Oriola-KD:s aktieemission 17.2–3.3.2015

Investera i hälso- och
välfärdssektorns framtid

Marknadsföringsbroschyr – detta är
inte ett börsprospekt

Oriola-KD i korthet
Oriola-KD är ett finskt börsbolag som fokuserar på detalj- och partihandel med läkemedel.
Bolaget är en effektiv och tillförlitlig länk mellan
läkemedelstillverkare och konsumenter i Nordeuropa. Bolaget verkar inom detaljhandel med
läkemedel, dvs. apoteksverksamhet i Sverige,
nätapoteksverksamhet i Lettland och partihandel
med läkemedel i Finland, Sverige, Lettland,
Litauen och Estland. Dessutom marknadsför
bolaget hälso- och välfärdsprodukter i Finland
och Baltikum.

Uppgifterna i denna marknadsföringsbroschyr baserar sig på börsprospektet som godkänts av Finansinspektionen
och som den som överväger en investering ska ta del av innan investeringsbeslut fattas. Börsprospektet finns på
Oriola-KD:s webbplats oriola-kd.com/anti2015.
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ORIOLA-KD:S AKTIEEMISSION

Aktieemissionen skapar
förutsättningar för tillväxt
Oriola-KD har en stark marknadsställning i Sverige och Finland. Dessutom har bolaget växande serviceverksamhet i
Finland, Sverige och Baltikum.
Förändringarna i den operativa miljön på läkemedelsmarknaden och digitaliseringen av detaljhandeln skapar nya
tillväxtmöjligheter för Oriola-KD. I enlighet med strategin
prioriterar bolaget utveckling av digitala kanaler och utvidgning av sortimentet samt administration av hälso- och sjuk-

Oriola-KD har en stark marknadsställning i Sverige och Finland.
vårdsservice och hela leveranskedjan från läkemedelsföretagen till konsumenterna. Syftet med aktieemissionen är att
stärka Oriola-KD:s balansräkning och soliditet.

Anvisningar för aktieemissionen
• Varje aktie i Oriola-KD 12.2.2015 ger en teckningsrätt i
aktieemissionen på avstämningsdagen. Fem teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie.
• Teckningspris 2,50 euro per aktie

1

1 aktie i Oriola-KD

1 teckningsrätt

2

5 teckningsrätter

Rätt att teckna 1 ny
aktie i Oriola-KD till
priset 2,50 euro/aktie
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Lämna teckningsuppdrag inom ditt kontoförande
instituts tidsfrist. Observera att den kan vara
kortare än teckningstiden.

Använd dina teckningsrätter till
att teckna nya aktier ("Primär teckning").
Teckna nya aktier med stöd av sekundär
teckningsrätt ("Sekundär teckning").

Exempel:
Köp fler teckningsrätter på börsen med
vilka du kan teckna nya aktier. *

Sälj dina teckningsrätter eller
en del av dem.

Nuvarande
antal aktier

Tilläggsplacering

(saldo på
värdeandelskonto
12.2.2015)

(teckningspris
2,50 euro x antal
nya aktier)

100

+ 50 €

Nya
aktier

20

* Om du har köpt teckningsrätter på börsen ska du komma
ihåg att teckna aktier med dem på teckningsstället.

KOM IHÅG! Teckningsrätterna förfaller som värdelösa om
de inte används för att teckna aktier eller säljs på börsen.
Skilda teckningsuppdrag ska ges för aktieserie A och B.
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VD HAR ORDET

Investera i hälso- och
välfärdssektorns framtid
Bästa aktieägare,
Oriola-KD befinner sig i en intressant fas. Vi har en stark position på våra huvudmarknader, vi har utvecklat vår affärsverksamhet enligt vår strategi och dessutom skapar förändringarna i den operativa miljön nya tillväxtmöjligheter för oss.
I fjol var vårt mål att slutföra Medstop-integrationen i Sverige och jag är mycket nöjd med det vi åstadkommit. Affärsverksamheten var stabil i Finland och Baltikum, och samarbetet för att utveckla serviceverksamheten löpte väl.
Tack vare en utvidgad kundkrets och ett bredare sortiment utvecklades försäljningen i nätbutiken oriolashop.fi

Den pågående aktieemissionen
gör det möjligt för oss
att aktivt utveckla bolaget.
positivt under slutet av året. I Baltikum lanserade vi nya servicekoncept och öppnade nätapoteket internetaptieka.lv.
Vi har avyttrat vår affärsverksamhet i Ryssland, och framöver kommer vi att fokusera på utvecklingen av våra starka
och lönsamma affärskoncept i Finland, Sverige och Baltikum.
I framtiden kommer efterfrågan på hälso- och sjukvård att
öka ytterligare, samtidigt som läkemedelstillverkarnas och
apotekens verksamhetssätt förändras. Konsumenterna föredrar elektroniska tjänster och personliga kundupplevelser,
och de satsar också allt mer på hälso- och välfärdsprodukter.
Den pågående aktieemissionen gör det möjligt för oss
att aktivt utveckla bolaget. Den stärker bolagets balansräkning och skapar förutsättningar för tillväxt. Genom att teckna
aktier deltar du i utvecklingen av hälso- och välfärdssektorn
samt Oriola-KD:s tillväxtberättelse.

