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BIOHITIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2000

Biohit    investoi    katsauskaudella   voimakkaasti   kansainväliseen
markkinointiin  ja  tuotannon tehostamiseen. Yhtiön bruttoinvestoinnit
kasvoivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 20,7 Mmk. Pääosa
investoinneista  kohdistui yritysostoihin sekä uuden tuotantolaitoksen
rakentamiseen.  Investoinnit vahvistavat entisestään  Biohitin  asemaa
biotekniikan  ja  korkean teknologian yhtiönä, jonka  tuotevalikoimaan
kuuluvat   tutkimuslaitosten,  terveydenhuoltoalan   ja   teollisuuden
laboratorioiden    käyttöön   tarkoitetut    nesteannostelijat    sekä
diagnostiset testit ja testijärjestelmät.

Liikevaihto

Biohit-konsernin  tammi-kesäkuun liikevaihto oli 65,4  Mmk  (61,7  Mmk
vastaavana   aikana   vuonna   1999).  Liikevaihto   koostui   pääosin
nesteannostelijoista    ja    niiden    kertakäyttöisistä    kärjistä.
Diagnostiikkaliiketoimintaan  liittyvä  mahasyövän   sekä   maha-   ja
pohjukaissuolihaavan    riskiä   määrittävä    testipaneelikokonaisuus
valmistui toisen vuosineljänneksen aikana.

Tulos

Liiketappio  oli  0,8 Mmk (5,5 Mmk voittoa vuonna 1999).  Liiketulosta
pienensivät    edellisen   vuoden   vastaavaan   kauteen    verrattuna
lisääntyneet  kiinteät kulut, jotka koostuvat pääasiassa panostuksesta
kansainväliseen  markkinointiin nesteannosteluliiketoiminnan  alueella
sekä       diagnostiikkatuotteiden       tuotekehityskuluista       ja
valmistautumisesta näiden tuotteiden tuotantoon ja markkinointiin.

Kuluneen katsauskauden tappio ennen satunnaisia eriä oli 1,0 Mmk  (5,0
Mmk voittoa vuonna 1999).

Veroina  (0,7 Mmk) on otettu huomioon katsauskauden tulosta  vastaavat
verot.

Rahoitustilanne

Konsernin  rahoitusasema  on  edelleen  vahva  ja  maksuvalmius  hyvä.
Omavaraisuusaste  nousi  edellisvuoden  lopun  66,0  %:sta  66,3%:iin.
Yhtiön likvidit varat pienenivät toisen vuosineljänneksen aikana  50,0
Mmk:sta  30,5  Mmk:aan,  mikä johtui toteutetuista  yritysostoista  ja
Kajaanin tuotantolaitosinvestoinnista.

Investoinnit

Katsauskauden   bruttoinvestoinnit  olivat   23,8   Mmk   (3,1   Mmk).
Investoinnit uuteen tuotantolaitokseen olivat katsauskaudella 8,8 Mmk.
Tuotantolaitoksen  bruttoinvestoinnit koneineen tulevat  olemaan  noin
20,0  Mmk, josta Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämän tuen osuus
tulee olemaan noin 5,0 Mmk. Rakennuksen arvioitu valmistumisajankohta
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on   syys-lokakuussa   2000.   Kone-   ja   laiteinvestointien   osuus
katsauskauden bruttoinvestoinneista oli 4,2 Mmk.

Yhtiön  amerikkalainen tytäryhtiö Biohit Systems, Inc. osti  25.4.2000
Biohit-tuotteiden  jälleenmyyjänä  toimineen  amerikkalaisen   Vangard
International, Inc.:n koko osakekannan. Yritysoston myötä  Biohit  Oyj
sai  haltuunsa  kaikki  Vangard International,  Inc.:n  liiketoiminnat
mukaanlukien     Biohit-tuotteiden    markkinoinnin     ja     myynnin
Yhdysvalloissa. Vangard International, Inc.:n osakekannan  kauppahinta
oli 8,5 Mmk.

