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Oriola-KD Oyj
Merkintäoikeusanti
Enintään 9.429.742 Uutta A-osaketta ja enintään 20.798.643 Uutta B-osaketta
Merkintähinta 2,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta
Oriola-KD Oyj (”Oriola-KD” tai ”Yhtiö”), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa merkittäväksi osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuvassa maksullisessa osakeannissa (”Osakeanti”) enintään 9.429.742 uutta Yhtiön A-osaketta (”Uudet
A-Osakkeet”) ja enintään 20.798.643 uutta Yhtiön B-osaketta (”Uudet B-Osakkeet”, ja yhdessä Uusien A-Osakkeiden kanssa
”Tarjottavat osakkeet”) merkintähintaan 2,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”) tässä esitteessä (”Esite”)
jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla.
Oriola-KD antaa jokaiselle osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 12.2.2015 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear
Finland Oy:n (”Euroclear”) ylläpitämään osakasluetteloon, yhden (1) Uusien A-Osakkeiden merkintään oikeuttavan arvoosuusmuotoisen merkintäoikeuden (”A-Merkintäoikeus”) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön A-osaketta kohden ja
yhden (1) Uusien B-Osakkeiden merkintään oikeuttavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”B-Merkintäoikeus”, ja yhdessä
A-Merkintäoikeuden kanssa ”Merkintäoikeudet”) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön B-osaketta kohden. Jokainen
viisi (5) A-Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden A-Osakkeen, ja jokainen viisi (5) B-Merkintäoikeutta
oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden B-Osakkeen. Normaalin pörssikaupankäynnin selvitysajan mukaisesti Yhtiön A- tai Bosakkeiden kaupat, jotka on tehty viimeistään 10.2.2015 vaikuttavat Täsmäytyspäivän osakasluetteloon. Lisäksi osakkeenomistajalla
tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia
osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen Merkintä”). Ensisijaisen Merkintäoikeuden
ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkitsemättä jääneet Osakkeet voidaan suunnata hallituksen päättämien tahojen
merkittäväksi.
Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 17.2.2015 klo 9.30 ja päättyy 3.3.2015 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Merkintäoikeudet
ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) 17.2.2015–
25.2.2015. Ohjeita merkintäetuoikeuden käyttämisestä ja Toissijaisesta Merkinnästä on Esitteen kohdassa ”Ohjeita
osakkeenomistajille ja merkitsijöille”. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättyessä 3.3.2015 klo 16.30,
raukeavat arvottomina. Osakeanti tapahtuu Yhtiön osakkeenomistajille osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisen
osakkeenomistajan merkintäetuoikeuden mukaisesti, ja Esitettä koskevat tiedonantovelvoitteet on suhteutettu tällaiseen
osakkeenomistajan merkintäetuoikeuden perusteella tapahtuvaan osakkeiden liikkeeseenlaskuun Euroopan komission asetuksessa
(EY) N:o 809/2004 (muutoksineen) tarkoitetulla tavalla.
Tietyt Yhtiön osakkeenomistajat (yhdessä ”Merkintäsitoumusten Antajat”) ovat peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään
Tarjottavia osakkeita omistusosuuttaan vastaavasti eli yhteensä 11,9 prosenttia Tarjottavista A-osakkeista sekä yhteensä 3,1
prosenttia Tarjottavista B-osakkeista. Triton IV Luxco No. 16 S.à r.l. (”Takaaja”) on antanut merkintätakauksen merkitä
Osakeannissa Ensisijaisen Merkinnän ja Toissijaisen Merkinnän perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Tarjottavat osakkeet
lukuun ottamatta Merkintäsitoumusten Antajien antamien merkintäsitoumuksien kattamia Tarjottavia osakkeita. Lisätietoja asiasta
löytyy Esitteen kohdasta ”Osakeannin järjestäminen ja merkintäsitoumukset”.
Oriola-KD:n A-osakkeet (kaupankäyntitunnus OKDAV, ISIN-koodi: FI0009014344) ja B-osakkeet (kaupankäyntitunnus OKDBV,
ISIN-koodi: FI0009014351) ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Kaupankäynti Tarjottavia osakkeita vastaavilla
väliaikaisilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä arviolta ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen.
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakelajeihin arviolta 9.3.2015, ja Tarjottavat osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin arviolta 9.3.2015. Tarjottavat osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa
arviolta 10.3.2015.
MERKINTÄOIKEUKSIA TAI TARJOTTAVIA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ NIITÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN
VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN, ”YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI”) MUKAISESTI, EIKÄ MISSÄÄN
YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERIVIRANOMAISESSA EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA PAITSI
TILANTEISSA, JOISSA YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN MUKAISESTA REKISTERÖINTIVELVOLLISUUDESTA ON POIKKEUS JA
NOUDATTAEN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOIDEN ARVOPAPERILAKEJA. MERKINTÄOIKEUDET JA TARJOTTAVAT OSAKKEET
TARJOTAAN JA MYYDÄÄN YHDYSVALTAIN ULKOPUOLELLA YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAIN REGULATION S -SÄÄNNÖKSEN
MUKAISESTI. YHDYSVALTOJEN LISÄKSI TIETTYJEN MUIDEN MAIDEN LAINSÄÄDÄNNÖT SAATTAVAT ASETTAA RAJOITUKSIA TÄMÄN
ESITTEEN JAKELULLE. TÄTÄ ESITETTÄ EI TULE PITÄÄ ARVOPAPERIEN TARJOAMISENA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA TARJOAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA.

Pääjärjestäjä

Pohjola Pankki Oyj

TÄRKEITÄ TIETOJA
Tietoja Esitteestä
Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) (”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o
809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien
tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (muutoksineen, Liitteet XXII, XXIII ja XXIV),
Arvopaperimarkkinalain 3–5 luvussa tarkoitetuista esitteistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1019/2012) sekä Finanssivalvonnan
määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Osakeannissa Tarjottavia osakkeita tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen, ja
tämä Esite on siten laadittu kyseisenlaiseen liikkeeseenlaskuun sovellettavien esitteen sisältöä koskevien edellä mainittujen säännösten mukaan.
Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan Esitteen
hyväksymispäätöksen diaarinumero on 3/02.05.04/2015. Esite on laadittu suomen kielellä, ja se on käännetty englannin kielelle. Finanssivalvonta ei
ole hyväksynyt Esitteen englanninkielistä käännöstä. Mikäli suomen- ja englanninkielisen version välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on
ratkaiseva. Yhtiö on nimittänyt Pohjola Pankki Oyj:n toimimaan Osakeannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”).
Tässä Esitteessä termit ”Oriola-KD” ja ”Yhtiö” tarkoittavat Oriola-KD Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että
termillä tarkoitetaan Oriola-KD Oyj:tä emoyhtiönä tai ainoastaan tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin,
osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin aina Oriola-KD Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa.

Huomautuksia sijoittajille
Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja
tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Pääjärjestäjä ei suoraan tai epäsuorasti vastaa tämän Esitteen tietojen
täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai vahvista niitä, eikä mitään tähän Esitteeseen sisältyvää tule pitää Pääjärjestäjän lupauksena tai lausuntona
tässä suhteessa, riippumatta siitä, koskeeko se menneisyyttä vai tulevaisuutta. Pääjärjestäjä ei vastaa tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai
vahvistamisesta ja rajoittaa vastaavasti vastuunsa niin pitkälle kuin se lain sallimissa rajoissa on mahdollista sekä kaiken vastuunsa
vahingonkorvauksen, sopimukseen perustuvan vastuun tai muulla perusteella, joka sillä muuten voitaisiin katsoa olevan tätä Esitettä tai vastaavaa
lausumaa koskien. Tähän Osakeantiin tai Merkintäoikeuksien tai Tarjottavien osakkeiden merkintään tai myyntiin liittyen annetut tiedot tai lausunnot,
jotka eivät vastaa tässä Esitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat pätemättömiä.
Tässä Esitteessä olevat tiedot on annettu Esitteen päivämääränä. Esitteen luovuttaminen ja Esitteeseen perustuva tarjoaminen, myynnit tai
toimittaminen eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön
liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia, jotka voivat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet olennaisen haitallisen vaikutuksen Yhtiön liiketoiminnassa,
liiketoiminnan tuloksessa tai taloudellisessa asemassa tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko
Esitteeseen harkitessaan sijoituspäätöstä. Yhtiön tulee kuitenkin korjata ja täydentää Esitettä Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 § vaatimuksien
mukaisesti.
Tarjottaviin osakkeisiin sijoittamista harkitessaan sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja Osakeannin ehdoista, mukaan lukien
Osakeannin edut ja riskit. Yhtiö, Pääjärjestäjä, heidän lähipiiriinsä kuuluvat tahot tai heidän edustajansa eivät anna vakuutusta Merkintäoikeuksien tai
Tarjottavien osakkeiden tarjouksensaajille, merkitsijöille tai ostajille koskien heidän Merkintäoikeuksiin tai Tarjottaviin osakkeisiin tekemänsä
sijoituksen laillisuutta heihin sovellettavan lain alla. Sijoittajien tulee tehdä itsenäinen arvionsa Merkintäoikeuksien tai Tarjottavien osakkeiden
merkitsemisen tai ostamisen laillisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä.
Pääjärjestäjä toimii tähän Osakeantiin liittyen ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa
asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko tämä Esitteen vastaanottaja vai ei). Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle
kuin Yhtiölle antamansa suojan tarjoamisesta, Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä Esitteessä esitetystä järjestelystä.
Tämän Esitteen jakelu ja Osakeanti voivat olla joidenkin maiden lainsäädännön mukaan rajoitettuja, eikä tätä Esitettä voi käyttää tarjoukseen tai
tarjouspyyntöön tai siihen liittyvään tarkoitukseen kenenkään toimesta maassa, jossa tällainen tarjous tai hankinta ei ole laillista, eikä henkilölle, jolle
ei ole laillista tehdä tällaista tarjousta tai tarjouspyyntöä. Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei ole tehnyt eikä tule tekemään mitään toimenpiteitä
Merkintäoikeuksien, Tarjottavien osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Merkintäoikeuksien tai Tarjottavien
osakkeiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi muuten Suomen ulkopuolella. Yhtiö ja Pääjärjestäjä edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat
henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole oikeudellisessa vastuussa, mikäli
tämän Esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Tarjottavien osakkeiden tai
Merkintäoikeuksien merkitsijöitä tai ostajia. Ellei erikseen tässä Esitteessä ole mainittu (i) Osakeannissa saatuja tai tarjottuja Merkintäoikeuksia ja
Tarjottavia osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa, suoraan tai epäsuorasti Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltioissa
tai ETA-jäsenvaltioihin, jotka ovat saattaneet voimaan Esitedirektiivin (muut kuin Suomi), ellei Esitedirektiivistä johdu sovellettavaa poikkeusta, eikä
Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, (paitsi tilanteissa, joissa Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta on poikkeus ja
noudattaen Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja), eikä Australiassa, Kanadassa, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueella,
Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muussa maassa, näihin edellä mainittuihin maihin tai muuhun maahan, jossa Merkintäoikeuksien
tai Tarjottavien osakkeiden tarjoaminen ei olisi sallittua; (ii) tätä Esitettä ei saa lähettää kohdassa (i) mainittuihin maihin; ja (iii) Merkintäoikeuksien
kirjaaminen osakkeenomistajan tai muun henkilön arvo-osuustilille ei tarkoita Tarjottavien osakkeiden tarjoamista.
Osakeannin mukaisen Merkintäoikeuksien käytön tai Tarjottavien osakkeiden merkitsemisen ehtona on, että jokaisen osakkeenomistajan tai
merkitsijän katsotaan – tai joissain tapauksissa vaaditaan – antaneen tietyt vakuutukset, joihin Yhtiö, Pääjärjestäjä ja muut tulevat luottamaan. Yhtiö
pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa Tarjottavien osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen
edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tätä Esitettä
koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
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TIIVISTELMÄ
Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä ”osatekijät”. Nämä osatekijät on
numeroitu jaksoittain A–E (A.1–E.7).
Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee
tiivistelmässä esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin
tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä.
Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on
mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä kuvataan lyhyesti
tiivistelmässä, ja sen yhteydessä mainitaan ”ei sovellu”.

Osatekijä

Jakso A — Johdanto ja varoitukset

A.1

Varoitus

Tätä tiivistelmää tulisi lukea tämän Esitteen johdantona. Sijoittajan tulisi perustaa Merkintäoikeuksia
tai Tarjottavia osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä tähän Esitteeseen kokonaisuutena. Tietyt tässä
tiivistelmässä käytetyt termit on määritelty muualla tässä Esitteessä. Jos tuomioistuimessa pannaan
vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi ETAmaiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan
esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellinen vastuu koskee vain niitä henkilöitä, jotka
vastaavat tästä tiivistelmästä ja sen käännöksistä, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava,
virheellinen tai epäjohdonmukainen luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa tai jos se ei
sisällä luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa tärkeitä tietoja, joita Merkintäoikeuksiin tai
Tarjottaviin osakkeisiin sijoittamista harkitsevat sijoittajat tarvitsevat.

A.2

Suostumus
arvopaperien
edelleenmyyntiin ja
lopulliseen
sijoittamiseen,
tarjousaika ja
suostumuksen
ehdot

Ei sovellu. Osakeanti on osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuva, ja Merkintäoikeudet ja
Tarjottavat osakkeet tarjotaan suoraan liikkeeseenlaskijalta.

Osatekijä

Jakso B — Liikkeeseenlaskija

B.1

Virallinen nimi ja
muu
liiketoiminnassa
käytetty toiminimi

Yhtiön virallinen nimi on Oriola-KD Oyj.

B.2

Asuinpaikka,
oikeudellinen
muoto, sovellettava
laki ja
perustamismaa

Yhtiön on Suomen lakien mukaisesti Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiöön sovelletaan
Suomen lakia.