Eero Hautaniemi
verkställande direktör
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Stark position på den svenska parti- och
detaljhandeln med läkemedel
> I Sverige är Oriola-KD den tredje största apotekskedjan med marknadsandel på ca 19 procent, och bolaget har en lång erfarenhet av partihandel med läkemedel i Sverige. Oriola-KD:s starka sidor är en gedigen
erfarenhet av partihandel med läkemedel samt en
kundservice och logistik av hög kvalitet. Apoteksnätverket Kronans Apotek täcker hela Sverige, och förutom för sina receptbelagda läkemedel är apoteket
känt för sin kundservice och högklassiga välfärds- och
lifestyleprodukter. I slutet av 2014 hade Kronans Apotek 304 verksamhetsställen.

Stark position på den finska
partihandelsmarknaden för läkemedel
och inom valda produktkategorier
i hälso- och sjukvårdssektorn
> I Finland omfattar Oriola-KD:s affärsverksamhet
hela landet, och bolagets marknadsandel av distributionen av läkemedel i Finland är ca 46 procent.
Oriola-KD:s särskilt starka sidor i Finland är en effektiv
och tillförlitlig logistik, starka varumärken, högkvalitativa mervärdestjänster och en kompetent personal.
Inom konsumentprodukter i hälso- och sjukvårdssektorn är bolaget känt för sina starka varumärken i
valda produktkategorier, apotekskosmetika, sårvård,
näringstillskott och hudvård. Kända varumärken är
bland annat Avène, Gefilus och Lysi.
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A F FÄ R S O M R Å D E N

Affärsverksamhet i Sverige,
Finland och Baltikum
Detalj- och partihandel med
läkemedel i Sverige
Detalj- och partihandeln med läkemedel i Sverige omfattar
distribution av läkemedel, läkemedelsrelaterade logistik- och
inköpstjänster samt detaljhandel med läkemedel och konsumentprodukter inom hälso- och sjukvård. Dessutom erbjuds
kunderna olika slags extra tjänster.
Oriola-KD är den tredje största apotekskedjan i Sverige,
och bolaget har en lång erfarenhet av partihandel med läkemedel i landet. Apoteksnätverket Kronans Apotek, som ägs
av Oriola-KD, täcker hela Sverige. Kronans Apotek är känt för
sin utmärkta kundservice samt högklassiga välfärds- och lifestyleprodukter. I slutet av 2014 hade Kronans Apotek 304
verksamhetsställen. Oriola-KD:s svenska kunder utgörs av
läkemedelsföretag, apotek, sjukhus, veterinärer, detaljhandelsaffärer och konsumenter.
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Segmentets nyckeltal 2014
Omsättning

1 176,4
miljoner euro
Rörelsevinst

50,5

miljoner euro
Antal anställda

1 792

Detalj- och partihandel med
läkemedel i Baltikum

Partihandel med läkemedel
i Finland
I Finland är Oriola-KD en distributör och serviceleverantör
inom läkemedel samt en marknadsförare av hälso- och välfärdsprodukter. Kunderna utgörs av läkemedelsföretag, apotek, veterinärer, dagligvarubutiker, hälsoaffärer, sjukhus samt
hälso- och sjukvårdspersonal. Oriola-KD erbjuder sina kunder logistiktjänster: lagring, insamling och distribution av
läkemedel samt olika slags Oriola+ mervärdestjänster såsom
material relaterat till marknadsföring, reklam, läkemedelsprov, sjukhusofferter och information samt kliniska tjänster
relaterade till läkemedelsundersökningar.
Oriolas enhet Consumer Health säljer och marknadsför
hälso- och välfärdsprodukter till apotek och dagligvarubutiker. Sortimentet omfattar bland annat vitaminer, näringstillskott, apotekskosmetika, hudvårdsprodukter, test, sportdrycker och sårvårdsprodukter. Kända varumärken är bland
annat Avène, Gefilus och Lysi.

Oriola-KD:s affärsaffärsverksamhet i Baltikum omfattar partihandel med läkemedel, logistiktjänster för läkemedelsföretag och marknadsföring av hälso- och välfärdsprodukter i
Estland, Lettland och Litauen.
I Estland och Litauen levererar Oriola-KD läkemedel
främst till sjukhus, men i Lettland omfattar kundkretsen även
apotek. År 2013 öppnades nätapoteket internetaptieka.lv i
Lettland. Apoteket säljer läkemedel för självvård samt konsumentprodukter för hälso- och sjukvård. År 2013 inledde Oriola-KD samarbete med det multinationella läkemedelsföretaget MSD inom försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel i Estland, Lettland och Litauen.

