteensä 62,4 milj. EUR.
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Orion-konsernin hallintomalli

Orion-konserni noudattaa Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua listayhtiöiden
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa Corporate Governance -suositusta sillä poikkeuksella, että
hallituksen asettamaan nimitysvaliokuntaan voi kuulua myös muita henkilöitä kuin hallituksen jäseniä.

Orion-konsernissa on voimassa Helsingin Pörssin vuonna 2005 uudistetun ohjeen mukainen sisäpiiriohje.

Selostus konsernin hallinnointiperiaatteista on saatavilla päivitettynä konsernin internet-portaalista osoitteesta
www.orion.fi/sijoittajille. Selostus sisältyy myös painetun vuosikertomuksen Tilinpäätös-osaan.

Yhtiökokoukset

Yhtiö ei ole järjestänyt yhtiökokousta kaudella 1.7.–31.12.2006.

Hallitus

Orion Oyj:n hallituksen kokoonpano on seuraava:
Matti Kavetvuo (puheenjohtaja)
Heikki Vapaatalo (varapuheenjohtaja)
Eero Karvonen
Leena Palotie
Vesa Puttonen.

Jakautuneen Orionin 21.3.2006 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä jakautuneen Orionin että
uuden Orionin hallituksiin valittu Erkki Etola erosi 22.5.2006 molemmista hallituksista ja niiden
palkitsemisvaliokunnista. Kokouksessaan 6.6.2006 hallitus valitsi uudeksi varapuheenjohtajaksi Heikki
Vapaatalon.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Vesa Puttonen (puheenjohtaja), Eero Karvonen ja Heikki Vapaatalo.
Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Matti Kavetvuo (puheenjohtaja), Leena Palotie ja Vesa Puttonen.
Tutkimusvaliokuntaan kuuluvat Leena Palotie (puheenjohtaja), Eero Karvonen ja Heikki Vapaatalo.
Nimitysvaliokuntaan kuuluvat Timo Maasilta (puheenjohtaja), Kari Jussi Aho, Harry Brade, Erkki Etola, Petteri
Karttunen, Matti Kavetvuo, Risto Murto ja Seppo Salonen.

Syksyllä 2006 hallitus suoritti Corporate Governance -suosituksen mukaisen toimintansa itsearvioinnin.

Hallituksen 1.7.2006 alkaneelta toimikaudelta puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48 600 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 34 200 euroa ja hallituksen jäsenelle 24 300 euroa. Palkkion suuruudessa on huomioitu
hallituksen toimikauden poikkeuksellinen kesto ja se vastaa ¾ ajatellusta vuosipalkkiosta. Palkkio maksettiin
31.7.2006.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 900
euroa ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös
hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on puhelinetu.
Kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä 9 kertaa, joista kaksi oli puhelinkokouksia. Jäsenten
keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli noin 93,3 %.

Valiokunnat kokoontuivat tilikaudella 1.7.–31.12.2006 seuraavasti:
Tarkastusvaliokunta  2 kertaa
Palkitsemisvaliokunta  3 kertaa
Tutkimusvaliokunta  3 kertaa
Nimitysvaliokunta 2 kertaa.

http://www.orion.fi/sijoittajille.
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Tilintarkastajat

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Pekka Luoma ja varatilintarkastajana KHT Päivi Virtanen.

Johtoryhmä

Orionin toimitusjohtajana toimii Jukka Viinanen.

1.2.2007 alkaen Orion-konsernin johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet ovat seuraavat:

Jukka Viinanen, Orion Oyj:n toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja, Orion Diagnostica
Markku Huhta-Koivisto, johtaja, Erityistuotteet ja Fermion
Olli Huotari, johtaja, Esikuntatoiminnot
Pekka Kaivola, johtaja, Global Sales
Jari Karlson, johtaja, Talous ja hallinto
Pekka Konsi, johtaja, Toimitusketju
Timo Lappalainen, johtaja, Alkuperälääkkeet ja Eläinlääkkeet
Reijo Salonen, johtaja, Lääketutkimus ja -tuotekehitys
Riitta Vartiainen, johtaja, Liiketoiminnan kehittäminen ja tuki.