Yhtiö osti 15.5.2000 suomalaisen Oy Finio Ab:n koko osakekannan ja sen
myötä  51  %  venäläisestä Finnbio Ltd.:stä,  joka  toimii  pääasiassa
Biohit-tuotteiden  jälleenmyyjänä  Venäjällä  ja  muissa   IVY-maissa.
Biohit  Oyj  on jo aiemmin omistanut 5%:n osuuden Finnbio Ltd.:stä  ja
kaupan  myötä Biohit Oyj:n osuus ja äänivalta yhtiössä nousi 56 %:iin.
Oy Finio Ab:n osakekannan kauppahinta oli 1,1 Mmk.

Yksityiskohtaisemmat       tiedot       yrityskaupoista       löytyvät
osavuosikatsauksesta 1-3/00.

Tuotekehitys

Diagnostiikkaliiketoiminnan alueella yhtiön mahasyövän sekä  maha-  ja
pohjukaissuolihaavan  riskin  mittaamiseen  tarkoitetun  testipaneelin
kehitystyö   eteni   tavoitteiden  mukaisesti.  Katsauskauden   aikana
kyseiseen    testipaneeliin    kuuluvista    testeistä    valmistuivat
Pepsinogeeni  I  ja II, Gastriini-17 ja Helicobacter pylori.  Biohitin
mahasyövän  sekä  maha- ja pohjukaissuolihaavan riskin  määrittämiseen
kehitetyt  monoklonaaliset vasta-aineet (Pepsinogeeni  I  ja  II  sekä
Gastriini-17)   ovat  osoittautuneet  erittäin  spesifisiksi   myöskin
immunohistokemiallisissa   määrityksissä.   Tämä   laajentaa    yhtiön
monoklonaalisten   vasta-aineiden   käyttöaluetta    mm.    patologian
laboratorioihin.   Yhtiöllä  on  jo  ennestään  24  immunohistokemiaan
soveltuvaa monoklonaalista vasta-ainetta.

Edellä   mainitun   lisäksi  katsauskaudella  valmistuivat   laktoosi-
intoleranssin määrittämiseen tarkoitettu pikatesti ja mm.  systeemisen
lupus  erytematosuksen  (SLE) määrittämiseksi  tarkoitettu  anti-dsDNA
vasta-ainetesti.   Biohitillä   on  myös   markkinoitavana   keliakian
määrittämiseen tarkoitetut vasta-ainetestit anti-gliadiini IgG,  anti-
gliadiini  IgA  ja  anti-transglutaminaasi.  Keliakian  määrittämiseen
tarkoitettua         vasta-ainetestikokonaisuutta        täydennettiin
katsauskaudella endomysium IgA -testillä.

Myynti ja markkinointi

Nesteannosteluliiketoiminnan  alueella  yhtiö   aloitti   elektronisen
Biohit  Remote Control (BRC) -pipettimodulin kansainvälisen esittelyn.
Tuote    liitetään   erilaisia   nesteannostelusarjoja    suorittaviin
automaatteihin  ja robotteihin, ja tuotteen asiakaskunnan  muodostavat
kyseisten laitteiden valmistajat.
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Biohit  on nesteannostelijoidensa kehitystyössä panostanut erityisesti
tuotteidensa   ergonomisiin  ominaisuuksiin,   joiden   merkitys   mm.
työperäisten  rasitusvammojen ehkäisyssä on keskeinen. Katsauskaudella
Biohit  voitti  erään  merkittävän yhdysvaltalaisen  lääketeollisuuden
alan   yhtiön  järjestämän  pipettien  tuotearviointikilpailun,  jossa
pääkriteerinä   oli  pipetin  ergonomia.  Tämä  heijastunee   jatkossa
myönteisesti Biohitin pipettitoimituksiin.
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Nesteannosteluliiketoiminnan alueella Biohit tarjoaa osana  tuote-  ja
markkinointistrategiaansa huolto- ja akkreditoitua kalibrointipalvelua
sekä  koulutuspalveluita  konserniyhtiöidensä  ja  jakelijaverkostonsa
kautta. Katsauskaudella Biohit solmi mm. merkittävät pipettien huolto-
ja kalibrointisopimukset Isossa-Britanniassa ja Ranskassa.