Segmentets nyckeltal 2014
Omsättning

435,9
miljoner euro

Antal anställda

523

Rörelsevinst

19,2

miljoner euro

Läkemedelsmarknaderna
Oriola-KD:s marknadsandel av partihandeln med läkemedel är ca 46 procent i Finland och ca 39 procent i Sverige. I Sverige har bolaget över 300
apotek och marknadsandelen av apotekssektorn i Sverige är ca 19 procent.
Det totala värdet på läkemedelsmarknaderna i Finland, Sverige och
Baltikum var ca 6 miljarder euro 2014
enligt partihandelspriser. Läkemedelsmarknaden i Finland väntas växa med
ca 2,6 procent om året i genomsnitt
2013–2018 och vara stabil i Sverige
under samma period.

Den svenska
läkemedelsmarknaden

Den finska
läkemedelsmarknaden

Den baltiska
läkemedelsmarknaden

Marknadens storlek

Marknadens storlek

Marknadens storlek

miljarder euro

miljarder euro

miljarder euro

~3
Apotek

1 336

~2

~1

Apotek

814
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O P E R AT I V M I L J Ö

En föränderlig operativ miljö
Finland
Centrala faktorer som inverkar på marknadens storlek och
tillväxt i Finland är att befolkningen åldras, sjukhusförsäljningen ökar, andelen konsumentprodukter av apotekens
omsättning ökar och att behovet av tjänster riktade till konsumenter och läkemedelsföretag ökar.
Dessutom är digitaliseringen av läkemedelsmarknaden
en viktig marknadspåverkande faktor i Finland. När det gäller produkter som säljs till konsumenter förväntar sig bolaget
tillväxt speciellt inom hälsovårdsprodukter för konsumenter.
Läkemedelsmarknaden väntas växa snabbast inom sjukhussegmentet.
Sverige
Avregleringen av apoteksverksamheten har i hög grad
påverkat strukturen hos parti- och detaljhandeln med läkemedel i Sverige. Inom receptbelagda läkemedel finns det två
stora partiaffärer på marknaden. Inom läkemedel för självvård och konsumenter har man däremot efter avregleringen
utvecklat nya servicemodeller, och antalet aktörer inom partihandeln har ökat inom dessa sektorer. Inom detaljhandeln
har avregleringen lett till etablering av stora apotekskedjor.
Marknadens storlek och tillväxt påverkas av bland annat
sjukhuskanalens stärkta roll i synnerhet inom distributionen
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av receptbelagda läkemedel, den ökande andelen hälsooch sjukvårdsprodukter för konsumenter av apotekens
omsättning samt av digitaliseringen av detaljhandeln med
läkemedel. Även den åldrande befolkningen och servicens
betydelse inom parti- och detaljhandeln med läkemedel förändrar marknaden.
Estland, Lettland och Litauen
I Baltikum har partihandeln med läkemedel flera kanaler, där
partiaffärerna köper sina läkemedel av läkemedelstillverkare
och säljer dem vidare till apotek och sjukhus. I Estland, Lettland och Litauen väntas tillväxten vara störst inom receptbelagda och ursprungliga läkemedel. Tillväxten drivs i synnerhet av befolkningens stigande inkomstnivå och utvecklingen av hälso- och sjukvårdens strukturer. De generiska
läkemedlens andel är i genomsnitt hög i Baltikum och väntas förbli stabil.
Viktiga faktorer som påverkar marknadens storlek
och tillväxt är bland annat att tillväxten koncentreras till
ursprungliga och receptbelagda läkemedel, digitalisering
av detaljhandeln samt förändrade operativa modeller för
läkemedelstillverkarna och de möjligheter som detta ger för
utvecklingen av serviceutbudet.

Strategi för en föränderlig
operativ miljö
Den föränderliga operativa miljön ger Oriola-KD nya tillväxtmöjligheter. För att säkerställa vår konkurrenskraft i denna
miljö utvecklar vi vår verksamhet fortlöpande.
I enlighet med vår strategi fokuserar vi på detalj- och partihandel med läkemedel och andra produkter relaterade till
konsumenters hälsa och välbefinnande i Finland, Sverige
och Baltikum. Vårt mål är att vara den mest eftertraktade
samarbetspartnern i Nordeuropa mellan läkemedelsindustrin och konsumenterna.
Vi fortsätter att utveckla vår serviceverksamhet och stärka
våra kundrelationer på alla marknader. För konsumenter och
andra kunder vill vi erbjuda överlägsna digitala kundupplevelser, och vi fortsätter att utveckla våra nätbutiker och
e-tjänster.

År 2015 har vi tre
nyckelmål:

1.