Henkilöstön edustajana johtoryhmään kuului vuoden 2006 loppuun asti projektipäällikkö Olli Piironen. Vuoden
2007 alusta lukien henkilöstön edustajana on tutkimusassistentti Liisa Remes. Orion Diagnostica Oy:n
toimitusjohtaja Jaakko Rissanen kuului johtoryhmään 31.1.2007 asti. Dosentti, LKT Esa Heinonen oli
johtoryhmän jäsenenä 31.10.2006 asti. Reijo Salonen ja Pekka Konsi ovat olleet johtoryhmässä 1.11.2006
alkaen.

Johtoryhmään kuuluvat johtajat ja Jaakko Rissanen raportoivat toimitusjohtaja Jukka Viinaselle.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionin osakepääoma on 92 238 541,46 EUR ja osakkeiden kokonaismäärä 141 257 828 osaketta, joista
7.12.2006 rekisteröidyn osakemuunnon jälkeen 55 554 240 kuuluu sarjaan A ja 85 703 588 sarjaan B.
Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on noin 0,65 EUR. 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.
Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeidensa muuntamista B-sarjan
osakkeiksi. Heinä-joulukuussa 2006 A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi yhteensä 843 300 kpl.
Vuoden 2007 puolella osakkeita on muunnettu 293 000 kpl, minkä jälkeen A-sarjassa on 55 261 240 osaketta
ja B-sarjassa 85 996 588 osaketta.

Orion Oyj:llä oli joulukuun 2006 lopussa kaikkiaan 38 622 osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli
36 260 eli 94,0 %. Kotitalouksien omistuksessa oli koko osakekannasta 48,3 % ja kaikista äänistä 57,0 %.
Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 32,3 miljoonaa kpl eli 22,3 % osakkeista ja 7,0 % äänistä. Yhtiön hallussa ei
ole omia osakkeita.

Vuoden 2006 lopussa hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten yhteenlaskettu
omistus yhtiön osakkeista, sisältäen oman, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistuksen, oli
750 449 osaketta eli 0,5 % koko osakekannasta. Niiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 12 011 198 ääntä eli
1,0 % kokonaisäänimäärästä.

Orionin tiedossa ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen ylittävän osuuden yhtiön
osakepääomasta tai äänimäärästä omistavia tahoja.
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Kaupankäynti Orion Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin päälistalla 3.7.2006. Tietoja
kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla kuuden ensimmäisen toimintakuukauden ajalta esitetään taulukko-osassa.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella ei ole voimassaolevaa yhtiökokouksen valtuutusta korottaa osakepääomaa, laskea liikkeelle
optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia eikä hankkia tai luovuttaa omia osakkeita.

Johdon kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättävät hallitus ja hallituksen
puheenjohtaja. Heidän palkitsemisjärjestelmänsä koostuu kuukausipalkasta sekä suorituspohjaisesta
tulospalkkiosta, jonka perusteena ovat ennalta sovitut tulostavoitteet sekä henkilökohtaiset tavoitteet.
Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

24.1.2007 Orion Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä konsernin noin 30:lle
avainhenkilölle. Osakekannustinjärjestelmällä kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon
omistaja-arvon kasvattamiseksi ja vahvistetaan heidän sitoutumistaan yhtiön toiminnan kehittämiseen.
Mahdollinen palkkio määräytyy vuosien 2007–2009 liikevoiton kasvun sekä avainhenkilöille erikseen
sovittavien tavoitteiden täyttymisen perusteella. Palkkio maksetaan yhtiön B-sarjan osakkeina, rahana tai
näiden yhdistelmänä. Ohjelman kohteena olevien osakkeiden määrä on enintään 350 000 osaketta, mikä
vastaa noin 0,25 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeisiin liittyy eräitä erityistilanteita lukuun ottamatta kielto
luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa palkkion suorittamisesta.

Sisäpiiri

Orion noudattaa Helsingin Pörssin ohjeistuksen mukaista sisäpiiriohjetta. Konsernin pysyvän sisäpiirin
muodostavat Orionin julkisen sisäpiirirekisterin ilmoitusvelvolliset henkilöt sekä yrityskohtaiseen
sisäpiirirekisteriin pysyvästi kuuluvat henkilöt. Julkisen sisäpiirirekisterin ilmoitusvelvollisia henkilöitä ovat
Orionin hallituksen jäsenet, Orion-konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön varsinaisen tilintarkastajan
päävastuullinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvia henkilöitä ovat
muut kuin julkisen sisäpiirirekisterin ilmoitusvelvollisiin kuuluvat henkilöt, jotka Orion määrittelee konsernin
pysyvään sisäpiiriin kuuluviksi.