B.3

Tämänhetkinen
toiminta ja
päätoimialat

Oriola-KD on Yhtiön johdon arvion mukaan yksi johtavista lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
yhtiöistä Pohjois-Euroopassa. Yhtiö harjoittaa lääkkeiden vähittäiskauppaa eli apteekkitoimintaa
Ruotsissa ja Latviassa sekä toimii lääkkeiden tukkukaupassa Suomessa ja Ruotsissa. Baltian maissa
Yhtiö harjoittaa lääkealaan liittyvien markkinointi- ja logistiikkapalvelujen myyntiä. Lisäksi Yhtiöllä
on terveys- ja hyvinvointituotteiden markkinointi- ja myyntiliiketoimintaa Suomessa ja Baltian
maissa. Yhtiö keskittyy strategiansa mukaan lääkkeiden ja kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvien tuotteiden vähittäis- ja tukkukauppaan Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa.

B.4a

Liikkeeseenlaskijan
ja sen toimialan
merkittävät
viimeaikaiset
suuntaukset

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2015 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin
lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin. Lääkemarkkinan odotetaan kasvavan
viiden vuoden (2013–2018) ajanjaksolla Suomessa keskimäärin 2,6 prosenttia vuosittain ja Ruotsissa
muuttuvan keskimäärin 0 prosenttia vuosittain paikallisessa valuutassa. (Lähde: IMS Health Market
Prognosis 2014–2018, syyskuu 2014).
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B.5

Konsernirakenne

Tämän Esitteen päivämääränä Oriola-KD-konserni muodostuu emoyhtiö Oriola-KD Oyj:stä,
kahdesta emoyhtiön täysin omistamasta tytäryhtiöstä sekä kyseisten kahden tytäryhtiön täysin
omistamista tytäryhtiöistä Yhtiön eri toimintamaissa. Suomen lisäksi Oriola-KD toimii Ruotsissa ja
Baltian maissa.

B.6

Suurimmat
osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat
Yhtiön Euroclearin ylläpitämän osakasluettelon mukaan Yhtiöllä oli 31.1.2015 yhteensä 29.838
osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa. Seuraavassa taulukossa esitetään yhtiön
osakasluettelon mukaisia tietoja Yhtiön kymmenestä suurimmasta osakkeenomistajasta äänimäärällä
mitattuna 31.1.2015:

Osakkeenomistaja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Varma
Mariatorp Oy
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
Wipunen varainhallinta Oy
Maa- ja vesitekniikan Tuki ry.
Tukinvest Oy
Medical Investment Trust Oy
Ylppö Jukka Arvo
Mandatum
Henkivakuutusosakeyhtiö
Oriolan Eläkesäätiö
Yllä olevat yhteensä
Hallintarekisteröityjä osakkeita
yhteensä
Muut osakkeenomistajat
Yhtiön osakkeet yhteensä

A-osakkeita

B-osakkeita

Osakkeita
yhteensä

Prosenttia
äänistä

3.600.500
3.340.000

2.727.500
7.100.000

6.328.000
10.440.000

7,14
7,06

2.464.256
2.000.000
1.659.860
1.611.272
1.300.000
1.247.136

3.966.536
5.100.000
0
0
425.450
286.992

6.430.792
7.100.000
1.659.860
1.611.272
1.725.450
1.534.128

5,09
4,31
3,17
3,08
2,52
2,41

800.000
863.804
18.087.628

3.000.000
75.000
22.298.573

3.800.000
938.804
41.568.306

1,81
1,66
36,68

1.119.630
27.941.452
47.148.710

18.120.231
63.690.314
104.109.118

19.239.861
90.449.661
151.257 828

3,87
59,45
100,00

Seuraavassa taulukossa esitetään yhtiön osakasluettelon mukaisia tietoja Yhtiön kymmenestä
suurimmasta osakkeenomistajasta osakemäärällä mitattuna 31.1.2015:
Osakkeenomistaja
Mariatorp Oy
Wipunen varainhallinta Oy
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Varma
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Fondita Nordic Micro Cap
Placeringsfond
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
Medical Investment Trust Oy
Maa- ja vesitekniikan Tuki ry.
Kansaneläkelaitos, KELA
Yllä olevat yhteensä
Hallintarekisteröityjä osakkeita
yhteensä
Muut osakkeenomistajat
Yhtiön osakkeet yhteensä

A-osakkeita
3.340.000
2.000.000

B-osakkeita
7.100.000
5.100.000

Osakkeita
yhteensä
10.440.000
7.100.000

Prosenttia
osakkeista
6,90
4,69

2.464.256

3.966.536

6.430.792

4,25

3.600.500

2.727.500

6.328.000

4,18

800.000

3.000.000

3.800.000

2,51

0
250.391
1.300.000
1.659.860
0
15.415.007

2.415.000
2.008.574
425.450
0
1.659.568
28.402.628

2.415.000
2.258.965
1.725.450
1.659.860
1.659.568
43.817.635

1,60
1,49
1,14
1,10
1,10
28,97

1.230.170
30.503.533
47.148.710

18.766.182
56.940.308
104.109.118

19.996.352
87.443.841
151.257.828

13,22
57,81
100,00

Oriola-KD ei ole tietoinen järjestelyistä, jotka voivat tulevaisuudessa johtaa määräysvallan
vaihtumiseen Yhtiössä.
Yhtiön tiedossa ei ole voimassaolevia Yhtiön osakkeenomistajien välisiä osakassopimuksia.
B.7

Valikoidut
historialliset
keskeiset

Seuraavassa esitetään eräitä Oriola-KD-konsernin tilinpäätöstietoja ja muita tietoja 31.12.2014 ja
31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävä yhteenveto konsernitilinpäätöstiedoista perustuu
tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen
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taloudelliset tiedot

tilintarkastamattomat oikaistut vertailukelpoiset taloudelliset tiedot 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta.
Joulukuussa 2014 myydyt Venäjän liiketoiminnot on käsitelty Oriola-KD-konsernin laajassa
tuloslaskelmassa IFRS 5 -standardin mukaisina lopetettuina toimintoina. Venäjän liiketoimintojen
tulos myyntihetkeen asti on esitetty laajassa tuloslaskelmassa rivillä ”Tilikauden tulos lopetetuista
toiminnoista” erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta kaikilla esitetyillä kausilla. Tämän lisäksi
lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan myytyjen omaisuuserien arvostamisesta kirjattu
arvonalentumistappio, myyntihetkellä tulosvaikutteisesti kirjatut kertyneet muuntoerot sekä myyntiin
liittyvät kulut. Oriola-KD:n konsernitase 31.12.2013 päättyneeltä vertailuvuodelta sisältää
lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat ja velat.
Oriola-KD-konsernin laajan tuloslaskelman esitystapa on 1.1.2014 lähtien muutettu
toimintokohtaisesta kululajikohtaiseksi. Muutoksesta johtuen 31.12.2013 päättyneen tilikauden
tuloslaskelmatiedot on oikaistu vastaamaan uutta esitystapaa.
Tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt Oriola-KD Oyj:n konsernitilinpäätös 31.12.2014
päättyneeltä on laadittu Euroopan unionin käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Alla esitettyä yhteenvetoa on luettava yhdessä muualla tässä Esitteessä
esitettävien tietojen sekä tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyn Yhtiön tilinpäätöksen kanssa.
Alla esitettävä yhteenveto ei sisällä kaikkia konsernitilinpäätöksen tietoja.
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Konsernin laaja tuloslaskelma
IFRS, 1.1.–31.12.
20141)
(tilintarkastettu)

MEUR
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Myytyjen suoritteiden kulut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Liiketoiminnan muut kulut
Käyttökate
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista
Tilikauden tulos

2013
(oikaistu)1) 2)
(tilintarkastamaton)

1.612,3
21,0
-1.287,9
-143,8
-114,5
87,2
-22,2
65,0
-7,8
57,1
-10,7
46,5
-258,8
-212,3

1.619,7
3,7
-1.319,9
-136,8
-117,0
49,7
-20,4
29,3
-8,4
20,9
-3,8
17,1
-11,4
5,8

-52,1
74,3

-29,7
-

-1,4
0,3
21,1

0,8
0,3
-28,6

-16,5

5,9

3,3
-13,1

-1,3
4,6

Tilikauden laaja tulos

-204,3

-18,3

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille

-212,3

5,8

Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille

-204,3

-18,3

0,29
-1,71
-1,42

0,11
-0,08
0,04

0,29
-1,71
-1,42

0,11
-0,08
0,04

Muut laajan tuloslaskelman erät
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
Tilikauden aikana laajaan tulokseen kirjattu muuntoero
Tilikauden tulokseen lopetetuista toiminnoista siirretty
muuntoero
Rahavirran suojaus
Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset
voitot/tappiot
Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero

Emoyhtiön omistajille tilikauden
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR
Jatkuvista toiminnoista
Lopetetuista toiminnoista
Tilikauden tuloksesta
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos,
EUR
Jatkuvista toiminnoista
Lopetetuista toiminnoista
Tilikauden tuloksesta
____________________________

1)

Joulukuussa 2014 myytyjen Venäjän liiketoimintojen tulos myyntihetkeen asti, myytyjen omaisuuserien arvostamisesta kirjattu
arvonalentumistappio, myyntihetkellä tulosvaikutteisesti kirjatut kertyneet muuntoerot sekä myyntiin liittyvät kulut on esitetty rivillä ”Tilikauden
tulos lopetetuista toiminnoista” erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Vertailutiedot 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta on oikaistu vastaavasti ja ovat oikaisuista johtuen tilintarkastamattomia.
2)
Oriola-KD:n laajan tuloslaskelman esitystapa on 1.1.2014 lähtien muutettu toimintokohtaisesta kululajikohtaiseksi. Muutoksesta johtuen
31.12.2013 päättyneen tilikauden tuloslaskelmatiedot on oikaistu vastaamaan uutta esitystapaa.
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Konsernin tase
IFRS
31.12.2014
(tilintarkastettu)

MEUR

31.12.20131)
(tilintarkastettu)

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Eläkesaamiset
Muut pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

75,2
250,9
61,3
0,0
3,3
390,8

93,2
379,0
72,0
9,3
0,0
8,3
561,8

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

185,0
178,4
28,4
91,5
483,2

391,4
337,9
71,8
137,3
938,3

Varat yhteensä

874,0

1.500,1

Oma pääoma
Osakepääoma
Suojausrahasto
Käyttörahasto
Hybridilaina
Muut rahastot
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

36,2
-1,3
19,4
39,6
1,2
-3,1
21,6
113,6

36,2
-0,2
19,4
1,2
-25,3
246,8
278,1

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Eläkevelvoitteet
Rahoitusvelat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

12,7
14,9
98,5
2,2
128,3

17,7
7,6
176,2
0,3
201,7

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat
Varaukset
Rahoitusvelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

494,3
0,6
95,4
41,8
632,1

834,8
3,0
142,6
39,9
1.020,3

Oma pääoma ja velat yhteensä

874,0

1.500,1

Oma pääoma ja velat

____________________________

1)

Oriola-KD:n konsernitase 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta sisältää kaikki joulukuussa 2014 myytyihin Venäjän liiketoimintoihin liittyvät varat
ja velat.
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Konsernin rahavirtalaskelma
IFRS, 1.1.–31.12.
20141)
(tilintarkastettu)
-42,4
26,2
71,1
-42,5
-13,5
-9,7
-10,8

MEUR
Liikevoitto
Poistot
Arvonalentumiset
Käyttöpääoman muutos
Rahoituserien ja verojen rahavirta
Muut oikaisut
Liiketoiminnan nettorahavirta

20131)
(tilintarkastettu)
21
25,7
3,5
-13,8
-6,7
29,8

Investointien nettorahavirta

40,3

-97,8

Rahoituksen nettorahavirta

-80,3

118,4

Rahavarojen muutos

-50,8

50,4

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden lopussa
____________________________

137,3
5,0
-50,8
91,5

88,1
-1,2
50,4
137,3

1)
Oriola-KD-konsernin rahavirtalaskelma tilikausilla 2014 ja 2013 sisältää sekä jatkuvien että lopetettujen toimintojen rahavirrat. Lopetettujen
toimintojen rahavirrat esitetyillä kausilla olivat seuraavat: liiketoiminnan nettorahavirta -79,0 miljoonaa euroa tilikaudella 2014 ja -15,7 miljoonaa
euroa tilikaudella 2013, investointien nettorahavirta -8,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2014 ja -4,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2013 sekä
rahoituksen nettorahavirta 80,0 miljoonaa euroa tilikaudella 2014 ja 28,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2013.

Tunnusluvut jatkuvista toiminnoista1)
IFRS, 1.1.–31.12.
2014
(tilintarkastamaton)
102,4
13,3
23,7
14,4
90,1
1,2
0,75
0,29*
-1,42*
151.130

2013 1)
(tilintarkastamaton)
181,5
19,2
2,0
4,2
65,3
3,7
1,84
0,11
0,04*
151.157

Korolliset nettovelat, miljoonaa euroa
Omavaraisuusaste, prosenttia
Oman pääoman tuotto, prosenttia
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia
Nettovelkaantumisaste, prosenttia
Korolliset nettovelat/käyttökate jatkuvista toiminnoista
Oma pääoma/osake, euroa
Osakekohtainen tulos, euroa – jatkuvat toiminnot
Osakekohtainen tulos, euroa– sisältää lopetetut toiminnot
Osakkeita keskimäärin, tuhatta kappaletta 2)
____________________________
1)
Vuoden 2013 luvut sisältävät lopetetut toiminnot, ellei toisin mainita.
2)
Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
*Tilintarkastettu. Lisätietoja osakekohtaisen tuloksen laskennasta on esitetty tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyn vuoden
2014 tilinpäätöksen liitetiedossa 10.
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Tunnuslukujen laskentaperusteet

Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma – Saadut ennakot

x 100

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista
Taseen loppusumma – Korottomat velat (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

x 100

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista
Oma pääoma yhteensä (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

x 100

Korollinen vieras pääoma – Rahavarat
Oma pääoma yhteensä

x 100

Omavaraisuusaste, prosenttia =

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE),
prosenttia =

Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia =

Nettovelkaantumisaste, prosenttia =

Korolliset nettovelat / käyttökate jatkuvista
toiminnoista =

Korolliset vieras pääoma – rahavarat
Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa =

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto vähennettynä hybridilainan
maksamattomilla koroilla
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana

Osakekohtainen oma pääoma, euroa =

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä 31.12.