Utveckling av de digitala kanalerna

2.

Befästande av serviceverksamheten och
utvidgningen av den till B2B-marknaden
inom hälso- och sjukvård

3.

Effektivisering av verksamheten genom att
utnyttja synergier inom koncernen

Ekonomiska mål
Oriola-KD följer upp uppnåendet av målen med hjälp av
vissa nyckeltal. Bolaget har fastställt de tidigare uppställda
ekonomiska målen:

Tillväxt:
Målet är att växa mer än den allmänna tillväxten
på läkemedelsmarknaden.

Lönsamhet:
Målet för avkastningen på eget kapital (ROE)
är över 15 procent.

Kapitalstruktur:
Det långsikta målet för den genomsnittliga
nettoskuldsättningsgraden är 40–60 procent.

Nyckelmålen omfattar alla affärsområden och verksamhetsländer. Bolaget kommer att uppdatera sin strategi och dess
prioriteringar i februari–maj 2015 i samband med den årliga
planeringsprocessen.
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Vi fortsätter att utveckla vår
serviceverksamhet och stärka våra
kundrelationer på alla marknader.
Vi vill erbjuda konsumenter och
våra andra kunder överlägsna
digitala kundupplevelser.”
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E K O N O M I S K I N F O R M AT I O N

Nyckeltal, fortlöpande affärsverksamhet
2014

Omsättning, miljoner euro

2013

Förändring %

1 612,3

1 619,7 *

-0,5

Rörelsevinst utan engångsposter, miljoner euro

59,1

37,0 *

59,5

Rörelsevinst, miljoner euro

65,0

29,3 *

121,7

Resultat, miljoner euro

46,5

17,1 *

171,3

Resultat per aktie, euro

0,29

0,11 *

160,1

Nettoskuldsättningsgrad, %

90,1

65,3

Avkastning på eget kapital, %

23,7

2,0

Koncernens nyckeltal, mn euro

59,1
37,0

2014

81,3

2013*

Rörelsevinst utan
engångsposter

55,9

1 612,3

Driftsnetto utan
engångsposter

1 619,7

Omsättning

2013*

2014

2013*

2014

Omsättning för segmentet,
mn euro

Rörelsevinst för segmentet utan
engångsposter, mn euro

Sverige

Sverige

2014

2013

2014

19,6

2013

18,8

44,0

Finland och Baltikum

24,1

2014

435,9

1 176,4

2013

425,3

1 194,4

Finland och Baltikum

2013

2014

*) Siffrorna för 2013 har justerats på grund av avyttringen av affärsverksamheten i Ryssland
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AKTIEEMISSIONSVILLKOR