Vuoden 2006 lopussa hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten omistuksessa
oli yhteensä 801 903 Orion Oyj:n osaketta eli noin 0,6 % koko osakekannasta. Niiden yhteenlaskettu
äänimäärä oli 13 349 503 eli noin 1,2 % kokonaisäänimäärästä. Luvut sisältävät myös alaikäisten lasten ja
määräysvaltayhteisöjen omistukset.

Ajanmukaiset tiedot Orionin ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten omistuksista ja niissä tapahtuneista muutoksista
ovat nähtävillä Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämässä NetSIRE-järjestelmässä. Tietoihin on linkki yhtiön
kotisivulla www.orion.fi/sijoittajille.

Riskienhallinta

Orionin tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita käytettävissä olevin keinoin ne riskit, jotka mahdollisesti
uhkaavat yhtiön toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessien ja käytännön toimenpiteiden sekä vastuiden määrittelyä kehitetään
säännöllisesti toteutettavilla riskikartoituksilla, jotka kattavat seuraavat alueet:

− Strategiset riskit
− Tutkimus- ja tuotekehitysriskit

http://www.orion.fi/sijoittajille.
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− Operatiiviset riskit kuten myynti- ja liikeriskit, tuotantoriskit, vahinkoriskit, turvallisuusriskit ja
ympäristöriskit

− Rahoituksen riskit

Seuraavassa tarkastellaan yhtiön strategisia riskejä, tutkimus- ja tuotekehitysriskejä sekä operatiivisia riskejä.
Rahoituksen riskeistä on selostus tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Strategiset riskit

Liiketoiminnan pitkän aikavälin kehitysriskit
Uusien lääkkeiden kehittämiseen liittyy merkittäviä riskejä, jotka johtuvat kehitystyön vaatimasta pitkästä
ajasta sekä lopputulokseen liittyvästä epävarmuudesta. Tätä strategista riskiä pyritään hallitsemaan seuraavin
keinoin:

− Konsernissa on muitakin terveydenhuoltoon liittyviä liiketoiminta-alueita kuin omien
alkuperälääkkeiden kehittämiseen perustuvia yksiköitä.

− Lääkkeiden tuotevalikoimaa pyritään pitämään riittävän laajana. Siihen sisältyvät itse kehitettyjen
tuotteiden lisäksi myös geneeriset ihmislääkkeet, käsikauppalääkkeet, eläinlääkkeet, sisään
lisensioitavat lääkkeet sekä lääkkeiden vaikuttavat aineet

− Tuotekehitys- ja markkinointiriskiä jaetaan työskentelemällä läheisessä yhteistyössä partnerien
kanssa.

Strategisten riskien kenttään voidaan lukea myös yhtiön hallintomallin ja raportointiperiaatteiden kestävyys.
Corporate Governance -suosituksen mukainen selkeä hallinnointimalli, jossa johtamisjärjestelmä sekä
henkilöiden vastuut, oikeudet, velvollisuudet ja raportointisuhteet on määritelty selkeästi ja jonka
olennaisimmat piirteet ja periaatteet on selostettu myös julkisesti, luo luottamusta Orion-konserniin ja sen
johtamiseen. Yhtiö luo ja lujittaa ympäröivän yhteiskunnan, sidosryhmiensä, pääomamarkkinoiden ja
omistajiensa luottamusta myös tiedottamalla toiminnastaan, tapahtumistaan ja taloudellisesta tilanteestaan
avoimesti, totuudenmukaisesti ja johdonmukaisesti.

Tutkimus- ja tuotekehitysriskit

Alkuperälääkkeiden kehittämiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Tärkeimmät syyt kehitysprojektien
epäonnistumiseen liittyvät tutkittavana olevan lääkeaihion tehoon ja turvallisuuteen. Lääkkeen farmakologisia
ominaisuuksia, tehoa ja turvallisuutta kartoitetaan vaiheittain etenevissä tutkimuksissa, ja vain lääkeviran-
omaisen luvalla voidaan siirtyä kliinisiin, ihmisillä tehtäviin tutkimusvaiheisiin. Lääkkeen farmakologiaa ja
turvallisuutta testataan laajasti prekliinisin laboratoriomallein ja seuraamalla siedettävyyttä ja haittavaikutuksia
kaikissa kliinisten tutkimusten vaiheissa. Orionissa päätökset siirtyä tutkimuksen vaiheesta seuraavaan tekee
laajoissa hankkeissa yhtiön hallitus ja pienemmissä ylin johto. Päätökset perustuvat laajaan analyysiin siihen
mennessä saavutetuista tutkimustuloksista sekä markkinatilanteesta. Myyntilupahakemusta ja valmiste-
yhteenvetoa varten lääketutkimuksen eri vaiheet ja tulokset dokumentoidaan huolellisesti lääkeviranomaisten
arvioitavaksi. Lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset ovat viranomaisten edellyttämässä seurannassa myös
markkinoille tulon jälkeen.