B.8

Tärkeimmät pro forma muotoiset taloudelliset
tiedot

Ei sovellu; Esite ei sisällä pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja.

B.9

Tulosennuste

Yhtiö on 6.2.2015 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa antanut seuraavan tulosohjeistuksen
vuodelle 2015:
”Oriola-KD arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän vuoden 2014 tasolla. Liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta. Vuoden 2014 jatkuvien
toimintojen liikevaihto oli 1612,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
59,1 miljoonaa euroa.”

B.10

Historiallisten
taloudellisten tietojen
tilintarkastuskertomusten
sisältämien mahdollisten
muistutusten kuvaukset

Ei sovellu; Yhtiön 31.12.2014 päättynyttä tilikautta koskeva tilintarkastuskertomus ei sisällä
muistutuksia.

B.11

Käyttöpääoma

Oriola-KD:n käsityksen mukaan tämän Esitteen päivämääränä Oriola-KD:n käyttöpääoma on
riittävä vähintään seuraavan 12 kuukauden ajan.

Osatekijä
C.1

Arvopapereiden tyyppi ja

Jakso C — Arvopaperit
Yhtiöllä on kaksi osakelajia. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiössä on A-osakkeita enintään
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laji

500.000.000 kappaletta ja B-osakkeita enintään 1.000.000.000 kappaletta.
Molemmat osakelajit antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja
osingonjakoon. Jokainen A-osake tuottaa yhtiökokouksessa 20 ääntä ja jokainen B-osake yhden
(1) äänen. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla
äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan tai
hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan
vaatimuksesta, mikäli muuntaminen voi tapahtua osakelajien enimmäismäärien puitteissa.
Oriola-KD:n A-osakkeet ja B-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin
pörssilistalla. A-osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”OKDAV” ja ISIN-koodi FI0009014344; Bosakkeiden kaupankäyntitunnus on ”OKDBV” ja ISIN-koodi FI0009014351.

C.2

Valuutta

Liikkeeseenlaskettavien Tarjottavien osakkeiden valuutta on euro.

C.3

Liikkeeseenlaskettujen
osakkeiden lukumäärä

Tämän Esitteen päivämääränä Oriola-KD Oyj:n osakepääoma on 147.899.766,14 euroa, ja se
jakaantuu 47.148.710 A-osakkeeseen ja 104.109.118 B-osakkeeseen. Tämän Esitteen
päivämääränä Oriola-KD Oyj:n hallussa on 115.902 Yhtiön B-osaketta. Yhtiön osakkeilla ei ole
nimellisarvoa.

C.4

Kuvaus arvopapereihin
liittyvistä oikeuksista

Tarjottavat osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun
Tarjottavat osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 9.3.2015. Tarjottavat osakkeet
tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut kyseisen osakelajin osakkeet.
Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain,
Yhtiön yhtiöjärjestyksen ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus
Osakeyhtiölain mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä Yhtiön
uusia osakkeita osakeomistustensa mukaisessa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen
päätöksessä toisin määrätä.
Yhtiökokoukset
Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiön asioissa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain
mukaan osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta.
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko
henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.
Osingot ja muu voitonjako
Kaikki Yhtiön osakkeet, mukaan lukien Tarjottavat osakkeet, tuottavat yhtäläiset oikeudet
osinkoon ja muihin jaettaviin varoihin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako
purkautumistilanteessa) sen jälkeen, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.
Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoja
pääsääntöisesti kerran vuodessa ja osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua
yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen
perusteella. Osingonjako tai osingonjakoa koskevan valtuutuksen myöntäminen hallitukselle
edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa.
Osinko ei saa ylittää jakopäätöksen perusteena olevan yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen
osoittamia jakokelpoisia varoja. Yhtiön taloudellisessa asemassa edellisen tilinpäätöksen
laatimisen jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset on otettava huomioon osingonjaosta
päätettäessä. Lisäksi osinkoa ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää, että
yhtiö on maksukyvytön tai että osingonjako aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyden.

C.5

Arvopapereiden vapaata
luovutettavuutta koskevat
rajoitukset

Yhtiön osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Esitteen jakelulle tai Osakeannille on tiettyjen
valtioiden lainsäädännössä saatettu asettaa rajoituksia. Osakkeiden tai Osakeannin
rekisteröimiseksi tai Yhtiön osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa
ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

C.6

Kaupankäynnin
kohteeksi ottaminen

Oriola-KD:n A-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla
kaupankäyntitunnuksella OKDAV ja B-osakkeet kaupankäyntitunnuksella OKDBV. Oriola-KD
tulee tekemään hakemuksen Tarjottavien osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssissä. Kaupankäynnin Tarjottavilla osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla
odotetaan alkavan arviolta 10.3.2015.
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C.7

Osingonjakoperiaatteet

Osatekijä
D.1

Merkittävimmät
liikkeeseenlaskijaan tai
sen toimialaan liittyvät
riskit

Oriola-KD:n tavoitteena on jakaa osinkona vuosittain noin 50 prosenttia osakekohtaisesta
tuloksesta. Yhtiön strategia ja taloudellinen asema otetaan huomioon vuosittaista osinkoa
määritettäessä. Yhtiön hallitus on 6.2.2015 ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa eikä varoja vapaan oman pääoman rahastoista. Tilikaudelta
2013 Yhtiö ei ole jakanut osinkoa taikka pääomanpalautusta. Tilikaudelta 2012 yhtiö jakoi
osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osingon lisäksi Yhtiö on maksanut 20.3.2013 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilikaudella 2013 pääoman palautuksena varoja vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvasta käyttörahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä oli osaketta
kohden 0,04 euroa. Tilikaudella 2014 Yhtiö ei maksanut pääoman palautusta.
Jakso D — Riskitekijät
Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä:
•

•

Kansainvälisen talouden negatiivinen kehitys ja rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne
saattavat vaikuttaa epäedullisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen
asemaan ja tulevaisuudennäkymiin
Oriola-KD:n yhden tai useamman keskeisen asiakkaan tai rahoittajan taloudelliset vaikeudet
tai maksukyvyttömyys voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen,
taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä strategisia riskejä:
•
•

•
•
•
•

Oriola-KD ei välttämättä kykene toteuttamaan strategiaansa tai Yhtiön strategia voi
epäonnistua
Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä sekä muussa soveltuvassa sääntelyssä saattavat
heikentää Oriola-KD:n kannattavuutta ja markkina-asemaa sekä aiheuttaa vaikeasti
ennakoitavissa olevia sopeutumiskustannuksia
Lääkemarkkinoiden kireä kilpailutilanne voi johtaa myyntikatteen laskuun ja heikentää
Oriola-KD:n liiketoiminnan kannattavuutta
Lääkkeiden hintojen laskupaine voi vaikuttaa välillisesti Oriola-KD:n kannattavuuteen
Lääkealan voimakas konsolidoituminen ja kiristynyt kilpailu päämiehinä toimivista
lääkeyhtiöistä voivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n kannattavuuteen
Markkinaosapuolten toimintatapojen muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön
liiketoimintaan

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä operatiivisia riskejä:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Merkittävien asiakassuhteiden tai päämiesten menettäminen sekä hinnoitteluun liittyvät
riskit voivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan
Vaikeudet tietojärjestelmien ylläpidossa, päivittämisessä tai integraatiossa sekä näiden
järjestelmien häiriöt voivat haitata liiketoiminnallisia ja hallinnollisia prosesseja ja niillä voi
siten olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:hen
Yritysostoihin ja muihin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit voivat vaikuttaa haitallisesti
Oriola-KD:hen
Vahinkoriskit voivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:hen, ja Yhtiö voi epäonnistua
ylläpitämään vakuutusturvaansa, eivätkä vakuutusten ehdot välttämättä kata kaikkia Yhtiön
menetyksiä tai vaatimuksia, jotka voidaan tehdä mahdollisten tulevien vahinkojen
perusteella
Vaihto-omaisuuteen liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:hen
Oriola-KD:n liiketoimintaan kohdistuu sääntelyn muuttumiseen ja noudattamiseen sekä
toimilupiin ja viranomaisvalvontaan liittyviä riskejä
Oriola-KD voi epäonnistua pitämään palveluksessaan ja rekrytoimaan avainhenkilöitä ja
muuta henkilöstöä
Oriola-KD:n liiketoimintaan kohdistuvilla työtaistelutoimenpiteillä voi olla haitallinen
vaikutus Oriola-KD:hen
Logistiikkaan liittyvillä häiriöillä voi olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:hen
Oriola-KD:n toiminnot ovat alttiina riskeille, jotka liittyvät ihmisten terveyteen,
turvallisuuteen ja ympäristöön
Mahdolliset tulevat riidat, oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt voivat olla kalliita,
aikaa vieviä, koskea huomattavia rahasummia ja häiritä säännöllistä toimintaa, ja riidan
epäsuotuisasta lopputuloksesta voi olla haitallisia seurauksia Oriola-KD:lle
Epäonnistuminen immateriaalioikeuksien suojaamisessa voi vaikuttaa haitallisesti OriolaKD:n kilpailukykyyn sekä sen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan
Yritysturvallisuusriskit voivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:hen
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Yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä:
•
•
•
•

•
•
•
D.3

Tärkeää tietoa
arvopapereihin liittyvistä
riskeistä

Osakkeisiin, Merkintäoikeuksiin ja Osakeantiin liittyviä riskejä:
•
•
•
•
•
•
•

•
Osatekijä

Oriola-KD on altis valuuttakurssivaihteluille
Oriola-KD on altis korkotasojen vaihteluille
Oriola-KD on altis likviditeettiin liittyville riskeille
Oriola-KD ei välttämättä kykene saamaan lisärahoitusta tai noudattamaan
luottojärjestelyjensä ja muiden lainojensa taloudellisia kovenantteja, millä voi olla
haitallinen vaikutus Yhtiöön
Oriola-KD:n verorasitus saattaa kasvaa verolakien ja -määräysten tai niiden
soveltamiskäytäntöjen muutosten taikka verotarkastusten seurauksena
Eläkejärjestelyihin liittyvät kustannukset voivat kasvaa
Liikearvon mahdollinen arvonalentuminen voi vaikuttaa epäedullisesti Oriola-KD:n
omavaraisuusasteeseen ja taserakenteeseen

Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella merkittävästi useiden epävarmuustekijöiden vuoksi
ja Tarjottavien osakkeiden hinta voi laskea Merkintähintaa alemmaksi
Osakkeenomistajien omistus laimenee, jollei hän käytä Merkintäoikeuksiaan, ja
Merkintäoikeudet voivat menettää arvonsa
Osakeannista ei mahdollisesti saada kerättyä varoja täysimääräisesti
Sijoittajat eivät voi peruuttaa Merkintäoikeuksien käyttämistä
Merkintäoikeuksille ei välttämättä kehity aktiivista kaupankäyntiä
Osingonmaksukyky riippuu tulevasta tuloksesta, rahoitusasemasta, kassavirrasta,
käyttöpääoman tarpeesta, investoinneista ja muista tekijöistä
Tulevilla osakeanneilla tai merkittävillä osakemyynneillä voi olla haitallinen vaikutus
osakkeiden markkinahintaan, ja tulevat osakeannit voivat laimentaa nykyisten
osakkeenomistajien omistusosuuksia
Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuttaan

Jakso E — Tarjous

E.1

Liikkeeseenlaskun
nettotuotto ja arvioidut
kulut

Yhtiön Osakeannista saamien varojen bruttomäärä on noin 75,6 miljoonaa euroa edellyttäen, että
Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Yhtiön johdon arvion mukaan Osakeannista aiheutuvien
maksujen, palkkioiden ja arvioitujen kulujen määrä on yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa, jolloin
Yhtiön Osakeannista saamat kokonaisnettovarat olisivat edellä mainituin oletuksin noin 73,8
miljoonaa euroa.

E.2a

Syyt tarjoamiseen,
varojen käyttö ja
arvioidut
kokonaisnettovarat

Yhtiön hallitus päätti 10.2.2015 osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan
Osakeannin
järjestämisestä
varsinaisen
yhtiökokouksen
24.3.2014
antaman
osakeantivaltuutuksen nojalla. Osakeannin tavoitteena on Yhtiön taseen vahvistaminen ja
omavaraisuusasteen
parantaminen
valmistautumisena
Yhtiön
rahoituksen
uudelleenjärjestämiseen. Yhtiön tarkoituksena on käyttää Osakeannista hankkimansa varat
yleisiin yritystoiminnan tarkoituksiin sekä mahdollisiin yrityskauppoihin Yhtiön strategian
mukaisesti.

