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”onnistuimme erittäin hyvin Ruotsin liiketoiminnoissa.

suomessa ja Baltian maissa liiketoiminta oli vakaata.

Myimme kannattamattomat liiketoiminnot Venäjällä.”
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ToimiTusjohTajan kaTsaus

Meillä oli kolme avaintavoitetta vuodelle 2014: Venä-
jän uuden päälogistiikkakeskuksen onnistunut käyt-
töönotto, Venäjän lääkkeiden tukkukaupan kannat-
tavuuden parantaminen ja Ruotsin vähittäiskaupan 
integraation loppuunsaattaminen. 

Ruotsissa asetimme tavoitteeksi Medstop-integraa-
tion loppuunsaattamisen. olen erittäin tyytyväinen 
tehtyyn työhön – saavutimme kaikki yrityskaupalle 
asettamamme tavoitteet vuonna 2014. Jatkoimme 
myös tuotevalikoimamme ja asiakasohjelmamme 
kehittämistä. Lokakuussa kronans Apotek juhli jo 
miljoonatta kanta-asiakastaan. samaan aikaan Ruot-
sin lääkkeiden tukkukaupassa on tehty hyvää työtä 
tehokkuuden, laadun, kannattavuuden ja asiakastyy-
tyväisyyden parantamiseksi. edellisenä vuonna aloite-
tut kehityshankkeet ja niiden parissa tehty sinnikäs ja 
suunnitelmallinen työ kantavat nyt hedelmää.

suomessa ja Baltian maissa olemme tehneet pal-
jon työtä palveluliiketoimintamme kehittämiseksi. 
onnistuimme uudelleen neuvottelemaan tärkeitä 
lääkepäämiessopimuksia ja jatkoimme sähköisten 
palveluidemme kehittämistä. syyskuussa orionin kä-
sikauppatavarat siirtyivät oriolashop.fi -verkkokaup-
paan ja tuotevalikoima laajeni merkittävästi. Laajen-
tuneen asiakaskunnan ja tuotevalikoiman ansiosta 
oriolashop.fi:n myynti kehittyi lupaavasti loppuvuo-
den aikana. 

suomessa ja Baltian 
maissa liiketoiminta 
oli vakaata

onnistuimme 
erittäin hyvin Ruotsin 
liiketoiminnoissa

Myimme kannatta-
mattomat liike-
toiminnot Venäjällä

Baltiassa onnistuimme uusissa palvelukonseptien 
lanseeraamisissa. Avasimme internetaptieka.lv -verk-
kokaupan alkuvuonna ja vahvistimme verkkoapteek-
kitoimintaa hankkimalla apteekin Riikan keskustasta. 
Aloitimme oriola AB:n uudelleenpakkauspalveluiden 
tuottamisen Liettuassa ja onnistuimme ylläpitämään 
vahvan asemamme pre-wholesale-liiketoiminnas-
samme.

Vuonna 2015 meillä on 
kolme aVaintaVoitetta:

avaintavoitteet koskevat 
kaikkia liiketoimintojamme ja 
toimintamaitamme.

• Digitaalisten kanavien 
kehittäminen

• Palveluliiketoiminnan 
vahvistaminen ja laajentuminen 
terveydenhuollon B2B-
markkinoille

• toimintojen tehostaminen 
konsernin synergioita 
hyödyntämällä

Venäjällä emme kovasta työstä ja useista toimen-
piteistä huolimatta onnistuneet kääntämään tuk-
kukauppaa kannattavaksi. Huomioiden markki-
natilanteen kehitys ja arviomme kannattavuuden 
kehittymisestä tulevina vuosina, päätimme myydä 
Venäjän liiketoimintomme. kauppa jouduttiin to-
teuttamaan erittäin haastavassa markkinatilanteessa 
ja sen onnistunutta loppuunsaattamista voidaan pi-
tää hyvänä saavutuksena. 

kiitän kaikkia osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme 
ja työntekijöitämme vuodesta 2014.

eero Hautaniemi
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1 456,7
1 521,8

Ruotsin lääkkeiDen Vähittäis- ja 
tukkukauPPa
oriola-kD on Ruotsin kolmanneksi suurin apteekkitoi-
mija ja yhtiöllä on yli 100 vuoden kokemus lääkkeiden 
tukkukaupasta Ruotsissa. 