Taloudelliset riskit kasvavat tutkimusten edetessä kliinisiin ihmistutkimuksiin. Kallein on viimeinen, niin sanottu
kolmas kliininen tutkimusvaihe, jossa useita satoja, jopa tuhansia potilaita käsittävillä monikansallisilla
kaksoissokkotutkimuksilla pyritään saamaan mahdollisimman luotettava kuva lääkkeen tehosta ja
turvallisuudesta. Orion jakaa kolmannen vaiheen tutkimuksiin liittyvää suurta taloudellista riskiä tekemällä
nämä tutkimukset pääsääntöisesti yhteistyössä toisen, myös tuotteen markkinointiin osallistuvan lääkeyhtiön
kanssa.

Kilpaileviin ns. geneerisiin lääkevalmisteisiin liittyvät riskit
Lääkealalle on tyypillistä, että ns. geneeristen lääkkeiden valmistajat yrittävät saada omat, yleensä alku-
peräisvalmistajan tuotteita halvemmat lääkkeensä myyntiin mahdollisimman aikaisin. Tämä voi tapahtua
esimerkiksi pyrkimällä murtamaan oikeusteitse alkuperäisvalmistajan patentit tai muut immateriaalioikeudet jo
ennen näiden raukeamista. Tästä toiminnasta voi aiheutua alkuperäisvalmistajalle korkeita oikeudenkäynti- ja
muita kuluja sekä mahdollisesti merkittäviä myynnin menetyksiä, mikäli geneeristen lääkkeiden valmistaja saa
luvan myydä omaa tuotettaan. Orion pyrkii tuotteitaan kehittäessään suojaamaan ne mahdollisimman hyvin ja
laaja-alaisesti sekä puolustamaan tehokkaasti tuotteidensa oikeuksia sekä yksin että yhdessä markkinointi-
partnereidensa kanssa.



10 (20)

Lääkkeiden hintojen laskupaine
Lääkkeiden hintoihin aiheuttavat laskupainetta normaalin hintakilpailun lisäksi monet pääsääntöisesti
valtiovallan ja viranomaisten päätösten aikaansaamat tekijät valtioiden pyrkiessä hillitsemään lääke-
kustannusten nousua. Näitä ovat esimerkiksi geneerinen substituutio ja sitä koskevissa säännöksissä
tapahtuvat muutokset sekä lääkkeiden hintojen ja korvattavuuden leikkaukset. Hintojen laskupainetta lisää
myös EU:n alueella tapahtuva rinnakkaistuonti.

Orionissa näihin seikkoihin pyritään reagoimaan pitämällä tuotevalikoima riittävän monipuolisena, lisäämällä
jatkuvasti kustannustehokkuutta sekä kohdistamalla niin kehitys- kuin myyntiresurssit oikein.

Operatiiviset riskit

Myynti- ja liikeriskit
Orionin liiketoiminta perustuu toisaalta omaan myyntiverkostoon Pohjois- ja Itä-Euroopassa, erityisesti
Suomessa, ja toisaalta yhteistyökumppaneiden avulla tapahtuvaan myyntiin muualla maailmassa. Tällä
rakenteella pyritään löytämään tasapaino käytettävissä olevien resurssien ja riskinkantokyvyn sekä itse
kehitettyjen uusien tuotteiden maailman laajuisen markkinoinnin vaatimien panostusten välillä.

Luottotappioriskit
Orionin johtamisohjeistossa on yksityiskohtaisesti kuvattu menettelyt, joilla asiakasluottoja ja saatavien
seurantaa sekä perimistä hoidetaan. Asiakaskunnan luonteesta johtuen luottotappioriski on historiallisesti ollut
hyvin pieni.