Aktieemissionsvillkor
Aktieemission
Oriola-KD Oyj:s (”Bolaget”) ordinarie bolagsstämman den
24.3.2014 gav Bolagets styrelse fullmakt att fatta beslut om
en aktieemission mot vederlag i en eller flera omgångar.
Fullmakten omfattar högst 9.500.000 A-aktier och högst
21.000.000 B-aktier, vilket sammanlagt motsvarar ca 20,2 procent av Bolagets alla aktier. Fullmakten är i kraft i 18 månader
från och med bolagsstämmans beslut.
Med stöd av den ovan nämnda fullmakten given av ordinarie bolagsstämma fattade Bolagets styrelse den 10.2.2015
beslut om en aktieemission baserad på aktieägarnas företrädesrätt där Bolaget emitterar högst 9.429.742 nya A-aktier
(”Nya A-Aktier”) och högst 20.798.643 nya B-aktier (”Nya
B-Aktier” och tillsammans med Nya A-aktier ”Emitterade
aktier”) enligt dessa villkor (”Aktieemissionen”).
Förutsatt att alla Emitterade aktier tecknas, står de Nya
A-Aktier som emitteras i Aktieemissionen för ca 20 procent av Bolagets A-aktier och det röstetal som de medför
före Aktieemissionen och för ca 16,67 procent av Bolagets
A-aktier och det röstetal som de medför efter Aktieemissionen. De Nya B-Aktier som emitteras i Aktieemissionen står för
ca 19,98 procent av Bolagets B-aktier och det röstetal som
de medför före Aktieemissionen och för ca 16,65 procent av
Bolagets B-aktier och det röstetal som de medför efter Aktieemissionen. De Emitterade aktierna står således för högst ca
19,98 procent av Bolagets alla aktier och för 19,98 procent av
det röstetal som Bolagets alla aktier medför före Aktieemissionen och för högst ca 16,65 procent av Bolagets alla aktier
och för 16,65 procent av det röstetal som Bolagets alla aktier
medför efter Aktieemissionen.
Pohjola Bank Abp (”Huvudarrangören”) är huvudarrangör
för Aktieemissionen.
Teckningsrätt
Primär teckning
De Emitterade aktierna erbjuds till Bolagets aktieägare i förhållande till deras aktieinnehav så att Nya A-Aktier erbjuds
aktieägare med A-aktier i Bolaget och på motsvarande sätt
erbjuds Nya B-Aktier till aktieägare med B-aktier i Bolaget.
Aktieägare som på avstämningsdagen (”Avstämningsdagen”) 12.2.2015 har införts i Euroclear Finland Ab:s (”Euroclear”)
aktieägarägarförteckning får en (1) teckningsrätt (”A-Teckningsrätt”) i värdeandelsform som ger rätt att teckna Nya
A-Aktier för varje en (1) A-aktie i Bolaget som ägs på Avstäm-
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ningsdagen och en (1) teckningsrätt (”B-Teckningsrätt” och
tillsammans med A-teckningsrätten ”Teckningsrätterna”) i värdeandelsform som ger rätt att teckna Nya B-Aktier för varje en
(1) B-aktie i Bolaget som ägs på Avstämningsdagen (”Primär
Teckning”). I enlighet med normala clearingtider för börshandel inverkar handel som genomförts senast 10.2.2015 inverkar
på Avstämningsdagens aktieägarförteckningen.
Varje fem (5) A-Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) Ny
A-Aktie, och varje fem (5) B-Teckningsrätter ger rätt teckna en
(1) Ny B-Aktie. Bråkdelar av de emitterade aktierna kan inte
tecknas. De egna aktier som bolaget innehar berättigar inte
till Teckningsrätter.
Sekundär teckning
Vidare har en aktieägare eller annan investerare, som tecknat
Emitterade aktier på basis av Primär Teckning rätt att teckna
Emitterade aktier som inte tecknats på basis av Primär Teckning (”Sekundär Teckning”).
Otecknade aktier
Emitterade aktier som på basis av den Primära Teckningen
och Sekundära Teckningen förblivit otecknade, kan riktas till
aktörer som styrelsen beslutar om. Styrelsen har förbundit
sig att erbjuda de aktier som på så sätt förblivit otecknade till
Garanten (såsom definieras nedan).
Teckningsförbindelser och teckningsgaranti
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma samt
Bolagets styrelsemedlem Harry Brade, personligen och
genom de samfund han representerar, (tillsammans ”Givarna
av Teckningsförbindelser”) har var och en separat och oåterkalleligt förbundit sig att teckna Emitterade aktier i förhållande till sin ägarandel d.v.s. sammanlagt 11,9 procent av
de Emitterade A-aktierna och det röstetal som de medför
samt sammanlagt 3,1 procent av Emitterade B-aktier och
det röstetal som de medför. Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas förbindelse förutsätter att Oriola-KD
gällande Aktieemissionen fått en bindande teckningsgaranti
för alla Emitterade aktier som inte har tecknats på basis av
den Primära Teckningen eller den Sekundära Teckningen
(förutom de aktier för vilkas del teckningsförbindelser givits).
Vidare har Triton IV Luxco No. 16 S.à r.l. (ett bolag under
Triton IV Funds bestämmande inflytande, ”Garanten”) givit en
teckningsgaranti åt Oriola-KD att i Aktieemissionen teckna de

Emitterade aktier som möjligtvis förblivit otecknade på basis
av den Primära Teckningen eller den Sekundära Teckningen
förutom de Emitterade aktier som täcks av teckningsförbindelser som Givarna av Teckningsförbindelser gett.
Teckningspris
Teckningspriset för de Nya A-Aktierna och de Nya B-Aktierna
är 2,50 euro per aktie (”Teckningspriset”). Teckningspriset upptas i sin helhet i Bolagets fond för investerat fritt eget kapital.
Teckningspriset innehåller en rabatt på ca 30 procent på
slutkursen av Bolagets A-aktie på 3,55 euro och en rabatt på ca
29 procent på slutkursen av Bolagets B-aktie på 3,53 euro på
NASDAQ OMX Helsinki Oy (”Helsingforsbörsen”) handelsdagen 9.2.2015 som föregick dagen för aktieemissionsbeslutet.
Teckningstid
Teckningstiden börjar 17.2.2015 kl. 9.30 och slutar 3.3.2015
kl. 16.30 (”Teckningstiden”). Kontoförande institut och förvaringsinstitut kan kräva att kunderna lämnar teckningsuppdrag redan innan teckningstiden går ut eller innan den
offentliga handeln med teckningsrätter slutar.
Teckningstiden för aktier som förblivit otecknade efter
Sekundära Teckningen slutar 6.3.2015 kl. 8.00 finsk tid.
Teckning och betalning av Emitterade aktier
Innehavare av Teckningsrätter kan delta i Aktieemissionen
genom att teckna Emitterade aktier med Teckningsrätter på
sitt värdeandelskonto och betala Teckningspriset som motsvarar de ifrågavarande Emitterade aktierna. En aktieägare
eller en annan investerare kan teckna Emitterade aktier i den
Sekundära Teckningen genom att lämna teckningsuppdrag
och betala Teckningspriset på de ifrågavarande Emitterade
aktierna.
Teckningsuppdrag ska lämnas enligt Huvudarrangörens eller ifrågavarande kontoförande instituts anvisningar.
Det Teckningspris som motsvarar de Emitterade aktierna
i Aktieemissionen ska betalas i sin helhet i samband med
teckningen enligt Huvudarrangörens eller ifrågavarande
kontoförande instituts anvisningar. Emitterade aktier som
tecknas utan Teckningsrätter ska tecknas samtidigt som
Aktier tecknas med stöd av Teckningsrätter.
Teckningsuppdrag kan lämnas på följande teckningsställen:
• andelsbanker som hör till OP Gruppen och Helsingfors OP
Bank Abp på bankernas verksamhetsställen under deras
öppettider;
• i telefontjänsten OP 0100 0500. Kunder som tecknar aktier
per telefon ska ha ingått ett personligt nätbanksavtal med
OP Gruppen. När aktier tecknas per telefon bestyrks aktieägarens identitet med nätbankskoder; och