oriola-kD:n omistama kronans Apotek on Ruotsin 
kolmanneksi suurin apteekkiketju, jonka apteekkiver-
kosto kattaa koko maan. kronans Apotek on tunnettu 
erinomaisesta asiakaspalvelustaan sekä laadukkaista 
hyvinvointi- ja lifestyle-tuotteistaan. Vuonna 2014 
kronans Apotek -apteekkeja oli 304.

oriola AB on ruotsalainen lääkkeiden tukkukauppa. 
oriola AB tarjoaa lääkejakelua sekä logistiikka- ja han-
kintapalveluita apteekkiketjuille. oriola AB:n asiakkai-
ta ovat lääkeyritykset, apteekit, sairaalat, eläinlääkärit 
ja vähittäiskaupat. 

suomen ja Baltian lääkkeiDen 
Vähittäis- ja tukkukauPPa
oriola oy on suomalainen lääkkeiden jakelija ja pal-
veluntarjoaja sekä terveys- ja hyvinvointituotteiden 
markkinoija. oriolan asiakkaita ovat lääkeyritykset, 
apteekit, eläinlääkärit, päivittäistavarakaupat, terveys-
kaupat, sairaalat ja terveydenhuollon henkilökunta. 
oriola tarjoaa asiakkailleen logistiikkapalveluja: lääk-
keiden varastointia, keräilyä ja jakelua sekä erilaisia 
oriola+ lisäarvopalveluita. 

oriolan Consumer Health -yksikkö myy ja markkinoi 
terveys- ja hyvinvointituotteita apteekeille ja päivit-
täistavarakaupoille. tuotevalikoimaan kuuluvat muun 
muassa vitamiinit, ravintolisät, apteekkikosmetiikka, 

LiikeToiminTakaTsaus

ihonhoitotuotteet, testit, urheilujuomat ja haavan-
hoitotuotteet. tunnettuja tuotemerkkejä ovat muun 
muassa Avène, Gefilus, Lysi ja Pharmacare.

oriolan liiketoiminta Baltian maissa käsittää lääk-
keiden tukkukaupan, lääkeyrityksille tarjottavat 
logistiikkapalvelut sekä terveys- ja hyvinvointi-
tuotteiden markkinoinnin Virossa, Latviassa ja 
Liettuassa. oriola toimii MsD:n lääkkeiden mark-
kinoijana ja jakelijana Baltian maissa. Vuonna 2014 
oriola aloitti internetaptieka.lv –verkkoapteekin 
toiminnan Latviassa ja omistaa tällä hetkellä kaksi 
apteekkia Riikassa. 

Liikevaihto, milj. eur*

1 619,7 1 612,3

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, milj. eur*

55,9

81,3

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. eur *

201320132013

37,0

201420142014

59,1

201120112011

25,8

201220122012

29,1

36,4
42,5

oRiola-kD Vuonna 2014

• Ruotsin vähittäiskaupassa medstop-integraation onnistunut toteutus
sekä tuotevalikoimamme ja asiakasohjelman kehittäminen.

• Ruotsin tukkukaupassa liiketoiminnan volyymin kasvu sekä loppuun
saatettu tehostamisohjelma.

• suomessa ja Baltiassa eteneminen kuluttajakauppaan oriolashop.fi ja
internetaptieka.lv -verkkokauppojen kautta.

• Venäjän liiketoimintojen myynti venäläiselle apteekkiketju CjsC 
"apteki 36.6": lle 8.12.2014.

*jatkuvat toiminnot
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Ruotsin lääkkeiDen Vähittäis- ja tukkukauPPa
• Ruotsin vähittäiskaupan kannattavuus kehittyi positiivisesti vuonna 

2014.
• Apteekki- ja tuoteportfolion kehittämistä on jatkettu suunnitelmien 

mukaisesti.
• Reseptivapaiden lääkkeiden ja terveydenhuollon kuluttajatuotteiden 

osuus myynnistä nousi 26,9 (25,9) prosenttiin vuonna 2014.
• Vuoden 2014 aikana oriola-kD perusti 8 uutta kronans Apotek 

-brändillä toimivaa apteekkia. oriola-kD:lla oli vuoden 2014 lopussa 
304 apteekkia Ruotsissa.

• oriola-kD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupassa oli 
19 (20) % vuonna 2014 (lähde: Apoteksföreningen).

• kasvanut liiketoiminnan volyymi ja kannattavuuden parantamiseksi 
toteutetut tehostamistoimenpiteet tukivat Ruotsin tukkukaupan 
liikevaihdon ja liikevoiton kehitystä.

• Ruotsin tukkukaupassa oriola-kD solmi useita uusia pieniä ja 
keskisuuria lääkepäämiessopimuksia vuonna 2014.