Lääketuotantoriskit
Lääkkeiden valmistus on säännöllisten viranomaistarkastusten kohteena. Lääkkeiden tulee olla turvallisia,
tehokkaita ja laatuvaatimukset täyttäviä. Lääketuotannossa joudutaan jo näiden lakisääteisten vaatimusten
johdosta kiinnittämään huomiota erilaisiin lääkkeen turvallisuutta ja laatua uhkaaviin riskeihin. Lääkkeiden
asianmukainen laatu varmistetaan systemaattisella toiminnan kokonaishallinnalla, joka kattaa kaikki
lääkkeiden laatuun välittömästi tai välillisesti vaikuttavat asiat. Toimintaa ohjataan kattavalla ohjeistuksella
sekä riittävällä materiaaleihin ja valmisteisiin kohdistuvalla ennakko- ja jälkivalvonnalla.

Juridiset, immateriaalioikeudelliset ja viranomaissäännöksiin liittyvät riskit
Terveydenhuoltoala on viranomaisten tarkassa valvonnassa. Lääkkeiden valmistus, jakelu ja lääketutkimus
edellyttävät viranomaisten toimilupia. Orionissa on selkeät toimintasäännöt ja periaatteet, joilla huolehditaan
siitä, että määräyksiä noudatetaan. Alalle on myös tyypillistä immateriaalioikeuksien erittäin keskeinen asema.
Yhtiön aseman varmistamiseksi niin myynnissä olevien kuin kehitettävien tuotteiden patenttitilannetta
seurataan koko ajan maailmanlaajuisesti. Näin huolehditaan siitä, että Orionin kehittämien tuotteiden
oikeuksia ei päästä loukkaamaan, ja vältetään tilanteet, joissa Orion itse loukkaa muiden patentteja.

Tuotevastuuriskit
Uuden lääkkeen tuloa markkinoille edeltävät laajat, vaiheittain etenevät tutkimukset, joissa kartoitetaan
lääkkeen farmakologisia ominaisuuksia, tehoa ja turvallisuutta. Lääkkeen myynnin ja markkinoinnin
aloittaminen edellyttää lääkeviranomaisten myöntämää myyntilupaa. Lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset
ovat viranomaisten edellyttämässä seurannassa myös markkinoille tulon jälkeen. Orion pyrkii edellä kuvatuilla
tutkimukseen ja lääketuotantoon liittyvillä tavoilla ennalta varmistamaan, ettei tuotteisiin liity sellaisia
haittavaikutuksia, jotka saattaisivat johtaa tuotteisiin liittyvään korvausvastuuseen tai siihen, että merkittävä
tuote jouduttaisiin vetämään pois markkinoilta.

Vahinkoriskit
Lakisääteisten vakuutusten lisäksi yhtiöllä on omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutukset kattamassa
oleellisiksi arvioituja ja vakuutusten avulla rajattavia vahinkoriskejä.

Yritysturvallisuusriskit
Orionin johtamisohjeisto sisältää Orion-konsernin yritysturvallisuusohjeet. Konsernin turvallisuuspolitiikan
päämääränä on varmistaa toiminnan häiriötön jatkuvuus, henkilöiden turvallisuus, omaisuuden ja ympäristön
suojaaminen vahingoilta sekä tietoturvallisuustoimenpiteiden riittävyys. Yritysturvallisuusohjeet sisältävät
turvallisuustoiminnan periaatteet ja kattavat myös kriisien hallinnan. Tietoturvapolitiikka sisältää tietoturvan
tavoitteet, keskeiset periaatteet ja vastuut.
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Ympäristöriskit
Ympäristöturvallisuuteen liittyvät ohjeet sisältävät yksityiskohtaisia tietoja toimintatavoista ja vastuista.
Ympäristöasioiden kehittämistä ja valvomista varten on konsernin jokaiseen yksikköön nimetty vastuuhenkilöt.
Ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia seurataan päästöjä mittaamalla, jätteiden määriä tarkkailemalla ja
aineiden käyttömääriä tilastoimalla. Ympäristönsuojelun toteutumista valvotaan vuotuisilla sisäisillä
tarkastuksilla. Yhtiöllä on sen toiminnan vaatimat, voimassa olevat ympäristöluvat.

Taloudelliset tavoitteet

Lähivuosien liikevaihdon maltillista orgaanista kasvua nopeutetaan tuote-, tuoteportfolio- ja yritysostojen
avulla. Liikevoittoa kasvatetaan ja omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla.

Osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden
saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 31.12.2006 taseen mukaisesti 183 389 351,93 euroa, josta
tilikauden voitto on 73 044 309,29 euroa.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden
141,3 miljoonalle osakkeelle, yhteensä 141,3 miljoonaa euroa. Osingonjakosuhde tilikaudelta olisi 212,8 %.
Osingon maksupäivä olisi 16. huhtikuuta 2007 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat
merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 5. huhtikuuta 2007.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että ja että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen
lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 100 000,00 euroa ja että voittovarojen tilille jätetään
42 031 523,93 euroa.

Espoossa 6. päivänä helmikuuta 2007

Orion Oyj:n hallitus
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TAULUKKO-OSA

KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. EUR 10-12/2006 7-12/2006

Liikevaihto 162,2 311,2
Myytyjen suoritteiden kulut -54,5 -105,2

Bruttokate 107,7 205,9
Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 11,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut -35,7 -63,2
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -24,2 -43,1
Hallinnon kulut -12,3 -20,4

Liikevoitto 36,6 90,9

Rahoitustuotot 1,1 1,8
Rahoituskulut -0,6 -1,2

Voitto ennen veroja 37,1 91,4
Tuloverot -10,8 -24,8

Tilikauden voitto 26,3 66,6

Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 26,3 66,6
Vähemmistölle 0,0 0,0

Osakekohtainen tulos, EUR 0,18 0,47

Poistot yhteensä 8,6 17,2
Palkat ja muut henkilöstökulut 42,1 73,3
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KONSERNIN TASE:
VARAT

milj. EUR 12/2006

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 187,1
Liikearvo 13,5
Muut aineettomat hyödykkeet 21,9
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1
Myytävissä olevat sijoitukset 1,0
Eläkesaaminen 52,7
Laskennalliset verosaamiset 1,4
Muut pitkäaikaiset saamiset 3,8

Pitkäaikaiset varat yhteensä 281,4

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 107,2
Myyntisaamiset 75,0
Muut saamiset 14,4
Rahavarat 110,0

Lyhytaikaiset varat yhteensä 306,6

VARAT YHTEENSÄ 588,1
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KONSERNIN TASE:
OMA PÄÄOMA JA VELAT

milj. EUR 12/2006

Oma pääoma

Osakepääoma 92,2
Ylikurssirahasto 17,8
Käyttörahasto 23,0
Muut rahastot 0,5
Kertyneet voittovarat 309,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma yhteensä 443,5
Vähemmistöosuus 0,0
Oma pääoma yhteensä 443,5

Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 51,5
Eläkevelvoitteet 0,9
Varaukset 0,6
Pitkäaikaiset korolliset velat 7,5
Muut pitkäaikaiset velat 1,8

Pitkäaikaiset velat yhteensä 62,3

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat 29,2
Muut lyhytaikaiset velat 49,9
Varaukset 0,9
Lyhytaikaiset korolliset velat 2,3

Lyhytaikaiset velat yhteensä 82,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 588,1
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA KAUDELLA 7-12/2006

milj. EUR
Osake-

pää-
oma

Yli-
kurssi-

rahasto
Käyttö-
rahasto

Muut
rahastot

Muunto-
erot

Kerty-
neet

voitto-
varat

Emoyhtiön
omistajille

kuuluva
oma

pääoma

Vähem-
mistö-
osuus Yhteensä

Oma pääoma
1.7.2006 92,2 17,8 23,0 0,5 -3,5 246,8 376,8 0,0 376,8
Muuntoerot - - - - 0,1 - 0,1 - 0,1
Tilikauden voitto - - - - - 66,6 66,6 -0,0 66,6
Tuotot ja kulut
raportointikau-
della yhteensä - - - - 0,1 66,6 66,7 -0,0 66,7
Muut muutokset - - - -0,0 - - -0,0 -0,0 -0,0

Oma pääoma
31.12.2006 92,2 17,8 23,0 0,5 -3,4 313,3 443,5 0,0 443,5

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 7-12/2006

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 90,9
Oikaisut liikevoittoon 4,3
Käyttöpääoman muutos 22,5
Maksetut korot -1,5
Saadut korot 1,7
Maksetut verot -36,3

Liiketoiminnan rahavirta 81,6

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -12,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
sekä myytävissä olevien sijoitusten myynti 12,3

Investointien rahavirta 0,0

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen muutos -1,0
Pitkäaikaisten lainojen muutos -0,4
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,0

Rahoituksen rahavirta -1,4

Rahavarojen muutos 80,2

Rahavarat kauden alussa 29,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0
Rahavarojen muutos 80,2
Rahavarat kauden lopussa 110,0
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AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR 7-12/2006