• via sådana kontoförande institut som har ingått avtal om
mottagning av teckningar med Huvudarrangören.
De aktieägare eller andra investerare som deltar i Aktieemissionen vars aktier eller Teckningsrätter har registrerats
i ett förvaltarregisters namn ska lämna teckningsuppdrag
enligt förvaltarregisteroperatörens anvisningar.
Teckningarna i den Primära och Sekundära Teckningen
är bindande och kan inte ändras eller återkallas förutom
enligt punkten ”Rätt att återkalla teckningar under vissa
omständigheter” i dessa villkor.
Teckningsrätter som inte använts innan Teckningstiden
går ut 3.3.2015 kl. 16.30 förfaller som värdelösa.
Handel med teckningsrätter
Teckningsrätterna är fritt överlåtbara och är föremål för
offentlig handel på Helsingforsbörsen uppskattningsvis
17.2.2015–25.2.2015. Priset på Teckningsrätterna på Helsingforsbörsen fastställs enligt rådande marknadsläge. Teckningsrätter kan köpas eller säljas genom att lämna köp- eller
säljuppdrag till det egna förvaringsinstitutet, det kontoförande institutet eller en annan värdepappersförmedlare.
ISIN-koden för A-Teckningsrätter är FI4000146790 och handelskoden är OKDAVU0115 samt ISIN-koden för B-Teckningsrätter är FI4000146808 och handelskoden är OKDBVU0115.
Godkännande av teckningar och offentliggörande av
Aktieemissionens resultat
Bolagets styrelse godkänner alla teckningar som gjorts med
stöd av Teckningsrätter och i enlighet villkoren för Aktieemissionen och som gjorts enligt lagar och bestämmelser som
tillämpas på teckning av aktier.
Om alla Emitterade aktier i Aktiemissionen inte tecknas
med stöd av Teckningsrätter fattar Bolagets styrelse beslut
om att dela de Emitterade aktierna mellan de aktieägare och
andra investerare som deltagit i den Sekundära Teckningen.
Om Aktieemissionen övertecknas till följd av teckningar av
dessa tecknare godkänns teckningarna av aktieägare eller
andra investerare aktieseriespecifikt i förhållande till de teckningar som aktieägarna eller de andra investerarna gjort
i samband med den Primära Teckningen per värdeandelskonto, högst upp till mängden Sekundära Teckningar, och
om detta inte är möjligt genom lottdragning. Om flera teckningsuppdrag som hänför sig till ett visst värdeandelskonto
ges förenas dessa teckningsuppdrag till ett teckningsuppdrag för värdeandelskontot.
Bolagets styrelse fattar beslut om godkännande av teckningarna uppskattningsvis 6.3.2015. Bolaget offentliggör
Aktieemissionens slutliga resultat i ett börsmeddelande
uppskattningsvis 6.3.2015. Om Bolaget inte allokerar alla
Emitterade aktier som nämnts i investerares teckningsupp-
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drag i den Sekundära Teckningen återbetalar Bolaget det
Teckningspris som motsvarar de icke-erhållna Emitterade
aktierna till investerarna uppskattningsvis 9.3.2015. Ränta
betalas inte på de medel som återbetalas.
Bolaget godkänner eller förkastar de teckningar av Emitterade aktier som tecknats utan Teckningsrätter av de investerare för vilka Bolagets styrelse erbjudit aktier för teckning efter den Sekundära Teckningen. När det gäller ovan
nämnda teckningar förfaller Teckningspriset omedelbart till
betalning efter att de godkänts, och teckningstiden upphör
6.3.2015 kl. 8.00.
Rätt att återkalla teckningar under vissa
omständigheter
Om Prospekt är behäftat med fel eller brister eller det finns
väsentlig ny information som uppdagas efter det att prospektet godkänts av Finansinspektionen och innan handeln med de Emitterade aktierna börjar och om detta kan
ha väsentlig betydelse för investerarna, har investerare som
förbundit sig att teckna Emitterade aktier innan en rättelse
eller komplettering offentliggörs rätt att återkalla teckningarna enligt värdepappersmarknadslagen. Investerarna har