• oriola-kD:n markkinaosuus vuonna 2014 Ruotsin lääkkeiden 
tukkukaupassa oli yhtiön arvion mukaan noin 39 (37) %.

suomen ja Baltian lääkkeiDen Vähittäis- ja 
tukkukauPPa
• suomessa terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun 

oriolashop.fi -verkkokaupan tuotevalikoima vahvistui orion oyj:n 
kanssa solmitulla yhteistyösopimuksella. orion oyj:n vapaan kaupan 
tuotteet siirtyivät verkkokaupan tuotevalikoimaan syyskuussa.

• Merkittävimpien Consumer Health -tuotemerkkien Avène, Gefilus, 
Lysi ja Pharmacare myynti kasvoi vuonna 2014.

• suomen lääkkeiden tukkukaupassa oriola-kD uudisti 
yhteistyösopimukset AbbVien, Novon ja Roche oy:n kanssa.

• oriola-kD aloitti lääkkeiden uudelleenpakkauspalveluiden 
tuottamisen Baltiassa.

• oriola aloitti internetaptieka.lv -verkkoapteekin toiminnan Latviassa 
ja hankki apteekin Riikan keskustasta.

• oriola-kD:n markkinaosuus suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46 
(46) % (lähde: AtY).

LiikeToiminTakaTsaus

Segmentin liikevaihto ja liikevaihdon jakauma (milj. eur)

Ruotsi 

2014

• tukkukauppa     • Vähittäiskauppa 

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä (milj. eur)

Ruotsi 

2013

743,4

669,6

suomi ja Baltia

425,3

2013

• tukkukauppa     • Vähittäiskauppa 

2014

435,9

761,2

744,2

2013 2014

10,4

33,8

suomi ja Baltia

18,8

2013 2014

19,6

20122011

616,5

483,0

636,7

502,5
414,8

2011

460,5

2012

20122011

19,3

2012

19,5

2011

4,2
20,3

3,8
11,5

5,5

4,0
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Jatkuvien liiketoimintojen tilikauden tulos, milj. eur

20142013

46,5

20122011

17,1

22,3

Osinko ja jatkuvien liiketoimintojen osakekohtainen tulos, eur

2014201320122011

0,04

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

4

3

2

1

0

Oriola-KD B-osake OMX Helsinki Cap PI suhteellinen

Oriola-KD:n B-osakkeen ja vertailuindeksin kurssikehitys, 1.1.2011-31.12.2014, eur

1.1.2011

1.4.2011

1.8.2011

31.12.2011

Kokonaistuotto, B-osake

% kaikista 
osakkeista

% koko ääni-
määrästä

1 Mariatorp oy  6,90   7,06

2 Wipunen Varainhallinta oy  4,69   4,31

3 keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen  4,25   5,09

4 keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  4,18   7,14

5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö  2,51   1,81

6 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond  1,58   0,23

7 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia  1,48   0,67

8 Medical investment trust oy  1,14   2,52

9 Maa- ja vesitekniikan tuki r.y.  1,10   3,17

10 kansaneläkelaitos  1,10   0,16

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2014

osakekohTaiseT TunnusLuvuT

0,05

0,09

0,05
0,03
0,08

0,11 *0,11

0,15

*0,29

0,00 0,001)
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2014201320122011

-39,3 %

36,0 %

14,4 %

36,1 %
CaGR:
1y36%
4y 6%

31.12.2014

1.1.2012

1.4.2012

1.8.2012

31.12.2012

1.1.2013

1.4.2013

1.8.2013

31.12.2013

1.1.2014

1.4.2014

1.8.2014

17,1

• osinko     • Pääoman palautus   

• osakekohtainen tulos   

1) Hallituksen ehdotus
* osakekohtainen tulos -1,42 (0,04) eur
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Lääkemarkkinat euroopassa 
ovat suuren muutoksen edessä. 
oriola-kD:lle toimintaympäristön 
muutokset avaavat uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. 