E.3

Tarjouksen ehdot

Osakeanti
Oriola-KD Oyj:n (”Yhtiö”) 24.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön
hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus
käsittää yhteensä enintään 9.500.000 A-osaketta ja 21.000.000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa
noin 20,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiön hallitus päätti 10.2.2015 edellä mainitun varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen nojalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta osakeannista, jossa
lasketaan liikkeeseen enintään 9.429.742 uutta A-osaketta (”Uudet A-Osakkeet”) ja enintään
20.798.643 uutta B-osaketta (”Uudet B-Osakkeet”, ja yhdessä Uusien A-Osakkeiden kanssa
”Tarjottavat osakkeet”) tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”).
Edellyttäen, että kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään, Osakeannissa liikkeeseenlaskettavat
Uudet A-Osakkeet edustavat noin 20 prosenttia Yhtiön A-osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 16,67 prosenttia Yhtiön A-osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Osakeannissa liikkeeseenlaskettavat Uudet BOsakkeet edustavat noin 19,98 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä
ennen Osakeantia ja noin 16,65 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Tarjottavat osakkeet edustavat siten enimmillään noin 19,98
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prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 19,98 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Osakeantia ja enimmillään noin 16,65 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista
ja 16,65 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.
Pohjola Pankki Oyj (”Pääjärjestäjä”) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.
Merkintäoikeus
Ensisijainen merkintä
Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksiensa suhteessa
siten, että Uusia A-Osakkeita tarjotaan Yhtiön A-osakkeita omistaville osakkeenomistajille ja
vastaavasti Uusia B-Osakkeita tarjotaan Yhtiön B-osakkeita omistaville osakkeenomistajille.
Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 12.2.2015 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear
Finland Oy:n (”Euroclear”) ylläpitämään osakasluetteloon, saa yhden (1) Uusien A-Osakkeiden
merkintään oikeuttavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”A-Merkintäoikeus”) jokaista
yhtä (1) Täsmäytyspäivänä omistamaansa A-osaketta kohden ja yhden (1) Uusien B-Osakkeiden
merkintään oikeuttavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”B-Merkintäoikeus”, ja
yhdessä A-Merkintäoikeuden kanssa ”Merkintäoikeudet”) jokaista yhtä (1) Täsmäytyspäivänä
omistamaansa Yhtiön B-osaketta kohden (”Ensisijainen Merkintä”). Normaalin
pörssikaupankäynnin selvitysajan mukaisesti kaupat, jotka on tehty viimeistään 10.2.2015
vaikuttavat Täsmäytyspäivän osakasluetteloon.
Jokainen viisi (5) A-Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden A-Osakkeen, ja
jokainen viisi (5) B-Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden B-Osakkeen.
Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät
oikeuta Merkintäoikeuksiin.
Toissijainen merkintä
Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita
Ensisijaisen Merkinnän nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty
Ensisijaisen Merkinnän perusteella (”Toissijainen Merkintä”).
Merkitsemättä jääneet osakkeet
Ensisijaisen Merkinnän ja Toissijaisen Merkinnän perusteella merkitsemättä jääneet Tarjottavat
osakkeet voidaan suunnata hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi. Hallitus on sitoutunut
tarjoamaan näin merkitsemättä jääneet osakkeet Takaajalle (kuten määritelty jäljempänä).
Merkintäsitoumukset ja merkintätakaus
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Yhtiön hallituksen jäsen Harry Brade,
henkilökohtaisesti ja edustamiensa yhteisöjen kautta, (yhdessä ”Merkintäsitoumusten
Antajat”) ovat kukin erikseen peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia
osakkeita omaa omistusosuuttaan vastaavasti eli yhteensä 11,9 prosenttia Tarjottavista Aosakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä yhteensä 3,1 prosenttia Tarjottavista Bosakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman
sitoumus edellyttää, että Oriola-KD on Osakeannin osalta saanut sitovan merkintätakauksen
koskien kaikkia Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkinnän tai
Toissijaisen Merkinnän perusteella (lukuun ottamatta osakkeita, joiden osalta on annettu
merkintäsitoumus).
Lisäksi Triton IV Luxco No. 16 S.à r.l. (Triton IV Fundin määräysvallassa oleva yhtiö,
”Takaaja”) on antanut Oriola-KD:lle merkintätakauksen merkitä Osakeannissa Ensisijaisen
Merkinnän ja Toissijaisen Merkinnän perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Tarjottavat
osakkeet lukuun ottamatta Merkintäsitoumusten Antajien antamien merkintäsitoumuksien
kattamia Tarjottavia osakkeita.
Merkintähinta
Uusien A-Osakkeiden ja Uusien B-Osakkeiden merkintähinta on 2,50 euroa osakkeelta
(”Merkintähinta”). Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.
Merkintähinta sisältää noin 30 prosentin alennuksen verrattuna Yhtiön A-osakkeen
päätöskurssiin 3,55 euroa ja noin 29 prosentin alennuksen verrattuna Yhtiön B-osakkeen
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päätöskurssiin 3,53 euroa NASDAQ OMX Helsinki
osakeantipäätöstä edeltäneenä kaupankäyntipäivänä 9.2.2015.

Oy:n

(”Helsingin

Pörssi”)

Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 17.2.2015 klo 9.30 ja päättyy 3.3.2015 klo 16.30 (”Merkintäaika”).
Tilinhoitajayhteisöt ja säilytysyhteisöt saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon
antamista jo ennen merkintäajan päättymistä tai ennen Merkintäoikeuksien julkisen
kaupankäynnin päättymistä.
Toissijaisen Merkinnän jälkeen merkitsemättä jääneiden osakkeiden merkintöjen osalta
merkintäaika päättyy 6.3.2015 klo 8.00.
Merkintöjen tekeminen ja Tarjottavien osakkeiden maksaminen
Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita arvoosuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla kyseisiä Tarjottavia osakkeita
vastaavan Merkintähinnan. Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, joka on osallistunut
Ensisijaiseen Merkintään, voi merkitä Tarjottavia osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä
antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla kyseisiä Tarjottavia osakkeita vastaavan
Merkintähinnan.
Merkintätoimeksianto on annettava Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden
mukaisesti. Osakeannissa Tarjottavia osakkeita vastaava Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen
tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman
Merkintäoikeuksia tulee tehdä samalla, kun merkitään Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksien
perusteella.
Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:
•

OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n pankkien
toimipisteissä niiden aukioloaikoina;

•

OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta. Asiakkailla, jotka tekevät merkintöjä
puhelimitse, tulee olla henkilökohtainen verkkopankkipalvelusopimus OP Ryhmän
kanssa. Tehtäessä merkintöjä puhelimitse osakkeenomistajan henkilöllisyys
todennetaan verkkopankkitunnuksilla; ja

•

sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista
koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai
Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava
merkintätoimeksianto hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti.
Ensisijaisessa Merkinnässä ja Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä
niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen perumisoikeus
tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.
Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 3.3.2015 klo 16.30,
raukeavat arvottomina.
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä arviolta 17.2.2015–25.2.2015. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä
määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa
antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen tai tilinhoitajayhteisölleen
tai muulle arvopaperinvälittäjälle.
A-Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000146790 ja kaupankäyntitunnus OKDAVU0115, ja
B-Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000146808 ja kaupankäyntitunnus OKDBVU0115.
Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen
mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten
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mukaisesti.
Mikäli kaikkia Osakeannissa annettavia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien
perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden
jakamisesta niille osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat tehneet Toissijaisen
Merkinnän. Mikäli Osakeanti ylimerkitään näiden merkitsijöiden tekemien merkintöjen
seurauksena, hyväksytään osakelajikohtaisesti osakkeenomistajan tai muun sijoittajan tekemät
merkinnät näiden tahojen Ensisijaisen Merkinnän yhteydessä käyttämien Merkintäoikeuksien
suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti, enintään tehdyn Toissijaisen Merkinnän määrään saakka ja,
mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita
merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä
koskevaksi merkintätoimeksiannoksi.
Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 6.3.2015. Yhtiö julkistaa
Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 6.3.2015. Mikäli Yhtiö ei allokoi
kaikkia sijoittajan merkintätoimeksiannossa mainittuja Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjä
Tarjottavia osakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneitä Tarjottavia osakkeita vastaavan
Merkintähinnan sijoittajalle arviolta 9.3.2015. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Yhtiö vahvistaa ilman Merkintäoikeuksia merkittävien Tarjottavien osakkeiden merkinnän
hyväksymisen tai hylkäämisen niille sijoittajille, joille Yhtiön hallitus on Toissijaisen Merkinnän
jälkeen tarjonnut osakkeita merkittäväksi. Edellä mainittujen merkintöjen osalta Merkintähinta
erääntyy maksettavaksi välittömästi edellä mainitun vahvistuksen myötä ja merkintäaika päättyy
6.3.2015 klo 8.00.
Merkintöjen perumisoikeus tietyissä olosuhteissa
Arvopaperimarkkinalain mukaan, jos Esitteessä ilmenee sellainen virhe tai puute taikka ilmenee
olennainen uusi tieto sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen kuin
kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle,
merkitsijöillä, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita ennen asiaa koskevan
oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus perua merkintänsä. Merkitsijöillä on oikeus
perua tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun oikaisu tai täydennys on
julkistettu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto
on käynyt ilmi ennen kuin kaupankäynti Tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla
osakkeilla alkaa tai, Toissijaisessa Merkinnässä, ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista
Merkitsijöille. Merkinnän peruminen koskee peruttavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä
kokonaisuudessaan. Perumisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan
pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos
Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa
ei voi peruuttaa.
Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille ja kaupankäynti Tarjottavilla
osakkeilla
Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclearin
ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat
osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille väliaikaisina osakkeina (väliaikaisten Aosakkeiden ISIN-koodi FI4000146816 ja kaupankäyntitunnus OKDAVN0115, ja väliaikaisten
B-osakkeiden ISIN-koodi FI4000146824 ja kaupankäyntitunnus OKDBVN0115) merkinnän
tekemisen jälkeen. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta
4.3.2015, eli ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Väliaikaiset
osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.
Tarjottavia osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakelajeihin
(A-osake: ISIN-koodi: FI0009014344, kaupankäyntitunnus OKDAV; B-osake: ISIN-koodi:
FI0009014351, kaupankäyntitunnus OKDBV), kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity
kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 9.3.2015.
Tarjottavat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla
Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 10.3.2015.
Osakkeenomistajien oikeudet Tarjottaviin osakkeisiin liittyen
Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon täysimääräisesti ja
tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on
rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu arviolta 9.3.2015.
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Maksut ja kulut
Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä erillisiä kuluja tai palkkioita.
Säilytysyhteisöt, tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia
koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien
hinnastojensa mukaisesti. Säilytysyhteisöt ja tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa
mukaisesti maksuja arvo-osuustilin ylläpitämisestä, tilitapahtumista ja osakkeiden
säilyttämisestä.
Ulkomaiset osakkeenomistajat
Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin liittyen Tarjottavien osakkeiden tarjoamiseen
muualla kuin Suomessa, eikä Tarjottavia osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen
Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä.
Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.
Muut asiat
Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä
muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Saatavilla olevat asiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäaikana Yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Orionintie 5, 02200 Espoo ja Yhtiön verkkosivustolla www.oriolakd.com/anti2015.
E.4

Liikkeeseenlaskun
olennaiset intressit ja
eturistiriidat

Ei sovellu; Yhtiön tiedossa ei ole Osakeantiin liittyviä olennaisia intressejä tai eturistiriitoja.

E.5

Arvopapereiden myyjät
ja
myyntirajoitussopimukset

Ei sovellu; Osakeannissa ei ole arvopaperien myyjiä eikä myyntirajoitussopimuksia.

E.6

Omistuksen
laimentuminen

Mikäli Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Osakeannissa Tarjottavia osakkeita
(lukuun ottamatta merkintäsitoumuksia, joita on kuvattu kohdassa ”Osakeannin järjestäminen ja
merkintäsitoumukset”), laimenisi heidän omistusosuutensa Yhtiössä 16,65 prosenttia.

E.7

Arvioidut sijoittajalta
veloitettavat
kustannukset

Sijoittajille ei tule maksettaviksi erillisiä palkkioita Osakeantiin liittyen. Osakkeenomistajan
käyttämät tilinhoitajat ja välittäjät saattavat periä maksun kaupankäynnistä osakkeilla sekä
palkkioita arvo-osuustilien ylläpidosta ja mahdollisista transaktioista hinnastojensa mukaisesti.
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RISKITEKIJÄT
Oriola-KD:n liiketoimintaan liittyy riskejä, joiden toteutumisella voisi olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:n
liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin ja siten Merkintäoikeuksien ja/tai
Tarjottavien osakkeiden arvoon. Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti harkita erityisesti seuraavia riskitekijöitä
sekä muita tässä Esitteessä esitettyjä tietoja ennen mahdollista päätöstään sijoittaa Yhtiön osakkeisiin. Mikäli yksi tai
useampi seuraavassa mainittu riski toteutuisi ja johtaisi Yhtiön osakkeiden markkinahinnan laskuun, osakkeisiin
sijoittaneet voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Kuvatut riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita
Oriola-KD:n liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Myös muilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita Yhtiö ei tällä
hetkellä tunne tai joita se ei pidä tällä hetkellä olennaisina, voi olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:n liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Kuvattujen riskien esitysjärjestys ei kerro riskien
tärkeysjärjestyksestä tai toteutumisen todennäköisyydestä.
Tämä Esite sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Oriola-KD:n
todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista muun muassa
alla kuvattujen riskien ja muiden tässä Esitteessä kuvattujen tekijöiden johdosta.
Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä
Kansainvälisen talouden negatiivinen kehitys ja rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne saattavat vaikuttaa
epäedullisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin
Kansainväliseen taloustilanteeseen ovat vaikuttaneet ja saattavat edelleen vaikuttaa negatiivisesti muun muassa hidas tai
laskeva talouskasvu, lisääntyvä työttömyys, deflaation riski, keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka, julkisen velan
kasvu, riski valtioiden maksuhäiriöistä tai maksukyvyttömyydestä, luottamuksen menetys tiettyihin valuuttoihin, heikko
kuluttajaluottamus ja kulutuksen supistuminen, poliittinen epävakaus, hallitusten säästötoimet, ja pidemmällä aikavälillä
myös inflaatiopaineet ja korkojen nousu sekä edellä mainittujen riskien vaikutusten ulottuminen tai pelko niiden
ulottumisesta aiempaa laajemmalle alueelle.
Vallitseva epävarmuus talouskehityksestä saattaa edelleen vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin ja yritystoimintaan eri tavoin.
Tällaisia vaikutuksia voivat olla muun muassa merkittävästi alhaisemmat tuotot, luoton saatavuuteen liittyvät
rajoitukset, luoton mahdollinen kustannusten nousu ja rahoituslaitosten vaikeudet sekä muut vahingolliset taloudelliset
tapahtumat, jotka voivat lisätä yritysten riskejä vaikeasti ennakoitavalla tavalla. Jos yleinen talouskasvu voimistuu,
keskuspankkien likviditeettiä lisäävät toimet voivat osaltaan nostaa inflaatioriskiä, joka voi osaltaan vaikuttaa
negatiivisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan muun muassa koroissa tapahtuvien muutosten johdosta.
Epäsuotuisalla kehityksellä edellä kuvatuissa markkinaolosuhteissa voi olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:n
liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Oriola-KD:n yhden tai useamman keskeisen asiakkaan tai rahoittajan taloudelliset vaikeudet tai maksukyvyttömyys
voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin
Luottoriski syntyy siitä mahdollisuudesta, että vastapuoli jättää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa täyttämättä
tai siitä, että rahoituslaitokset jättävät velvoitteensa suorittamatta esimerkiksi talletuksiin ja johdannaiskauppoihin
liittyen. Vastapuoliriskin aiheuttaa transaktion osapuolen kykenemättömyys suorittaa sopimuksenmukaiset
velvoitteensa.
Joillakin Oriola-KD:n yritysasiakkailla on ollut taloudellisia haasteita esimerkiksi talouden laskusuhdanteen,
operatiivisten ongelmien tai kiristyneen kilpailun johdosta. Lisäksi Oriola-KD:n yritysasiakkaat voivat kohdata
markkinoiden sääntelyn muutoksista tai muista markkinoilla tapahtuvista muutoksista aiheutuvia paineita, joiden
seurauksena niiden kannattavuus voi heikentyä tai ne voivat menettää markkinaosuuksiaan. Tällaiset haasteet sekä
niiden jatkuminen tai pahentuminen voivat aiheuttaa asiakkaille taloudellisia ongelmia sekä johtaa jopa niitä koskeviin
maksukyvyttömyysmenettelyihin, millä voi olla negatiivinen vaikutus asiakkaiden ostoihin Oriola-KD:lta tai OriolaKD:n kykyyn periä saataviaan kokonaisuudessaan tai oikea-aikaisesti. Lisäksi Yhtiölle voi aiheutua luottotappioita. On
myös mahdollista, että Yhtiön rahoitus- tai vakuutusvastapuoli kohtaa vakavia taloudellisia vaikeuksia tai ajautuu
maksukyvyttömyysmenettelyyn. Jos tämä vastapuoliriski materialisoituu, Yhtiölle voi aiheutua kustannuksia
luottojärjestelyjensä uudelleenjärjestämisestä mahdollisesti epäsuotuisemmilla ehdoilla. Asiakkaiden tarve
maksuaikojen pidentämiseen voi johtaa Yhtiön luottoriskien kasvuun. Luotto- tai vastapuoliriskin realisoitumisella voi
olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.