Kirjanpitoarvo kauden alussa 191,2
Lisäykset 10,5
Vähennykset -1,9
Poistot -12,7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 187,1

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR
12/2006

Annetut vakuudet omista sitoumuksista:
Annetut kiinteistökiinnitykset 25,5
 josta Eläkesäätiölle annetut 9,0
Takaukset 1,8

Leasing-vastuut (poislukien rahoitusleasing-
sopimukset) 5,2
Muut vastuut 0,3

Termiini- ja valuutanvaihtosopimukset:
- käypä arvo 0,3
- nimellisarvo 58,5

Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset

Marraskuussa 2005 havaittiin lääkeaineita valmistavan Fermion Oy:n Oulun tehtaalla metotreksaatin
valmistuslaitteessa vika, jonka seurauksena tiettyihin kaupallisiin eriin metotreksaattia oli joutunut pieniä
määriä etyleeniglykolia sisältänyttä vettä. Asiasta on aikanaan informoitu toimivaltaisia viranomaisia ja
etyleeniglykolivettä sisältäneitä metotreksaattieriä saaneita asiakkaita. Tapaus johti tiettyjen viallisten
metotreksaattivalmisteiden markkinoiltavetoihin sekä viallisia metotreksaattieriä koskeviin korvaus-
vaatimuksiin. Vahingosta jäi yhtiön itsensä katettavaksi noin 2,3 milj. EUR, joka sisältää laskutetun
lääkeaineen, omavastuun ja vakuutusturvan ulkopuolelle jääneet kustannukset. Asiasta ei ole odotettavissa
yhtiölle enää lisäkustannuksia.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR 7-12/2006

Johdon työsuhde-etuudet 1,3
Pitkäaikaiset velat eläkesäätiölle kauden lopussa 6,0
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LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

milj. EUR 10-12/2006 7-12/2006

Lääkeliiketoiminta 152,1 292,0
Diagnostiikkaliiketoiminta 10,4 19,9
Konsernierät -0,4 -0,7

Konserni yhteensä 162,2 311,2

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

milj. EUR 10-12/2006 7-12/2006

Lääkeliiketoiminta 39,5 84,6
Diagnostiikkaliiketoiminta 0,6 2,1
Konsernierät -3,5 4,2

Konserni yhteensä 36,6 90,9

TARKASTELU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin vuosineljänneksittäin

milj. EUR 7-9/2006 10-12/2006

Lääkeliiketoiminta 139,9 152,1
Diagnostiikkaliiketoiminta 9,5 10,4
Konsernierät -0,4 -0,4

Konserni yhteensä 149,0 162,2

Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin vuosineljänneksittäin

milj. EUR 7-9/2006 10-12/2006

Lääkeliiketoiminta 45,1 39,5
Diagnostiikkaliiketoiminta 1,5 0,6
Konsernierät 7,7 -3,5

Konserni yhteensä 54,3 36,6

Liikevaihto maantieteellisen segmenttijaon mukaan vuosineljänneksittäin

milj. EUR 7-9/2006 10-12/2006

Suomi 45,2 49,0
Skandinavia 21,2 23,4
Muu Eurooppa 52,8 58,4
Pohjois-Amerikka 20,1 22,0
Muut maat 9,7 9,4

Konserni yhteensä 149,0 162,2
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ORION-KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

milj. EUR  ja %
7-12/
2006

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Liikevaihto 311,2
Ulkomaantoiminta 217,0
 % liikevaihdosta 69,7%
Suunnitelman mukaiset poistot 17,2
Liikevoitto 90,9
 % liikevaihdosta 29,2%
Rahoitustuotot ja -kulut 0,5
 % liikevaihdosta 0,2%
Voitto ennen veroja 91,4
 % liikevaihdosta 29,4%
Tuloverot 24,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto 66,6
Osakekohtainen tulos, EUR 0,47
Sijoitetun pääoman tuotto 44,1%
Oman pääoman tuotto 32,5%

TASE
Pitkäaikaiset varat 281,4
Lyhytaikaiset varat 306,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma 443,5
Vähemmistöosuus 0,0
Pitkäaikaiset varaukset 0,6
Vieras pääoma yhteensä 144,6
Korollinen vieras pääoma 9,8
Koroton vieras pääoma 134,8
Taseen loppusumma 588,1
Omavaraisuusaste 75,4%
Nettovelkaantumisaste (gearing) -22,6%