ikääntyneiden osuus väestöstä on ripeässä kasvus-
sa, ja terveydenhuollon tarve kasvaa. uudet mark-
kinoille tulevat lääkkeet ovat yhä useammin hyvin 
yksilöityyn käyttötarpeeseen tarkoitettuja erittäin 
kalliita biolääkkeitä. toisaalta geneeristen lääkkeiden 
osuus kasvaa patenttien umpeutuessa. Lääkemark-
kinat polarisoituvat, jolloin hyvin halpojen ja hyvin 
kalliiden lääkkeiden osuus kaikista lääkkeistä kasvaa. 
Nämä muutokset luovat lääkeyrityksille ja apteekeille 
paineita muuttaa toimintaansa. Lääkeyritykset kes-
kittyvät omaan ydinliiketoimintaansa, ja apteekkien 
rooli yhteiskunnassa tulee muuttumaan. oriola-kD:lla 
on ainutlaatuinen asema ja osaaminen Pohjoismais-
sa. Liiketoimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 
tarjoavat oriola-kD:lle mahdollisuuden muuntua 
lääkkeiden tukkukaupasta laajempaa palveluliiketoi-
mintaa tarjoavaksi toimijaksi Pohjoismaissa.

kuluttajat ovat teknisesti yhä edistyneempiä ja tottu-
neita asioimaan 24/7-maailmassa. samalla kuluttajat 
arvostavat sitoutumista, henkilökohtaista ja yhtenäis-
tä asiakaskokemusta. Vähittäiskauppa digitalisoituu 
ja sähköiset palvelut nousevat välttämättömyydeksi. 
oriola-kD on mukana tässä murroksessa ja tarjoaa 
asiakkailleen laajan tuotevalikoiman ja ylivertaisen 
digitaalisen asiakaskokemuksen.

muuTTuva LiikeToiminTaYmPÄRisTÖ

KASVAVA KULUTUS TERVEYTEEN JA 
HYVINVOINTIIN
kuluttajien kasvanut tulotaso kasvattaa 
panostusta terveyteen ja hyvinvointiin. 
ihmiset haluavat elää terveinä. kulutus 
terveyteen ja hyvinvointiin kasvaa.

TERVEYDENHUOLLON MUUTOS
ikääntyvien osuus väestöstä on ripeässä 
kasvussa, minkä seurauksena tervey-
denhuollon tarve ja kulut kasvavat. 
tämä muutos avaa uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia julkisen ja yksityisen 
terveydenhuollon sektoreille.

DIGITALISOITUMINEN
kuluttajat ovat teknisesti yhä edis-
tyneempiä ja tottuneita asioimaan 
24/7-maailmassa. Vähittäiskauppa 
digitalisoituu ja sähköiset palvelut 
nousevat välttämättömyydeksi.

ERITYISLÄÄKKEIDEN KASVU
sairaaloissa käytettävien erityislääk-
keiden kysyntä kasvaa. Nämä kalliit 
biolääkkeet tarvitsevat erityiskäsit-
telyn, -varastoinnin ja -kuljetuksen. 
Lääkkeiden yksilöllinen käsittely ja 
uudet, pienille asiakasryhmille suun-
natut erityispalvelut lisääntyvät.
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sTRaTeGia muuTTuvassa ToiminTaYmPÄRisTÖssÄ

Muuttuva liiketoimintaympäristö luo 
oriola-kD:lle uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia. Varmistaaksemme kilpailu-
kykymme muuttuvassa ympäristössä, 
kehitämme jatkuvasti toimintaamme.

keskitymme koko toimitusketjun parempaan hallin-
taan niin vähittäis- kuin tukkukaupassamme. selvi-
tämme myös laajenemismahdollisuuksia uusille lii-
ketoiminta-alueille eläinlääke- ja sairaalatoiminnoissa 
Ruotsin lääkemarkkinoilla. Lääkeyrityksille ja aptee-
keille haluamme tarjota uusia ratkaisuja ja markkinoi-
den parasta asiakaskokemusta. 

Jatkamme palveluliiketoimintamme kehittämistä ja 
asiakassuhteiden vahvistamista kaikilla markkinoillam-
me. kuluttajille ja muille asiakkaillemme haluamme 
tarjota ylivertaisen digitaalisen asiakaskokemuksen ja 
jatkamme verkkokauppojemme ja sähköisten palve-
luidemme kehittämistä. kaikkia näitä asioita teemme 
yhä voimakkaammin yhdessä ja yhteistyössä eri liike-
toimintojen välillä. työ aloitetaan prosessien yhtenäis-
tämisellä ja jatkuu tietojärjestelmien kehittämisellä.

RUOTSIN KASVUOHJELMA
koko toimitusketjun hallinta lää-
keyrityksiltä aina apteekkeihin asti 
luo selviä kilpailuetuja ja kasvu-
mahdollisuuksia. selvitämme myös 
laajenemismahdollisuuksia uusille 
liiketoiminta-alueille eläinlääke- ja 
sairaalatoiminnoissa.