15

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä strategisia riskejä
Oriola-KD ei välttämättä kykene toteuttamaan strategiaansa tai Yhtiön strategia voi epäonnistua
Oriola-KD keskittyy strategiansa mukaan lääkkeiden ja kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tuotteiden
vähittäis- ja tukkukauppaan Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin
yhteistyökumppani Pohjois-Euroopassa lääketeollisuuden ja kuluttajien välillä. Lisätietoja strategiasta annetaan
kohdassa ”Oriola-KD:n liiketoiminta – Yhtiön strategia ja tavoitteet”.
Strategian onnistunut toteutus riippuu useista tekijöistä, joista jotkin ovat kokonaan tai osittain Yhtiön vaikutusvallan
ulkopuolella. Oriola-KD ei välttämättä kykene toteuttamaan strategiaansa menestyksekkäästi esimerkiksi huonon
markkinatilanteen, toimintaympäristön muutosten tai Yhtiön johtamisen epäonnistumisen vuoksi. Strategian
täytäntöönpanon onnistuminenkaan ei välttämättä paranna Oriola-KD:n liiketoiminnan tulosta, eikä ole takeita siitä, että
nykyinen strategia olisi oikea markkinatilanteen tai toimintaympäristön muuttuessa. Yhtiö tulee päivittämään
strategiansa vuosittaisen suunnitteluprosessin mukaisesti helmi-toukokuussa 2015.
Mikäli Yhtiö ei kykene onnistuneesti toteuttamaan strategiaansa tai mikäli Yhtiön nykyinen strategia epäonnistuu, tällä
saattaa olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja
tulevaisuudennäkymiin.
Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä sekä muussa soveltuvassa sääntelyssä saattavat heikentää Oriola-KD:n
kannattavuutta ja markkina-asemaa sekä aiheuttaa vaikeasti ennakoitavissa olevia sopeutumiskustannuksia
Lainsäädännön tai viranomaismääräysten muutoksista aiheutuvat tekijät saattavat merkittävästi muuttaa Oriola-KD:n tai
sen yhteistyökumppanien toiminnan edellytyksiä ja siten edellyttää Oriola-KD:tä sopeuttamaan liiketoimintaansa.
Suomessa lääkejakelussa on käytössä niin sanottu yksikanavajärjestelmä, jossa lääkeyhtiöt tekevät sopimuksen yhden
tukkukauppayhtiön kanssa tuotteidensa jakelemisesta maanlaajuisesti. Suomessa sääntely estää tällä hetkellä
ketjumuotoisen apteekkien omistamisen sekä apteekkien omistamisen yhtiömuotoisesti Helsingin yliopistoa sekä ItäSuomen yliopistoa lukuun ottamatta. Lainsäädännön muutokset voivat johtaa esimerkiksi apteekkien omistuksen
vapauttamiseen ja ketjumuotoisen omistuksen sallimiseen Suomessa, itsehoitolääkkeiden jakelukanavan vapauttamiseen
osittain tai kokonaan Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa, nykyistä useampien itsehoitolääkkeiden jakelukanavan
vapauttamiseen Ruotsissa, siirtymiseen lääkkeiden yksikanavajakelujärjestelmästä monikanavajakeluun Suomessa ja/tai
Ruotsissa, lääkkeiden verkkokaupan tai jakelun vapauttamiseen sekä muutoksiin reseptien käsittelyssä. Esimerkiksi
itsehoitolääkkeiden myynnin tai jakelun vapauttaminen voisi vaikuttaa negatiivisesti niin sanottujen kivijalkaliikeapteekkien markkina-asemaan. Sääntelyssä tapahtuvat muutokset ovat ainakin osittain Yhtiön vaikutusvallan
ulkopuolella. Sääntelymuutosten seurauksena markkinoilla tapahtuviin muutoksiin liittyvien riskien toteutuminen voisi
vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Lääkemarkkinoiden kireä kilpailutilanne voi johtaa myyntikatteen laskuun ja heikentää Oriola-KD:n liiketoiminnan
kannattavuutta
Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustaminen on johtanut apteekkien lukumäärän kasvuun ja kiristyvään
kilpailuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa ja markkinoille saattaa tulla uusia toimijoita, mikä voi
edelleen kiristää kilpailutilannetta. Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt lisäkapasiteetti ja
uusien toimijoiden tulo etenkin itsehoitolääkkeiden markkinoille saattavat kiristää kilpailua ja heikentää toiminnan
kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkkeiden jakelusta saattaa pienentyä, mikä saattaa heikentää toiminnan
kannattavuutta ja johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
Yhtiön nykyiset tai uudet kilpailijat, joilla voi olla merkittäviä taloudellisia voimavaroja tai toimia useilla toimialoilla,
voivat ryhtyä toimimaan Oriola-KD:n keskeisillä markkinoilla. Nykyiset tai mahdolliset uudet kilpailijat voivat myös
aloittaa kilpailevien tuotteiden jakelun mukauttamalla nykyistä kapasiteettiaan tai investoimalla uuteen kapasiteettiin tai
käyttää olemassa olevaa kapasiteettiaan hyväkseen esimerkiksi hintojen laskemiseksi. Oriola-KD ei välttämättä kykene
vastaamaan kilpailuympäristössä tapahtuviin muutoksiin tehokkaasti, jos sen kilpailijat käyttävät voimavarojaan
painopistealueidensa muuttamiseen, uusille markkinoille laajentumiseen, hintojen alentamiseen, markkinointiinvestointiensa kasvattamiseen taikka uusien lisäarvopalvelujen kehittämiseen ja markkinoille tuomiseen.
Monien Yhtiön tuotteiden kysyntä on myös riippuvainen muutoksista kuluttajien ja vähittäismarkkinoiden
mieltymyksissä ja markkinasuuntauksista sekä Yhtiön kyvystä tunnistaa kyseiset mieltymykset ja markkinasuuntaukset
ja vastata niihin. Mikäli Oriola-KD ei pysty kilpailemaan tehokkaasti, se voi menettää markkinaosuuttaan tai olla
pakotettu laskemaan katteitaan joillakin tai kaikilla markkina-alueillaan. Jos kilpailijat pyrkivät kasvattamaan
markkinaosuuksiaan, kilpailu voi laskea Yhtiön katteita ja vahingoittaa Oriola-KD:n kykyä säilyttää tai parantaa
kannattavuuttaan. Kilpailuympäristön ja vallitsevien liiketoimintamallien muuttuminen sekä Yhtiön epäonnistuminen
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näihin muutoksiin sopeutumisessa ja niiden hallinnassa voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiön
liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Lääkkeiden hintojen laskupaine voi vaikuttaa välillisesti Oriola-KD:n kannattavuuteen
Oriola-KD:n itsehoitolääkkeiden sekä kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden kysyntä voi kärsiä laskusuhdanteen ja
muun epävarman tilanteen aikana, jos kuluttajat ja potilaat muuttavat kulutustottumuksiaan tai supistavat kulutustaan.
Lääkkeiden hintoihin aiheuttavat laskupainetta normaalin hintakilpailun ja kuluttajien ostovoiman muutosten lisäksi
monet pääsääntöisesti Euroopan unionin ja kansallisten lainsäätäjien ja viranomaisten päätökset valtioiden pyrkiessä
hillitsemään lääkekustannusten nousua. Esimerkiksi niin sanottu geneerinen substituutio, eli mahdollisuus vaihtaa
lääkärin määräämä lääke apteekissa edullisempaan vastaavaan valmisteeseen, ja sitä koskevissa säännöksissä tapahtuvat
muutokset, lääkkeiden hintojen ja korvattavuuden leikkaukset, hintasääntely sekä julkisten toimijoiden ostotoiminnan
kehittyminen voivat aiheuttaa hintojen laskupainetta. Hintojen laskupainetta voi aiheuttaa myös Euroopan unionin
alueelta tapahtuva rinnakkaistuonti sekä tiettyjen alkuperäislääkkeiden patenttien umpeutuminen. Lisäksi on
mahdollista, että Yhtiön varastoon ostamien lääkkeiden asiakashinnoittelu ja tarjonta markkinoilla muuttuu alun perin
ennakoidusta tasosta. Koska lääkejakelussa jakelupalkkio osittain määräytyy osuutena lääkkeen tukkumyyntihinnasta,
on lääkkeiden hintojen laskulla suoraa ja epäsuoraa vaikutusta lääkejakelijan kannattavuuteen. Ei ole varmuutta siitä,
ettei hintojen lasku voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja
tulevaisuudennäkymiin.
Lääkealan voimakas konsolidoituminen ja kiristynyt kilpailu päämiehinä toimivista lääkeyhtiöistä voivat vaikuttaa
haitallisesti Oriola-KD:n kannattavuuteen
Lääketeollisuus on viime vuosina konsolidoitunut voimakkaasti, ja suurimpien yhtiöiden osuus koko markkinasta on
kasvanut. Tällä on vaikutusta lääkejakelijoiden toimintaan ja kilpailuun päämiehenä toimivista lääkeyhtiöistä erityisesti
Suomessa ja Ruotsissa, joissa on reseptilääkkeiden osalta käytäntönä yksikanavajakelu. Lääketeollisuuden
konsolidoituminen lisää lääkejakelijoiden riippuvuutta yksittäisistä päämiehistä, minkä lisäksi kiristynyt kilpailu
päämiehistä on johtanut lääkejakelun palkkioiden pienenemiseen. Vahvoilla kumppanuuksilla toimittajien kanssa sekä
palvelutarjooman ja paikallisten toimintakonseptien kehittämisellä pyritään ennaltaehkäisemään tähän liittyviä riskejä.
Näistä toimenpiteistä huolimatta ei ole varmuutta siitä, ettei konsolidoituminen ja sen seurauksena koventuva kilpailu
päämiehistä voisi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja
tulevaisuudennäkymiin.
Markkinaosapuolten toimintatapojen muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan
On mahdollista, että Oriola-KD:n päämiehet, asiakkaat tai muut markkinoilla toimijat muuttavat toimintamallejaan
tavalla, jolla on vaikutusta Yhtiön liiketoimintaan. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi lääkkeiden valmistajien
päätös ottaa tuotteen myynti ja jakelu itselleen tai apteekkien, kuntien ja sairaaloiden entistä laajempi yhteistyö,
yhdistyminen tai ostotoiminnan kehittäminen ja sen vaikutukset ostokäyttäytymiseen. Mahdollista on myös esimerkiksi
apteekkien integroituminen toimitusketjussa taaksepäin sekä lääkkeiden valmistajien suoraan Yhtiön asiakkaiden
kanssa tekemä yhteistyö tukkukauppaportaan sivuuttaen. Oriola-KD pyrkii hallitsemaan näitä riskejä tehostamalla
toimintaansa sekä kehittämällä asiakkaille ja lääkkeiden valmistajille tarjottavia räätälöityjä palveluita. Ei kuitenkaan
ole varmuutta siitä, etteivätkö markkinoilla toimivien osapuolien toimintatapojen muutokset voisi vaikuttaa haitallisesti
Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Yhtiön liiketoimintaan liittyviä operatiivisia riskejä
Merkittävien asiakassuhteiden tai päämiesten menettäminen sekä hinnoitteluun liittyvät riskit voivat vaikuttaa
haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan
Oriola-KD:n toiminta on keskittynyt Itämeren alueen maihin ja erityisesti Suomeen ja Ruotsiin. Lääketukkukauppa
Suomessa ja Ruotsissa on liiketoimintaa, joka perustuu käytännössä olennaisilta osin sopimussuhteisiin päämiehinä
toimivien lääkeyhtiöiden kanssa. Lääketukkukaupan sopimuskaudet ovat yleensä noin yhdestä viiteen vuoteen
kerrallaan, vaikka liikesuhteet monien päämiesten kanssa ovat jatkuneetkin keskeytyksettä pidempään. Ei voi olla
varmuutta siitä, että Oriola-KD kykenee uusimaan sopimussuhteensa lääkkeiden tai muiden tuotteiden valmistajien
kanssa sopimuskauden päättyessä tai että sopimukset jatkuisivat aikaisemmilla sopimusehdoilla.
Vähittäiskaupassa Yhtiön asiakaskunta on laaja, mutta mikäli Yhtiö menettää merkittävän määrän asiakkaitaan eikä
menetystä saada korvattua, tai jos myynti kyseisille asiakkaille merkittävästi alenee, sillä voi olla haitallinen vaikutus
Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin. Lääkkeiden vähittäiskaupassa
kilpailu on ollut viime aikoina kireää.
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Liiketoimintaan liittyvät epävarmuustekijät kuten riippuvuus päämiehistä ja päämiesten tuotteista, kiristynyt kilpailu ja
alhaiset marginaalit voivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja
tulevaisuudennäkymiin.
Vaikeudet tietojärjestelmien ylläpidossa, päivittämisessä tai integraatiossa sekä näiden järjestelmien häiriöt voivat
haitata liiketoiminnallisia ja hallinnollisia prosesseja ja niillä voi siten olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:hen
Tietojärjestelmät ovat keskeinen osa Oriola-KD:n liiketoimintaa ja sen tarjoamia jakelu- ja logistiikkapalveluita, ja
niiden osalta Oriola-KD on riippuvainen ulkopuolisista IT-palveluiden toimittajista. Oriola-KD pyrkii toimintatapoihin
ja tekniikkaan liittyvin keinoin varmistamaan, että sen järjestelmät toimivat ilman häiriöitä, että niiden sisältämät tiedot
säilyvät tallessa ja että niihin pääsevät käsiksi vain tahot, joilla on oikeus järjestelmien käyttöön. Yhtiöllä on myös
suunnitelmat toimenpiteistä, joiden avulla toimintaa voidaan jatkaa tilanteessa, jossa tietojärjestelmät eivät toimi.
Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö vaikeudet tietojärjestelmien ylläpidossa, päivittämisessä tai integraatiossa tai näiden
järjestelmien häiriöt voisi haitata liiketoiminnallisia ja hallinnollisia prosesseja. Yhtiöllä on aika ajoin tarve päivittää
muun muassa toimintansa kannalta keskeisiä sähköisiä toiminnanohjausjärjestelmiään, ja vaikeudet tällaisten
hankkeiden toteuttamisessa voivat haitata Yhtiön liiketoimintaa. Tietojärjestelmiin liittyvistä ongelmista mahdollisesti
seuraava toimitusvarmuuden laskeminen voisi heikentää Oriola-KD:n mainetta ja johtaa asiakassuhteiden päättymiseen.
Ulkopuolisten tahojen kehittämien tai lisensoimien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen osalta Yhtiö on riippuvainen
kyseisten ulkopuolisten tahojen kyvystä ja halusta kehittää ja ylläpitää kyseisiä ohjelmistoja ja Yhtiön saamien
lisenssien jatkuvuudesta. On mahdollista, että Yhtiön tekemät valinnat käytettävän teknologian suhteen osoittautuvat
virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyy esimerkiksi uusien teknologioiden kehityksen myötä. Jonkin edellä
mainitun riskin toteutuminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja
tulevaisuudennäkymiin.
Yritysostoihin ja muihin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit voivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:hen
Oriola-KD pyrkii jatkossa kehittämään Yhtiön liiketoimintaa myös yritysostoin tai osallistumalla muihin
yritysjärjestelyihin. Yritysostoihin ja -järjestelyihin voi liittyä tavanomaisia yrityskauppavastuita tai -riskejä sekä muita
niiden luonteeseen ja arvoon liittyviä vastuita tai riskejä. Oriola-KD myi joulukuussa 2014 kaikki Venäjän
liiketoimintonsa venäläiselle apteekkiketju CJSC “Apteki 36.6”:lle. Kauppaa koskevaan sopimukseen sisältyy
tavanomaisia ehtoja koskien mahdollista myyjän sopimusvastuuta ostajaa kohtaan.
Ei voi olla mitään varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy löytämään sopivia hankintakohteita ja toteuttamaan suunnitellut
järjestelyt. Mikäli Yhtiö pyrkii myymään osia liiketoiminnastaan, on olemassa riski, ettei ostajaa löydetä, ettei
tarvittavaa sääntely- tai kilpailuviranomaisten hyväksyntää saada kohtuullisin ehdoin tai lainkaan, tai että tällaisilla
kaupoilla on odottamattomia kielteisiä vaikutuksia Yhtiön muuhun toimintaan.
Yritysostot ja -järjestelyt voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön toimintaan ja taloudelliseen asemaan johtuen useista
tekijöistä liittyen kaupan kohteen liiketoimintaan, rahoitukseen, integraatio-ongelmiin, markkina- ja makrotaloudellisiin
syihin ja muihin tekijöihin. Ei ole takeita siitä, että Oriola-KD kykenee viemään jonkin suunnitellun yritysjärjestelyn
päätökseen toivotussa aikataulussa, toivottuun hintaan ja toivotuin kaupallisin ehdoin tai lainkaan taikka että
yritysostojen integrointi ja synergiat tai yritysmyyntien maksu- tai muut ehdot toteutuvat suunnitelmien mukaan tai että
yrityskaupan vastapuoli täyttää yrityskaupan perusteella syntyneet velvoitteensa.
Minkä tahansa edellä mainitun riskin toteutuminen voi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen,
taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Vahinkoriskit voivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:hen, ja Yhtiö voi epäonnistua ylläpitämään
vakuutusturvaansa, eivätkä vakuutusten ehdot välttämättä kata kaikkia Yhtiön menetyksiä tai vaatimuksia, jotka
voidaan tehdä mahdollisten tulevien vahinkojen perusteella
Lakisääteisten vakuutusten lisäksi Oriola-KD:llä on omaisuus- ja vastuuvakuutukset kattamassa oleellisiksi arvioituja ja
vakuutusten avulla rajattavia vahinkoriskejä. On mahdollista, että Oriola-KD:n vakuutusturva ei kaikissa tilanteissa kata
aiheutuneita vahinkoja täysimääräisesti tai ettei kaikkia haettuja vakuutuskorvauksia makseta. Vahinkoihin tai vastuisiin
liittyvät riskit toteutuessaan voivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen
asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Vaihto-omaisuuteen liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:hen
Varastojen kuranttius lääkejakelussa on tyypillisesti Oriola-KD:n päämiesten vastuulla. Terveydenhuollon
kuluttajatuotteissa vastuu on pääsääntöisesti jälleenmyyjällä. Oriola-KD:llä on kattavat ohjeet epäkuranttiuteen
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varautumisesta, mutta koska Oriola-KD tuo maahan ja varastoi huomattavan suurta määrää tuotenimikkeitä, joihin
sisältyy muun muassa lyhyen ajan säilyviä tuotteita, voi päämiehen menettäminen, yllättävä lääketieteellinen läpimurto,
markkinahintojen äkillinen muutos tai asiakaskunnassa tapahtuva muutos aiheuttaa sen, että osasta varastoa joudutaan
tekemään alaskirjaus. Toteutuessaan tällaiset vaihto-omaisuuteen liittyvät riskit voisivat vaikuttaa haitallisesti OriolaKD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Oriola-KD:n liiketoimintaan kohdistuu sääntelyn muuttumiseen ja noudattamiseen sekä toimilupiin ja
viranomaisvalvontaan liittyviä riskejä
Lääkkeiden tukkukauppa ja apteekkitoiminta Yhtiön toiminta-alueella edellyttävät toimilupaa. Yhtiön toimintaan
vaikuttavat monet erilaiset kansainväliset ja kansalliset lääkkeiden tukku- ja vähittäiskauppaan liittyvät lait ja
viranomaismääräykset. Sääntelyä liittyy erityisesti toiminnan vaatimiin lupiin, lääkkeiden jakeluun ja valikoimaan sekä
tuotteiden koostumukseen, säilytykseen, pakkaamiseen, merkitsemiseen, käsittelyyn, kuljetukseen, turvallisuuteen ja
hävittämiseen. Nämä vaatimukset voivat olla monimutkaisia ja muuttua usein. Lääketurvallisuuden ja toiminnan
vaatimien lupien lisäksi esimerkiksi ympäristönsuojelua, työntekijöitä ja verotusta koskevien lakien,
viranomaismääräysten sekä niiden tulkinnan muutoksilla voi olla vaikutus Yhtiön toimintaan. Lakien ja
viranomaismääräysten vaatimukset ja niiden noudattamiseen liittyvät kustannukset saattavat edelleen kasvaa
tulevaisuudessa.
Oriola-KD pyrkii ylläpitämään selkeitä toimintasääntöjä ja periaatteita, joilla pyritään huolehtimaan
viranomaismääräysten noudattamisesta. On kuitenkin mahdollista, että Oriola-KD tai sen työntekijät epäonnistuvat
esimerkiksi toimilupien edellytysten tai muun sääntelyn noudattamisessa, mikä voi johtaa taloudellisiin menetyksiin ja
Yhtiölle määrättäviin seuraamuksiin.
Sääntelyn muuttumiseen ja noudattamiseen sekä toimilupiin ja viranomaisvalvontaan liittyvät riskit voisivat
toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Oriola-KD voi epäonnistua pitämään palveluksessaan ja rekrytoimaan avainhenkilöitä ja muuta henkilöstöä
Oriola-KD:n menestys on riippuvainen sen johdosta ja muusta henkilöstöstä sekä Yhtiön kyvystä palkata, kehittää,
kouluttaa ja motivoida ammattitaitoista henkilöstöä ja pitää heidät Oriola-KD:n palveluksessa. Uusien työntekijöiden
perehdyttäminen ja integrointi on aikaavievää eivätkä rekrytoinnit välttämättä onnistu odotetusti. On mahdollista, että
ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden tai muiden avainhenkilöiden työsuhteiden päättyminen taikka vaikeudet
ammattitaitoisen henkilöstön palkkaamisessa ja sitoutumisessa voisivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n
liiketoimintaan ja sen mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaansa.
Oriola-KD:n liiketoimintaan kohdistuvilla työtaistelutoimenpiteillä voi olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:hen
Oriola-KD on altis työtaistelutoimenpiteille, jotka voivat häiritä sen liiketoimintoja ja vaikuttaa haitallisesti OriolaKD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin. Suomessa ja Ruotsissa merkittävä
osa Yhtiön työntekijöistä kuuluu työehtosopimusten piiriin. Kaikki ammattiliittojen edustamat Yhtiön työntekijät eivät
kuitenkaan kuulu voimassa olevien työehtosopimusten piiriin. Lisäksi Yhtiötä ja muita työnantajia edustavat
työnantajajärjestöt eivät välttämättä pysty neuvottelemaan tyydyttäviä uusia työehtosopimuksia, kun niiden voimassaolo
päättyy. Lisäksi Yhtiötä koskevat nykyiset työehtosopimukset eivät välttämättä estä lakkoja tai muita
työtaistelutoimenpiteitä tulevaisuudessa. Vaikka Yhtiön ja sen työtekijöiden sekä heidän ammattiyhdistystensä väliset
suhteet ovat tällä hetkellä tyydyttäviä, ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiön liiketoiminnan kehitys tulevaisuudessa ei
vaikuttaisi kyseisiin suhteisiin. Suhteisiin voivat vaikuttaa myös Oriola-KD:n Suomessa käynnissä olevat 20.1.2015
julkistetut yt-neuvottelut tai mahdolliset tulevat yt-neuvottelut. Vaikka lääkejakelun toimivuus yhteiskunnallisesti
tärkeänä toimintona pyritään usein turvaamaan, mahdollisilla pitkäkestoisilla työtaistelutoimenpiteillä tai
ammattiyhdistysten alueellisella tai kansallisella tasolla määräämillä lakoilla tai työnseisauksilla, jotka johtavat Yhtiön
liiketoiminnan merkittävään keskeytymiseen tai vaikeutumiseen, voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan,
tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Logistiikkaan liittyvillä häiriöillä voi olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:hen
Oriola-KD:n on kyettävä toimittamaan lääkkeet virheettömästi 24 tunnin sisällä kaikkiin Suomen ja Ruotsin
apteekkeihin. Yhtiön kuljetukset tapahtuvat pääosin rekoilla. Yhtiön asiakkaat odottavat Yhtiöltä nopeaa palvelua, ja
toimitusvarmuuteen liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa Oriola-KD:lle mainekustannuksia, häiriöitä asiakkaille
tarjottavassa palvelussa sekä johtaa asiakassuhteiden päättymisiin. Lisäksi lääketoimitusten maantieteellisen
hajaantuneisuuden takia kaikki toimitukset eivät välttämättä ole kannattavia, jos Yhtiö epäonnistuu tehokkaiden
logistiikkapalveluiden järjestämisessä. Mikäli Yhtiön käyttämät logistiikkapalvelut keskeytyisivät tai muutoin
häiriintyisivät merkittäväksi ajaksi johtuen luonnonmullistuksesta (kuten esimerkiksi tulva tai tulipalo), vaikeista
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sääolosuhteista tai jostain muusta syystä, sillä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen,
taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Oriola-KD:n toiminnot ovat alttiina riskeille, jotka liittyvät ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön
Oriola-KD:llä on ympäristöturvallisuuteen liittyvät ohjeet, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja toimintatavoista ja
vastuista. Luodakseen turvallisen työympäristön Oriola-KD:lla on työturvallisuusohjeet ja se tarjoaa säännöllistä
koulutusta työntekijöilleen. Lääkkeiden hävittämisestä ja mahdollisesti vaarallisten aineiden käsittelystä voi aiheutua
tiettyjä riskejä ja vaatimuksia Yhtiön toiminnalle. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että ympäristöonnettomuus
tai -löydös, työtapaturma, ammattitauti tai muu terveyteen tai työturvallisuuteen liittyvä ongelma voi aiheuttaa Yhtiölle
korvausvastuita sekä tilanteen korjaamiseen liittyviä kustannuksia. Lisäksi yksityishenkilöt (sekä työntekijät että
kolmannet osapuolet) voivat vaatia vahingonkorvauksia, mikäli heille aiheutuu omaisuus- tai henkilövahinkoja
onnettomuuksien tai sellaisille kemikaaleille, materiaaleille tai aineille altistumisen johdosta, joita Yhtiö käyttää tai
toimittaa nykyisin tai on käyttänyt tai toimittanut aikaisemmin, tai joita esiintyy Yhtiön tiloissa, joissa toimintaa
harjoitetaan.
Osa Yhtiön omistamista toimitiloista sijaitsee paikoissa, joissa on voitu aiemmin harjoittaa ympäristölle haitallista
toimintaa, sisältäen vaarallisten aineiden käyttöä, varastointia ja hävittämistä. Oriola-KD ei voi sulkea pois sitä, että
Yhtiö velvoitetaan toimenpiteisiin esimerkiksi tutkimusten, ennallistamisen tai tarkkailemisen osalta taikka korvaamaan
tällaiset toimet kyseisillä alueilla, joilla toimintaa harjoitetaan tai on aikaisemmin harjoitettu. Lisäksi mikä tahansa
mahdollinen ympäristö-, terveys- tai turvallisuusmääräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa hallinnollisiin