rätt att återkalla teckningen inom två (2) bankdagar från att
rättelsen eller kompletteringen offentliggjorts. Dessutom
förutsätter rätten att återkalla teckningar att ett fel, en brist
eller väsentlig ny information framgår innan handel med
interimsaktier som representerar de Emitterade aktierna
börjar eller innan de Emitterade aktierna i den Sekundära
Teckningen levereras till Tecknarna. En återkallelsen omfattar alla gjorda teckningar. Om rätten att återkalla teckningar
och relaterade anvisningar för förfarandet underrättas i ett
börsmeddelande samtidigt som Prospektet eventuellt kompletteras. Om innehavaren av Teckningsrätter har sålt eller
på annat sätt överlåtit sina Teckningsrätter, kan försäljningen
eller överlåtelsen inte återkallas.
Registrering av Emitterade aktier på värdeandelskonto
och handel med Emitterade aktier
De Emitterade aktier som tecknats i Aktieemissionen emitteras som värdeandelar i det värdeandelssystem som administreras av Euroclear. De Emitterade aktier som tecknats
med stöd av Teckningsrätter registreras på tecknarens värdeandelskonto som interimsaktier (ISIN-kod FI4000146816
och handelskod OKDAVN0115 för interimistiska A-aktier
samt ISIN-kod FI4000146824 och handelskod OKDBVN0115
för interimistiska B-aktier) efter teckningen. Handeln med
interimsaktier på Helsingforsbörsen börjar uppskattningsvis 4.3.2015, dvs. på den första handelsdagen efter att Teckningstiden gått ut. Interimsaktierna är fritt överlåtbara.
Interimsaktierna som motsvarar de Emitterade aktierna
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förenas med Bolagets befintliga aktieserier (A-aktie: ISINkod: FI0009014344, handelskod OKDAV; B-aktie: ISIN-kod:
FI0009014351, handelskod OKDBV) efter att de Emitterade
aktierna registrerats i handelsregistret. Detta sker uppskattningsvis 9.3.2015.
De emitterade aktierna är fritt överlåtbara. Handeln med
de Emitterade aktierna på Helsingforsbörsen börjar uppskattningsvis 10.3.2015.
Aktieägarnas rättigheter avseende de
Emitterade aktierna
De emitterade aktierna ger full rätt till eventuell utdelning
som Bolaget fattar beslut om och andra aktieägarrättigheter
i Bolaget från och med den tidpunkt då de Emitterade aktierna registrerats i handelsregistret, vilket sker uppskattningsvis 9.3.2015.
Avgifter och kostnader
Ingen överlåtelseskatt eller separata kostnader eller avgifter
tas ut för teckning av de Emitterade aktierna. Förvaringsinstitut, kontoförande institut och värdepappersförmedlare som
genomför uppdrag relaterade till Teckningsrätterna kan ta
ut förmedlingsavgifter för dessa åtgärder enligt sina prislistor. Förvaringsinstitut och kontoförande institut tar också ut
avgifter enligt sina prislistor för förvaltningen av värdeandelskonton, kontotransaktioner och förvaring av aktier.
Utländska aktieägare
Bolaget har inte vidtagit några som helst åtgärder avseende
försäljning av de Emitterade aktierna i andra länder än i Finland, och de Emitterade aktierna erbjuds inte personer, vars
deltagande i Aktieemissionen skulle förutsätta ett separat
prospekt eller andra åtgärder än de som finsk lag förutsätter.
Vissa länders bestämmelser kan begränsa möjligheterna att
delta i Aktieemissionen.
Övriga ärenden
Bolagets styrelse fattar beslut om övriga ärenden och om
praktiska åtgärder avseende de Emitterade aktierna.
Tillämplig lag och avgörande av tvister
Finsk lag tillämpas på Aktieemissionen. Eventuella tvister
avseende Aktieemissionen avgörs av behörig domstol i Finland.
Tillgängliga handlingar
De handlingar som avses i 5 kap. 21 § i aktiebolagslagen
finns tillgängliga under Teckningstiden på Bolagets huvudkontor på adressen Orionvägen 5, 02200 Esbo och på Bolagets webbplats www.oriola-kd.com/anti2015.