INVESTOINNIT
Investoinnit 13,4
 % liikevaihdosta 4,3%

TUTKIMUS- JA
TUOTEKEHITYSMENOT
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 43,1
 % liikevaihdosta 13,8%

HENKILÖSTÖ
Palkat ja palkkiot 62,4
Henkilöstö keskimäärin 3 069
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TIETOJA ORION OYJ:N OSAKKEISTA 31.12.2006

Sarja A Sarja B A ja B yhteensä

Osakepääoma 36,3 MEUR 55,9 MEUR 92,2 MEUR
Osakkeita yhteensä 55 554 240 kpl 85 703 588 kpl 141 257 828 kpl
Vähimmäispääoma 50 MEUR
Enimmäispääoma 2 000 MEUR
Osuus koko osakekannasta 39 % 61 % 100,0 %
Kirjanpidollinen vasta-
arvo/osake noin 0,65 EUR  noin 0,65 EUR
Ääniä/osake 20 ääntä 1 ääni
Kaupankäyntitunnus
Helsingin Pörssissä ORNAV ORNBV

Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

KAUPANKÄYNTI ORIONIN A- JA B-OSAKKEILLA kaudella 1.7.-31.12.2006

Sarja A Sarja B A ja B yhteensä

Vaihto 1 651 018 kpl 37 250 954 kpl 38 901 972 kpl
Vaihdon osuus osakemäärästä 2,9 % 43,8 % 27,5 %
Alin kaupantekokurssi 11,45 EUR 11,51 EUR
Ylin kaupantekokurssi 16,44 EUR 16,53 EUR
Päätöskurssi 3.7.2006 13,35 EUR 13,90 EUR
Päätöskurssi 29.12.2006 16,42 EUR 16,45 EUR
Osakekannan markkina-arvo
31.12.2006 912,2 MEUR 1 409,8 MEUR 2 322,0 MEUR

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

7-12/2006

Osakekohtainen tulos 0,47 EUR
Osakekohtainen oma pääoma 3,14 EUR
Osakekohtainen osinko *) 1,00 EUR
Osingonjakosuhde *) 212,8 %
Jaetut osingot yhteensä*) 141,3 MEUR
Efektiivinen osinkotuotto *) A-osake 6,1 %
Efektiivinen osinkotuotto *) B-osake 6,1 %
Hinta/voitto -suhde (P/E), A-osake 34,94
Hinta/voitto -suhde (P/E), B-osake 35,00
Osakkeita keskimäärin 141 258 1 000 kpl

*) Ehdotus
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OMISTUSPOHJA

Osakkeenomistuksen jakautuminen osakasryhmittäin sarjoihin A ja B

31.12.2006 Sarja A Sarja B

Osakkaita
% osak-

kaista
Omistus-
osuus, % Osakkaita

% osak-
kaista

Omistus-
osuus, %

Yksityishenkilöt 12 892 95,2 58,2 29 096 93,8          41,8
Yritykset
 julkiset yritykset 0 0 0 0 0 0
 yksityiset yritykset 399 2,9 13,5 1 183 3,8 5,0
 asuntoyhteisöt 4 0 0 5 0 0
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 29 0,2 1,6 73 0,2 4,7
Julkisyhteisöt 13 0,1 14,8 47 0,2 7,5
Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt 153 1,1 7,8 500 1,6 5,8

Ulkomaat 49 0,4 0,9 121 0,4 0,3

Yhteensä 13 539 100,0 96,7 31 025 100,0 65,2
Hallintarekisteröidyt 3,1 34,7
Vaihtamattomat ja
merkitsemättömät osakkeet 0,1 0,1

100,0 100,0

Osakkeenomistuksen jakautuminen osakasryhmittäin, sarjat A ja B yhteensä

31.12.2006 Sarjat A ja B yhteensä

Osakkaita %
osakkaista

Omistus-
osuus, %

Yksityishenkilöt 36 260 94,0 48,3
Yritykset
 julkiset yritykset 0 0 0
 yksityiset yritykset 1 477 3,8 8,4
 asuntoyhteisöt 6 0 0
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 82 0,2 3,5
Julkisyhteisöt 50 0,1 10,4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 579 1,5 6,6
Ulkomaat 130 0,3 0,5

Yhteensä 38 584 100,0 77,6
Hallintarekisteröidyt 22,3
Vaihtamattomat ja merkitsemättömät
osakkeet 0,1

Yhteensä 100,0

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

http://www.orion.fi