Instrumenttiliiketoiminnan  alueella   Biohit   Oyj   solmi   3.8.2000
amerikkalaisen  Bio-Tek Instruments, Inc.:n kanssa  sopimuksen,  jonka
perusteella  Bio-Tek  Instruments,  Inc.  ryhtyy  toimittamaan  Biohit
Oyj:lle   jo   kuluvan   syksyn   aikana  vertikaalimittausperiaatteen
mukaisesti  toimivia instrumentteja sekä niiden oheislaitteita.  Näitä
laitteita       käytetään       tutkimus-,       teollisuus-        ja
diagnostiikkalaboratorioissa näytteiden analysoinnissa. Yhteistyö Bio-
Tek  Instruments,  Inc.:n kanssa takaa Biohit  Oyj:lle  mahdollisuuden
tarjota   liiketoimintasuunnitelmansa  mukaisesti  maailmanlaajuisesti
asiakkailleen     kokonaisia     järjestelmiä,     jotka     koostuvat
nesteannostelijoista,    diagnostisista    testeistä,    testitulosten
analysoinnissa   käytettävistä   instrumenteista   sekä   huolto-   ja
koulutuspalveluista.

Näkymät vuodelle 2000

Biohit-konsernin koko vuoden myynnin ennakoidaan kasvavan tavoitteiden
mukaisesti  eli  noin 20% edelliseen vuoteen verrattuna.  Vuoden  2000
liikevaihto    tulee    kertymään   pääosin   nesteannostelutuotteiden
myynnistä.       Myynnin       volyymin       kasvun       seurauksena
nesteannostelutuotteiden  kannattavuuden  arvioidaan   jonkin   verran
nousevan.   Kajaanin   uusien  toimitilojen   käyttöönoton   odotetaan
tehostavan tuotantoa ja lisäävän kannattavuutta.

Panostukset  kansainväliseen markkinointiin ja diagnostiikkatuotteiden
tuotekehityskulut  tulevat rasittamaan tilikauden  tulosta  ennakoitua
enemmän.  Loppuvuoden tuloksen arvioidaan olevan  alkuvuotta  parempi.
Tilikauden  2000  tuloksen  arvioidaan kuitenkin  olevan  vuoden  1999
tulosta pienempi.
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Konsernituloslaskelma

                        1-6 2000   1-6 1999  Muutos  Muutos  1-12 1999
                         Mmk MEUR       Mmk     Mmk       %        Mmk
                                                                      
Liikevaihto             65,4 11,0      61,7     3,7       6      122,2
Liiketoiminnan kulut    66,2 11,1      56,2    10,0      18      114,3
Liikevoitto/-tappio     -0,8 -0,1       5,5    -6,3    -115        7,9
Rahoituskulut (netto)    0,2  0,0       0,5    -0,3     -60        3,0
Voitto/tappio ennen                                                   
satunnaisia eriä        -1,0 -0,1       5,0    -6,0    -120        4,9
Satunnaiset erät         0,0  0,0       0,0     0,0       0        2,0
Voitto/tappio ennen                                                   
veroja                  -1,0 -0,1       5,0    -6,0    -120        6,9
Kauden voitto/tappio    -1,8 -0,3       5,0    -6,8    -136        4,1

Konsernitase
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                        30.6.2000         30.6.1999      31.12.1999
Vastaavaa              Mmk  MEUR     %     Mmk       %      Mmk      %
                                                                      
Pysyvät vastaavat     62,2  10,4    41    54,4      34     52,5     36
Vaihtuvat vastaavat                                                   
 Vaihto-omaisuus      20,0   3,4    13    15,0       9     14,1     10
 Saamiset             38,5   6,5    26    31,3      20     37,3     25
 Likvidit varat       30,5   5,1    20    59,0      37     42,9     29
Taseen loppusumma    151,2  25,4   100   159,7     100    146,8    100
                                                                      
Vastattavaa                                                           
                                                                      
Oma pääoma                                                            
  Osakepääoma         12,8   2,1     8    12,4       8     12,4      8
  Ylikurssirahasto    88,6  14,9    58    84,2      53     84,2     58
  Voitot/tappiot      -1,8  -0,3     0     0,7       0      0,0      0
  Pääomalainat         8,7   1,5     6     8,8       5      8,6      6
Vähemmistöosuus        0,7   0,1     0     0,3       0      0,3      0
Pakolliset                                                            
varaukset              0,0   0,0     0     2,7       2      0,1      0
Pitkäaikainen                                                         
vieras pääoma         14,6   2,5    10    25,3      16     17,0     12
Lyhytaikainen                                                         
vieras pääoma         27,6   4,6    18    25,3      16     24,2     16
Taseen loppusumma    151,2  25,4   100   159,7     100    146,8    100
                                                      