PALVELULIIKETOIMINTA 
POHJOISMAISSA
tarjoamme asiakkaiden tarpeisiin 
ratkaisuja lääkeyrityksille, apteekeil-
le ja eläinlääkäreille. kehitämme yh-
teisiä palvelukonsepteja ja -malleja 
Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

DIGITAALINEN ASIAKASKOKEMUS
Haluamme tarjota asiakkaille 
ylivertaisen digitaalisen asiakasko-
kemuksen, joka käsittää laadukkaan 
asiakaspalvelun ja laajan tuoteva-
likoiman verkkokaupoissamme. 
suomessa ja Latviassa kehitämme 
olemassa olevia oriolashop.fi ja 
internetaptieka.lv -verkkokauppo-
jamme ja niiden tuotevalikoimaa. 
Ruotsissa suunnitelmissamme on 
avata verkkokauppa sekä kuluttajil-
le että ammattilaisille vielä vuonna 
2015.

VahVistamme lääkkeiDen jakeluketjua:
• koko toimitusketjun parempi hallinta
• Mukaan kasvaville terveydenhuollon B2B-

markkinoille
• Perinteisestä tukkukaupasta kohti 

palveluliiketoimintaa
• integroidut jakelu- ja palvelumallit
• tuotevalikoiman laajentaminen
• useat kanavat, joilla vastaamme asiakkaiden 

tarpeisiin, mukaan lukien innovatiiviset digitaaliset 
ratkaisut

• Yhteiset ratkaisut ja prosessit
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The ChanneL FoR heaLTh

Lääkeyritykset Potilaat ja kuluttajat

LääketeoLLisuuden 
tärkeä kumppani

YhteYs paikaLLisiin 
kuLuttajiin

OriOla-KD:n arvOKetju

orioLa-kd:n arvot
oLemme avoimia • tYöskenteLemme Yhdessä • oLemme aLoitteeLLisia • kannamme vastuun
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oRioLa-kD 2014

7 jaKeluKeSKuSta
PääLoGistiikkAkeskukset esPoossA, 
MöLNLYCkessä JA ViLNAssA. 
Lisäksi JAkeLukeskukset ouLussA, 
JuVANMALMiLLA, eNköPiNGissä JA RiikAssA.

1,6
LiikeVAiHto, 
MiLJARDiA euRoA

2 350
tYöNtekiJää, JoistA 76 
PRoseNttiA tYöskeN-
teLee RuotsissA JA 24 
PRoseNttiA suoMessA 
JA BALtiAN MAissA.

306
APteekkiA, JoistA 304 RuotsissA 
kRoNANs APotek –BRäNDiLLä 
JA 2 APteekkiA LAtViAssA.

oRiola-kD lYhYesti
oriola-kD on lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan 
keskittyvä suomalainen pörssiyhtiö. Yhtiö toimii te-
hokkaana ja luotettavana kanavana lääkevalmistajien 
ja kuluttajien välillä Pohjois-euroopassa. Yhtiö harjoit-
taa lääkkeiden vähittäiskauppaa eli apteekkitoimintaa 
Ruotsissa, verkkoapteekkiliiketoimintaa Latviassa ja 
lääkkeiden tukkukauppaa suomessa, Ruotsissa, Lat-
viassa, Liettuassa ja Virossa. Lisäksi yhtiöllä on terveys- 
ja hyvinvointituotteiden markkinointiliiketoimintaa 
suomessa ja Baltian maissa. 

aVainluVut, jatkuVat liiketoiminnot
liikevaihto 1 612,3 (1 619,7*) miljoonaa euroa 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 59,1 
(37,0*) miljoonaa euroa

Liikevoitto 65,0 (29,3*) miljoonaa euroa

Tilikauden tulos 46,5 (17,1*) miljoonaa euroa

Osakekohtainen tulos 0,29 (0,11*) euroa

Nettovelkaantumisaste 90,1 (65,3) % 

Oman pääoman tuotto 23,7 (2,0) % 

*) Vuoden 2013 luvut on oikaistu Venäjän 
liiketoimintojen myynnin johdosta

oRioLA-kD toiMii 
suoMessA, RuotsissA JA 
BALtiAN MAissA.

Vuonna 2014 oriola-kD:n markkinaosuus suomen 
lääkkeiden tukkukaupassa oli noin 46 prosenttia ja 
Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa noin 39 prosenttia 
ja vähittäiskaupassa noin 19 prosenttia. oriola-kD oyj 
on listattu NAsDAQ oMX Helsinki oy -pörssissä.

tOiMinta-alue
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