sanktioihin, kuten varoituksiin, sakkoihin tai toimintojen keskeyttämiseen, sekä rikosoikeudellisiin sanktioihin.
Ympäristötekijöihin liittyvien riskien toteutuminen voi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen,
taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Mahdolliset tulevat riidat, oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt voivat olla kalliita, aikaa vieviä, koskea
huomattavia rahasummia ja häiritä säännöllistä toimintaa, ja riidan epäsuotuisasta lopputuloksesta voi olla
haitallisia seurauksia Oriola-KD:lle
Riitoja, oikeudenkäyntejä tai viranomaismenettelyjä voi seurata Yhtiön normaalissa liiketoiminnassa asioista, jotka
liittyvät muun muassa sopimuksiin, verokysymyksiin, väitettyihin virheisiin tuotetoimituksissa, terveyteen,
turvallisuuteen, kilpailuoikeuteen, immateriaalioikeuksiin, työsuhdeasioihin ja ympäristöön. Riidat, oikeudenkäynnit ja
viranomaismenettelyt ovat usein kalliita sekä aikaa vieviä, ja ne voivat mahdollisesti häiritä normaalia liiketoimintaa ja
aiheuttaa epätietoisuutta lopputuloksen suhteen. Tällaiset oikeudenkäynnit voisivat myös vaikuttaa kielteisesti Yhtiön
maineeseen nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden silmissä, mikä voisi johtaa asiakasmenetyksiin. Lisätietoa vireillä
olevista oikeudenkäynneistä annetaan kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Oikeudenkäynnit”.
Oriola-KD:lle saattaa lisäksi koitua haitallisia seuraamuksia, jos Yhtiön vastapuolten sopimusvelvoitteet eivät ole
aiotulla tavalla täytäntöönpanokelpoisia tai jos ne pannaan täytäntöön Yhtiölle haitallisella tavalla. Mahdollisilla
työntekijöiden sisäisten tai ulkoisten määräysten rikkomisella voi myös olla välitön haitallinen vaikutus Yhtiöön, jos
rikkomus johtaa esimerkiksi Yhtiön resurssien luvattomaan käyttöön.
On mahdotonta sulkea pois epäsuotuisan lopputuloksen mahdollisuutta oikeudenkäynneissä ja muissa prosesseissa.
Riitoihin, oikeudenkäynteihin, viranomaismenettelyihin tai väärinkäytöksiin liittyvien riskien realisoitumisella voisi olla
haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Epäonnistuminen immateriaalioikeuksien suojaamisessa voi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n kilpailukykyyn sekä
sen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan
Oriola-KD pyrkii suojaamaan immateriaalioikeuksiaan tavaramerkkien, liikesalaisuuksien, asiantuntemuksen sekä
uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämisen kautta sekä salassapitosopimusten ja tiettyjen muiden
immateriaalioikeuksia suojaavien sopimusten avulla. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että Oriola-KD:n
toimenpiteet estävät tehokkaasti kilpailijoita käyttämästä oikeudettomasti hyväkseen Yhtiön immateriaalioikeuksia.
Lisäksi kolmansilla osapuolilla voi olla immateriaalioikeuksia tiettyihin Oriola-KD:n käyttämiin teknologioihin ja
prosesseihin. Kolmannet osapuolet saattavat ryhtyä oikeudellisiin toimiin näiden immateriaalioikeuksien loukkausten
johdosta, ja tällaiset vaateet voivat viivästyttää tai estää Oriola-KD:n tuotteiden tai palveluiden toimituksen.
Epäonnistuminen Yhtiön immateriaalioikeuksien suojaamisessa tai kolmannen osapuolen esittämä vaade
immateriaalioikeuksien loukkaamisen johdosta voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen,
taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Yritysturvallisuusriskit voivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:hen
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Oriola-KD:llä on yritysturvallisuuteen liittyvät ohjeet, joiden päämääränä on varmistaa toiminnan häiriötön jatkuvuus,
henkilöiden turvallisuus, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen vahingoilta sekä tietoturvallisuustoimenpiteiden
riittävyys. Yritysturvallisuusohjeet sisältävät turvallisuustoiminnan periaatteet ja kattavat myös kriisienhallinnan.
Tietoturvapolitiikka sisältää tietoturvan tavoitteet, keskeiset periaatteet ja vastuut. Vaikka Oriola-KD:ssä noudatetaan
yritysturvallisuusohjeita ja turvallisuuspolitiikkaa, ei ole varmuutta siitä, etteivät yritysturvallisuuteen liittyvät riskit
voisi toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja
tulevaisuudennäkymiin.
Yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä
Oriola-KD on altis valuuttakurssivaihteluille
Oriola-KD:n merkittävimmät toimintavaluutat ovat euro ja Ruotsin kruunu (SEK). Oriola-KD:n liiketoiminnan tulos on
alttiina yksittäisistä tapahtumista syntyvälle transaktioriskille ja valuuttojen muuntamisesta Yhtiön raportointivaluuttaan
syntyvälle translaatioriskille.
Transaktioriskiä syntyy liiketoimintayksiköiden kaupallisista ja rahoitukseen liittyvistä tapahtumista ja maksuista, jotka
ovat muussa valuutassa kuin yksikön toimintavaluutta. Merkittävä osa Oriola-KD:n ostoista ja myynneistä tehdään
tytäryhtiöiden toimintavaluutoissa, mikä vähentää transaktioriskiä. Yhtiön rahoituspolitiikan mukaan ei-kotivaluuttaeriä
omaavien tytäryhtiöiden merkittävästä avoimesta valuuttapositiosta pyritään suojaamaan 100 prosenttia. Oriola-KD:n
sisäiset lainat ja talletukset ovat rahoituspolitiikan mukaisesti tytäryhtiöiden paikallisessa valuutassa. Koska osa OriolaKD:n yksiköiden tuloista ja menoista syntyy eri valuutoissa, voi valuuttojen suhteellinen vahvistuminen tai
heikentyminen vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja
tulevaisuudennäkymiin.
Oriola-KD:n raportointivaluutta on euro. Oriola-KD:lla on toimintaa myös muissa valuutoissa omistamiensa
ulkomaisten tytäryhtiöiden kautta. Oriola-KD:lle syntyy translaatioriskiä ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehdyistä
pääomasijoituksista. Konserni altistuu translaatioriskille Ruotsin yhtiöiden olemassa olevasta valuuttamääräisestä
liikearvosta. Yhtiön on muunnettava konsernitilinpäätöstä tai muuta raportointia laadittaessa raportoivien tytäryhtiöiden
luvut euroiksi, ja Yhtiön varojenjako tapahtuu euroissa. Tämän seurauksena valuuttakurssivaihteluilla voi olla
haitallinen vaikutus Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Oriola-KD on altis korkotasojen vaihteluille
Oriola-KD on alttiina sen velkarahoitusta koskevalle korkoriskille. Muutokset korkotasoissa voivat vaikuttaa saatavilla
olevan rahoituksen hintaan ja Yhtiön olemassa olevan rahoituksen menoihin. Oriola-KD:n korolliset velat 31.12.2014
olivat 193,9 miljoonaa euroa ja korolliset nettovelat 102,4 miljoonaa euroa. Yhtiön korollisista varoista ja veloista
suurin osa on sidottu vaihtuvaan korkoon. Yhtiö käyttää johdannaisia korkoriskiltä suojautumiseen. On mahdollista, että
korkotasojen merkittävillä muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen
asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Oriola-KD on altis likviditeettiin liittyville riskeille
Oriola-KD:n tavoitteena on säilyttää hyvä likviditeettiasema kaikissa tilanteissa. Yhtiö pyrkii tavoitteeseensa pitämällä
saatavillaan riittäviä tili- ja luottolimiittejä ja riittävää määrää likvidejä rahavaroja, saamisten myyntiohjelmilla, OriolaKD:n yritystodistusohjelmaa hyödyntäen sekä apteekkien ennakkomaksuilla Suomessa. Oriola-KD tarvitsee
likviditeetin hallintaa likviditeettiaseman lyhytaikaisten vaihteluiden takia, jotka johtuvat muun muassa käyttöpääoman
kausivaihteluista. Yhtiö ei kaikissa tilanteissa voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että likviditeettiin liittyvät riskit
toteutuessaan voisivat vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja
tulevaisuudennäkymiin riittävän likviditeettiaseman säilyttämiseksi.
Oriola-KD ei välttämättä kykene saamaan lisärahoitusta tai noudattamaan luottojärjestelyjensä ja muiden
lainojensa taloudellisia kovenantteja, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön
Oriola-KD:n kyky rahoittaa toimintansa riippuu useista tekijöistä, kuten toiminnoista saatavista rahavirroista ja
rahoituksen saatavuudesta. Rahoitusmarkkinoiden ja makrotalouden epävarmoissa olosuhteissa ei voi olla varmuutta
siitä, että Yhtiön nykyisiä rahoitusjärjestelyjä uusittaessa tai lisärahoitusta hankittaessa Yhtiön saatavissa olisi rahoitusta
kohtuullisilla ehdoilla tai taloudellisesti järkevään hintaan tai ylipäätään.
Oriola-KD:n luottojärjestelyihin ja muihin lainoihin sisältyy taloudellisia kovenantteja. Yhtiön vuoden 2013 toisella
vuosineljänneksellä allekirjoittama noin 280 miljoonan euron rahoitussopimus sisältää kovenanttiehdot konsernin
nettovelkaantumisen suhteesta rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen sekä nettovelkaantumisasteen osalta.
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Kovenantit testataan neljännesvuosittain. Oriola-KD:n Venäjän liiketoimintojen myyntiin liittyen rahoitussopimuksen
ehtoja muutettiin siten, että nettovelkaantumisastekovenanttia ei testattu tilinpäätöshetkellä 31.12.2014. Oriola-KD:n
liiketoimintojen kannattavuuden heikentymisellä saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kyvylle täyttää
rahoitussopimuksen mukaiset kovenanttiehdot. Mikäli kovenantteja rikotaan tai käsillä on muu eräännyttämisperuste,
luotonantajat saattavat vaatia rahoitusjärjestelyjen uudelleenneuvottelemista. Rahoituslaitosten rahoitukselle vaatimat
uudet ehdot saattavat olla tiukemmat ja niiden kovenantit ankarampia. Mikäli Oriola-KD rikkoo kovenanttia tai käsillä
on muu rahoitussopimusten eräännyttämisperuste, Oriola-KD:n luotonantajilla on myös oikeus määrätä Oriola-KD:n
velat välittömästi maksettaviksi osittain tai kokonaisuudessaan, mukaan lukien kertyneet korot ja palkkiot. Tällaisessa
tilanteessa luotonantajilla voi luottosopimusten nojalla olla myös oikeus irtisanoa sitoumuksensa antaa lisärahoitusta.
Mahdollinen kovenanttirikkomusten käsillä olo voi heikentää Yhtiön mahdollisuuksia saada rahoitusta sekä Yhtiön
maksuvalmiutta ja pääomarakennetta, millä vuorostaan voi olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:n liiketoimintaan,
tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Oriola-KD:n verorasitus saattaa kasvaa verolakien ja -määräysten tai niiden soveltamiskäytäntöjen muutosten
taikka verotarkastusten seurauksena
Liiketoimintansa kansainvälisestä luonteesta johtuen Oriola-KD:hen sovelletaan useiden maiden verolakeja ja määräyksiä, ja erityisesti siirtohinnoittelua koskevaa sääntelyä. Kyseisten säännösten mukaan yhtiöiden tulee tehdä
konsernin sisäiset liiketoimet markkinaehtoisesti ja dokumentoitava ne riittävällä tavalla kussakin maassa sovellettavien
säännösten mukaisesti. Oriola-KD:n verorasitus riippuu siten eri maiden verolaeista ja -määräyksistä, mukaan lukien
niiden soveltaminen ja tulkinta. Muutokset verolaeissa tai -määräyksissä tai niiden tulkinnassa ja soveltamisessa voivat
kasvattaa merkittävästi Oriola-KD:n verorasitusta, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen,
taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Laskennallisten verosaamisten ja verovelkojen määrän arviointi edellyttää johdon arviointia. Konserni arvioi
tilinpäätösten yhteydessä laskennallisten verosaamisten kirjausperusteet. Tätä varten arvioidaan, miten todennäköisesti
tytäryhtiöillä on kerrytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömät verotukselliset tappiot tai
käyttämättömät verotukseen liittyvät hyvitykset voidaan hyödyntää. Ennusteissa käytettävät tekijät voivat poiketa
toteutuneista, mikä voi johtaa verosaamisten kulukirjauksiin tuloslaskelmassa.
Yhtiöllä on tietty määrä verotuksessa vahvistettuja tappioita, joilla on mahdollista kuitata tulevia verotettavia tuloja
Oriola-KD-konsernin yhtiöissä, joissa tappiot ovat syntyneet. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä, että Oriola-KD
pystyy käyttämään kaikki verotuksessa vahvistetut tappiot. Verotuksessa vahvistetut tappiot voidaan myös menettää
muun muassa omistuksen muutoksiin liittyvien tekijöiden johdosta. Mahdollisella verotuksessa vahvistettujen