                        1-6/00   1-6/99    Muutos  Muutos-%    1-12/99
                                                                      
Investoinnit, brutto,                                                 
Mmk                       23,8      3,1      20,7       668        7,6
                                                                      
Henkilöstö                                                            
keskimäärin                194      181        13         7        184
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                                  30.6.2000    30.6.1999    31.12.1999
                                                                      
Velat, joiden vakuudeksi                                              
annettu yrityskiinnityksiä                                            
ja osakkeita, Mmk                                                     
Rahalaitoslainat, Mmk                  19,0         26,2          20,9
  Annetut yrityskiinnitykset           20,1         20,1          20,1
  Pantit                                  0          0,4           0,4
  Yhteensä                             20,1         20,5          20,5
                                                                      
Muut annetut vakuudet, Mmk                0          1,1           1,2
Vuokra- ja leasingvastuut,                                            
Mmk                                    22,1         18,6          21,8
                                                                      
Osakekohtaiset tunnusluvut                                            
  Tulos / osake, mk                   -0,14         0,48          0,24
  Oma pääoma / osake, mk               7,87         7,93          7,88
                                                        

Johdannaissopimukset

Konsernilla ei ole taseen ulkopuolisia johdannaissopimuksia.

Pääomalainojen korot

Pääomalainoille kertyneet kirjaamattomat korot olivat  30.6.2000   1,9
Mmk ja 31.12.1999 1,7 Mmk.
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Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Biohit Oyj tulee julkistamaan vuoden 2000 seuraavan osavuosikatsauksen
8.11.

Helsingissä 15. elokuuta 2000

Biohit Oyj:n hallitus

Biohit Oyj

Helena Hentola
Tietoresurssit

Lisätiedot:              Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja, puh: 09-773
                         861, suora: 09-773 86 250, GSM: 050-556 5605,
                         fax: 09-773 86 205

                         http://www.biohit.com

Jakelu:                  Helsingin arvopaperipörssi
                         Rahoitustarkastus
                         Keskeiset tiedotusvälineet
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Biohit lyhyesti

Biotekniikan ja korkean teknologian alueilla toimiva Biohit  valmistaa
lukuisiin   innovaatioihin   perustuvia  laboratoriolaitteita   ja   -
tarvikkeita  sekä  diagnostisia  testijärjestelmiä  tutkimuslaitosten,
terveydenhuoltoalan ja teollisuuden laboratorioiden  käyttöön.  Yhtiön
elektronisten ja mekaanisten nesteannostelijoiden valikoima  on  tällä
hetkellä    laajin   maailmassa.   Biohit   on   myös    elektronisten
nesteannostelijoiden     globaali     markkinajohtaja     n.     70%:n
maailmanmarkkinaosuudellaan.   Diagnostiikkaliiketoiminnan    alueella
yhtiö   valmistaa  ja  markkinoi  monoklonaalisia  vasta-aineita   eri
syöpätyyppien   tunnistamiseksi.  Yhtiö  on  saanut   valmiiksi   myös
testipaneelin  mm.  mahasyövän, maha- ja  pohjukaissuolihaavan  riskin
sekä  laktoosi-intoleranssin  määrittämiseksi.  Yhtiön  patentein   ja
patenttihakemuksin       suojattujen       diagnostisten       testien
markkinapotentiaaliksi on arvioitu USD 5,0 mrd. Diagnostisten  testien
sekä     niistä    ja    yhtiön    muista    tuotteista     koostuvien
analyysijärjestelmien  myötä Biohitistä on  kehittymässä  myös  vahvan
kasvumahdollisuuden omaava bioteknologiayritys.

Vuonna  1999  Biohit-konsernin liikevaihto,  122,2  Mmk,  oli  22%  ja
tilikauden  voitto ennen satunnaisia eriä, 4,9 Mmk, 81%  edellisvuotta
suurempi.  Kesäkuussa  1999 toteutetun suunnatun osakeannin  tuloksena
yhtiö keräsi uutta pääomaa n. EUR 9,0 miljoonaa ja listautui Helsingin
Pörssin NM-listalle.