Bakgrund till aktieemissionen och
användning av emissionsmedel
Bolagets styrelse beslöt 10.2.2015 att ordna en Aktieemission baserad på aktieägarnas företrädesrätt med stöd av fullmakten av den ordinarie bolagsstämman 24.3.2014. Syftet
med Aktieemissionen är att stärka Bolagets balansräkning
och soliditet för att förbereda sig på en omstrukturering av
bolagets finansiering. Bolagets mål är att använda emissionsmedlen till allmänna affärsekonomiska syften och eventuella
företagsaffärer enligt Bolagets strategi.

Bruttobeloppet av de medel som Bolaget får genom
Aktieemissionen är ca 75,6 miljoner euro förutsatt att Aktieemissionen tecknas i sin helhet. Enligt Bolagets lednings
bedömning uppgår de totala avgifterna, arvodena och kostnaderna för Aktieemissionen till ca 1,8 miljoner euro, varvid
Bolagets totala nettotillgångar av Aktieemissionen skulle
uppgå till ca 73,8 miljoner euro enligt ovan nämnda antaganden.

Riskfaktorer
Oriola-KD:s affärsverksamhet är behäftad med risker vars realisering kan ha en negativ inverkan på Oriola-KD:s affärsverksamhet, resultat, ekonomiska ställning och framtidsutsikter
och därigenom på teckningsrätternas och/eller de emitterade aktiernas värde.
Dessa risker består av bland annat risker relaterade till
bolagets operativa miljö, såsom en negativ utveckling i
världsekonomin och osäkerhet på finansmarknaden, vilket kan medför ogynnsamma konsekvenser för Oriola-KD:s
affärverksamhet, resultat, ekonomiska ställning och framtidsutsikter.
Oriola-KD:s affärsverksamhet är också behäftad med strategiska risker, ändringar i regleringen av läkemedelsmarknaden och den övriga tillämpliga lagstiftningen, vilket kan
försämra Oriola-KD:s lönsamhet och marknadsställning samt
förorsaka svårförutsägbara anpassningskostnader. Även till
exempel pristryck på läkemedel kan indirekt påverka Oriola-KD:s lönsamhet.
Affärsverksamheten är också behäftad med operativa risker, som kan medföra negativa konsekvenser för Oriola-KD.
Exempel på dessa är eventuella förluster av viktiga kundrelationer eller huvudmän, risker relaterade till företagsförvärv
och andra omstruktureringar eller logistiska störningar.

Oriola-KD är också exponerad för risker relaterade till den
ekonomiska ställningen och finansieringen såsom variationer i valutakurser och räntenivån samt likviditetsrelaterade
risker.
Ytterligare är aktieemissionen, teckningsrätterna och/
eller de emitterade aktierna behäftade med risker. Dessa
utgörs av bland annat av att priset på de aktier som emitteras kan sjunka under teckningspriset, det kan råda brist på
aktiv handel med teckningsrätter och ägandet kan spädas ut
om aktieägaren inte använder sina teckningsrätter samt att
teckningsrätterna kan förlora värdet.
Detaljerade beskrivningar av riskerna finns i ”Riskfaktorer”
börsprospektet som godkänts av Finansinspektionen. De
som överväger att investera i teckningsrätter och/eller emitterade aktier ska omsorgsfullt ta del av informationen i börsprospektet, i synnerhet av riskfaktorerna som beskrivs där.
Marknadspriset på teckningsrätter och emitterade aktier kan
sjunka om någon riskfaktor realiseras, och investerarna kan
förlora värdet på sina investeringar delvis eller helt.
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Viktiga datum

Teckningsställen

12.2.

Teckningsuppdrag kan lämnas på följande teckningsställen:

17.2.
25.2.
3.3.
9.3.
(uppskattningsvis)

10.3.
(uppskattningsvis)

Avstämningsdag för aktieemissionen, dvs. teckningsrätterna delas ut enligt aktieägarförteckningen denna dag.
Teckningstiden och handeln med
teckningsrätter börjar.
Handeln med teckningsrätter slutar.
Teckningstiden slutar och oanvända
teckningsrätter förfaller värdelösa.
Investerarna meddelas skriftligen om
godkännande av teckningar med stöd av
den sekundära teckningen.
De aktier som tecknats i emissionen blir föremål
för handel på Helsingforsbörsen

Oriola-KD Abp
PB 8
FI-02101 Esbo, Finland

• andelsbanker som hör till OP Gruppen och Helsingfors
OP Bank Abp på bankernas verksamhetsställen under
deras öppettider;
• i telefontjänsten OP 0100 0500. Kunder som tecknar aktier
per telefon ska ha ingått ett personligt nätbanksavtal
med OP Gruppen. När aktier tecknas per telefon bestyrks
aktieägarens identitet med nätbankskoder.
• Via sådana kontoförande institut som har ingått avtal om
mottagning av teckningar med Pohjola Bank Abp.
> Prospekt och ytterligare information:
www.oriola-kd.com/anti2015 och
www.op.fi/merkinta