Biohitin tulevaisuudennäkymiä

Biotekniikan ja korkean teknologian alueilla toimiva Biohit on  vuonna
1988    alkaneen    toimintansa   jälkeen   vakiinnuttanut    asemansa
maailmanmarkkinoilla     innovatiivisilla,     korkean     teknologian
nesteannostelutuotteillaan.  Biohitin nykyisten ja tulevien tuotteiden
koti- ja ulkomainen patenttisuoja (patentit ja patenttihakemukset)  on
luonut   yhtiölle   vankan   ja   turvallisen   perustan   globaalille
yhteistyölle ja tulevalle kasvulle korkean teknologian ja biotekniikan
yhtiönä.

Yhtiöllä  on  vahva kansainvälinen markkinointiverkosto ja yhteistyötä
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monien alan suuryritysten, kuten bioMérieux:n, Johnson & Johnsonin  ja
3M:n    kanssa.    Biohit   on   korkean   teknologian    laite-    ja
instrumenttiyritys, joka on kehittynyt diagnostisilla  testeillään  ja
niihin   liittyvillä  laite-  ym.  tuotteillaan  myös   bioteknologian
yritykseksi.  Vuosia kestäneen työn tuloksena yhtiö  on  onnistuneesti
penetroitunut tytäryhtiöillään tärkeimmille markkina-alueille.  Vuoden
1999  liikevaihdosta jo 62% syntyi tytäryhtiöiden kautta. Vuoden  2000
alkupuoliskolla tämä 62%:n osuus kasvoi 73 %:iin. Biohitin  tuotteiden
käyttäjiä    ovat    erityyppiset    tutkimus-,    teollisuuden     ja
terveydenhuoltoalan  laboratoriot. Tämän lisäksi  edellä  mainitut  ja
monet   muut   kansainväliset   suuryritykset   täydentävät   Biohitin
tuotteilla  ja  teknologioilla omia tuotevalikoimiaan ja  diagnostisia
analyysijärjestelmiään.
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Biohitin  innovatiivisilla  tuotteilla,  joiden  synnnyttämiseksi   on
hyödynnetty   useita  tieteenaloja  ja  teknologioita  mukaan   lukien
biotekniikka, on miljardien dollareiden markkinapotentiaali.

Mekaanisten  ja  elektronisten nesteannostelijoiden  (pipettien)  sekä
niiden  yhteydessä  käytettävien  kertakäyttöisten  kärkien  vuotuiset
kokonaismarkkinat  ovat  USD 500 miljoonan  luokkaa.  Biohitin  arvion
mukaan  markkinapotentiaali nousee jopa yli USD  1500  miljoonan,  kun
huomioidaan  Biohitin uudet teknologiat ja innovaatiot  sekä  tulevien
tuotteiden uudet mahdolliset markkinasegmentit. Samoin yhtiön  huolto-
ja  akkreditoitu  kalibrointipalvelu parantavat yhtiön  kilpailuasemaa
sekä   lisäävät   markkinapotentiaalia  ja   kasvattavat   perinteisiä
markkinoita.

Biohitin     biotekniikkaan     perustuvien     diagnostikkatuotteiden
markkinapotentiaaliksi   on  arvioitu  USD   5,0   miljardia.   Yhtiön
testipaneeli    (pepsinogeeni   I-   ja    II-,    gastriini-17-    ja
helikobakteeritestit)   mahasyövän   riskin   sekä   mahahaavan-    ja
pohjukaisuolihaavan riskin määrittämiseksi sekä laktoosi-intoleranssi-
ja   SLE-testit  ovat  kliinisissä  evaluaatioissa,  joiden   kuluessa
tuotetaan   tutkimustuloksia   mm.   tuotteiden   hyväksyttämis-    ja
rekisteröintitarkoituksiin. Ennen rekisteröintejä näitä  patentein  ja
patenttihakemuksin suojattuja tuotteita voidaan myydä tutkimuskäyttöön
ja    rekisteröintien   jälkeen   myös   kliiniseen    käyttöön    eri
markkinakanavien kautta.
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