tappioiden menettämisellä tai mahdollisella Oriola-KD:n kyvyttömyydellä hyödyntää verotuksessa vahvistettuja
tappioita kokonaisuudessaan voi olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:n taloudelliseen asemaan.
Oriola-KD on osallistunut yritysjärjestelyihin ja saattaa osallistua niihin myös tulevaisuudessa. Veroviranomaiset
saattavat kyseenalaistaa jotkin Oriola-KD:n esittämät näkemykset ja määrätä lisäveroja tai kyseenalaistaa verosaamisia
yritysjärjestelyihin liittyen.
Oriola-KD on ajoittain kansallisten veroviranomaisten tavanomaisten verotarkastusten kohteena. Tulevien
verotarkastusten tai muiden vero- tai muiden viranomaisten tarkastustoimenpiteiden seurauksena voidaan määrätä
lisäveroja (kuten tulo-, lähde-, kiinteistö-, pääoma-, leima- ja arvonlisäveroja), mikä saattaa johtaa Oriola-KD:n
verovastuiden kasvuun joko siten, että kyseinen vero määrätään suoraan Oriola-KD:n maksettavaksi, tai siten, että
Oriola-KD joutuu siitä vastuuseen toissijaisena verovelvollisena.
Eläkejärjestelyihin liittyvät kustannukset voivat kasvaa
Oriola-KD on perustanut tiettyjä etuus- ja maksupohjaisia eläkejärjestelyjä useissa maissa. Valtaosa eläkejärjestelyihin
liittyvistä velvoitteista koskee maksupohjaisia järjestelyjä, jolloin niihin liittyy riski siitä, että järjestelyihin liittyvä
pakollinen maksuvelvollisuus kasvaa. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen osalta Oriola-KD voi altistua muun muassa
riskille siitä, että toteutuneet sijoitustuotot jäävät tuotto-odotuksia pienemmiksi tai että tulokset poikkeavat
vakuutusmatemaattisista olettamuksista esimerkiksi edunsaajien kuolleisuuden osalta. Lisäksi korkotason vaihtelu voi
muuttaa vuotuisia kuluja ja eläkevastuita. Minkä tahansa edellä mainitun riskin toteutumisella voi olla haitallinen
vaikutus Oriola-KD:n liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Liikearvon mahdollinen arvonalentuminen voi vaikuttaa epäedullisesti Oriola-KD:n omavaraisuusasteeseen ja
taserakenteeseen
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Oriola-KD:n taseeseen sisältyy merkittäviä määriä liikearvoa sekä muita aineettomia ja aineellisia hyödykkeitä. OriolaKD:n 250,9 miljoonan euron liikearvo on kohdistettu arvonalentumistestauksessa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka
on muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvosta on kohdistettu 225,3 miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden
vähittäiskaupalle, 25,4 miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden tukkukaupalle ja 0,2 miljoonaa euroa Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupalle.
Liikearvoista ei kirjata poistoja vaan liikearvoille suoritetaan arvonalentumistestaus vähintään vuosittain
rahavirtapohjaisella arvonalentumistestillä. Määrä, jolla liikearvon, muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden
kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, kirjataan arvonalentumistappiona tuloslaskelmaan.
Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sen
käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Yhtiön strategisiin suunnitelmiin perustuvissa tulos- tai
kasvukehityksessä, rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat muutokset
saattavat aiheuttaa liikearvon alaskirjauksen, mikä heikentäisi Oriola-KD:n tulosta. Muita tapahtumia ja olosuhteita,
jotka voivat johtaa arvonalentumisten kirjaamiseen ovat lisääntyvä taloudellinen epävarmuus, kasvava kilpailu tai muut
myynnin ja kannattavuuden heikkenemiseen johtavat tekijät. Liikearvon merkittävä alentuminen heikentää Yhtiön
omavaraisuusastetta, ja sillä voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön taserakenteeseen.
Osakkeisiin, Merkintäoikeuksiin ja Osakeantiin liittyviä riskejä
Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella merkittävästi useiden epävarmuustekijöiden vuoksi ja Tarjottavien
osakkeiden hinta voi laskea Merkintähintaa alemmaksi
Oriola-KD tulee tekemään hakemuksen Tarjottavien osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi Helsingin
Pörssissä. Oriola-KD:n osakkeiden markkinahinta voi vaihdella useiden tekijöiden, kuten Yhtiön liiketoiminnan
toteutuneiden tai odotettavien tulosvaihtelujen, markkinarakenteiden muutosten, uusien tuotteiden markkinoille
tuomisen tai kilpailijoiden innovaatioita koskevien tiedotteiden, markkina-analyytikkojen ennusteiden tai suosituksien
muutosten, valuuttakurssien, lainsäädännön, yleisten markkinaolosuhteiden sekä muiden tekijöiden muutosten vuoksi.
Lisäksi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla on ajoittain esiintynyt yksittäisten yritysten liiketoiminnan tuloksesta tai
tulosennusteista riippumattomia hinnan ja kaupankäyntimäärien heilahteluja.
Tarjottavien osakkeiden, väliaikaisten osakkeiden ja Merkintäoikeuksien markkinahinta saattaa myös muuttua ja
vaihdella merkittävästi erilaisten makrotalouden tekijöiden vuoksi, joihin Yhtiö ei voi vaikuttaa. Osakkeiden
kaupankäyntihintaan voi kohdistua merkittäviä vaihteluja ja heilahteluja tiettyjen huolenaiheiden johdosta, joita ovat
esimerkiksi tiettyjen euroalueen maiden velkataakka ja niiden kyky täyttää tulevat taloudelliset velvoitteensa tai niiden
tarve odottamattomalle hätärahoitukselle, markkinoiden käsitys euron epävakaudesta, yksittäisten kansallisten
valuuttojen mahdollinen palauttaminen euroalueella tai koko euroalueen mahdollinen purkaminen.
Edellä mainitut kehitykset tai markkinoiden näkemykset niistä ja muista niihin liittyvistä asioista voivat vaikuttaa
haitallisesti kaupankäyntiin Tarjottavilla osakkeilla, väliaikaisilla osakkeilla ja Merkintäoikeuksilla sekä niiden
likviditeettiin ja johtaa Tarjottavien osakkeiden markkinahinnan putoamiseen alle Merkintähinnan, jolloin
Merkintäoikeudet menettäisivät arvonsa.
Osakkeenomistajien omistus laimenee, jollei hän käytä Merkintäoikeuksiaan, ja Merkintäoikeudet voivat menettää
arvonsa
Mikäli osakkeenomistaja päättää olla käyttämättä Merkintäoikeuksiaan tai jos osakkeenomistaja tai tämän käyttämä
arvopaperivälittäjä ei täytä kohdassa ”Osakeannit ehdot” annettuja ohjeita, Merkintäoikeudet raukeavat eikä sijoittaja
saa niistä välttämättä mitään korvausta. Tällöin osakkeenomistajan suhteellinen omistusosuus ja osuus osakkeisiin
liittyvästä äänimäärästä laimentuvat vastaavassa suhteessa. Vaikka osakkeenomistaja päättäisi myydä käyttämättömät
Merkintäoikeutensa tai vaikka nämä Merkintäoikeudet myytäisiin osakkeenomistajan puolesta, Merkintäoikeuksista
markkinoilla saatava korvaus ei välttämättä vastaa sitä laimentumisvaikutusta, jonka Osakeannin toteuttaminen
aiheuttaa.
Osakeannista ei mahdollisesti saada kerättyä varoja täysimääräisesti
Tietyt Yhtiön osakkeenomistajat ovat peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita
omistusosuuttaan vastaavasti eli yhteensä 11,9 prosenttia Tarjottavista A-osakkeista sekä yhteensä 3,1 prosenttia
Tarjottavista B-osakkeista. Triton IV Luxco No. 16 S.à r.l. on antanut merkintätakauksen merkitä Osakeannissa
Ensisijaisen Merkinnän ja Toissijaisen Merkinnän perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Tarjottavat osakkeet
lukuun ottamatta edellä mainittujen merkintäsitoumusten antajien antamien merkintäsitoumuksien kattamia Tarjottavia
osakkeita. Yllä kuvattujen merkintäsitoumusten ja -takauksen myötä Osakeanti on kokonaan taattu.
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Merkintäsitoumusten ja -takauksen antajat eivät ole antaneet vakuuksia velvoitteidensa täyttämisen suhteen. Siten ei voi
olla varmuutta siitä, että merkintäsitoumuksia tai -takauksen antaneet tahot täyttäisivät sitoumuksensa mukaiset
velvoitteensa kaikilta osin. Mikäli Osakeantia ei merkintäsitoumuksen tai -takauksen täyttämättä jättämisen seurauksena
merkittäisi täysimääräisesti, tämä alentaisi Oriola-KD:n Osakeannista saamia nettovaroja, mikä voi aiheuttaa tarpeen
lisärahoituksen hankkimiselle tai vaikeuttaa Yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa liiketoimintastrategiaansa (lisätietoja
annetaan kohdassa ”Osakeannin tausta ja syyt sekä hankittavien varojen käyttö” ja ”Oriola-KD:n liiketoiminta – Yhtiön
strategia ja tavoitteet”), ja näillä seurauksilla voi puolestaan olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:n liiketoimintaan,
tulokseen, tulevaan osingonmaksukykyyn, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Sijoittajat eivät voi peruuttaa Merkintäoikeuksien käyttämistä
Osakeannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi peruuttaa, mitätöidä tai muuttaa paitsi jaksossa ”Osakeannin
ehdot” mainituissa erityistapauksissa. Tarjottavat osakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä. Tämän vuoksi sijoittajien
on tehtävä sijoituspäätöksensä ennen kuin Osakeannin lopullinen tulos on tiedossa. Sijoittajan, joka on merkinnyt
Tarjottavia osakkeita, on toimittava edellä kuvatulla tavalla, vaikka Oriola-KD pystyisi hankkimaan Osakeannissa
pääomaa tässä suunniteltua huomattavasti vähemmän.
Merkintäoikeuksille ei välttämättä kehity aktiivista kaupankäyntiä
Ei voi olla varmuutta siitä, että Merkintäoikeuksilla käytäisiin aktiivista kauppaa Helsingin Pörssissä tai että
Merkintäoikeuksilla olisi riittävää likviditeettiä sinä aikana, jona Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena. Ei
myöskään ole takeita siitä, että Merkintäoikeuksien markkinahinta heijastaisi Yhtiön A- tai B- osakkeiden hintatasoa
rahoitusteoreettisesti asianmukaisella tavalla.
Osingonmaksukyky riippuu tulevasta tuloksesta, rahoitusasemasta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta,
investoinneista ja muista tekijöistä
Osakeyhtiölain säännösten mukaan Oriola-KD:n osinkona jakama määrä ei saa ylittää yhtiökokouksen hyväksymän
viimeisimmän tilintarkastetun tilinpäätöksen mukaisia jakokelpoisia varoja. Mahdollinen osingonjako ja osingon määrä
riippuvat Oriola-KD:n tulevista tuloksista, rahoitusasemasta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta, investoinneista ja
muista tekijöistä. Osingonjako ei saa vaarantaa Oriola-KD:n osakeyhtiölain mukaista Yhtiön maksukykyisyyttä. Yhtiön
hallituksen yleisenä velvollisuutena on varmistua Yhtiön maksukykyisyyden säilymisestä ennen osingonjaosta
päättämistä. Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiöllä on tulevaisuudessa jakokelpoisia varoja. Lisätietoja annetaan
kohdissa ”Osingot ja osinkopolitiikka” sekä ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma — Osingot ja muu voitonjako”. OriolaKD laski liikkeeseen 20.2.2014 oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (hybridilaina), joka oli määrältään 40
miljoonaa euroa. Hybridilainan korot maksetaan, jos yhtiökokous päättää maksaa osinkoa, mikä voi vaikuttaa arvioon
Yhtiön maksukykyisyydestä. Hybridilainalle kertyneet korot verojen jälkeen 31.12.2014 olivat 1,9 miljoonaa euroa.
Tulevilla osakeanneilla tai merkittävillä osakemyynneillä voi olla haitallinen vaikutus osakkeiden markkinahintaan,
ja tulevat osakeannit voivat laimentaa nykyisten osakkeenomistajien omistusosuuksia
Merkittävien osakemäärien liikkeeseenlasku tai myynti taikka käsitys siitä, että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai myyntejä
voi tulevaisuudessa tapahtua, voi vaikuttaa haitallisesti Oriola-KD:n osakkeiden markkinahintaan ja Oriola-KD:n
kykyyn hankkia varoja tulevaisuudessa oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Lisäksi mahdollisesti tulevaisuudessa
toteutettavat suunnatut osakeannit taikka merkintäoikeusannit, joissa osakkeenomistajat päättävät olla käyttämättä tai
myymättä merkintäoikeuksiaan, voivat laimentaa osakkeenomistajien suhteellista omistusosuutta sekä heidän osuuttaan
osakkeiden tuottamista äänistä.
Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuttaan
Tietyt Oriola-KD:n osakkeenomistajat, jotka asuvat tai tulevat asumaan tai joiden rekisteröity osoite on tietyissä
valtioissa Suomen ulkopuolella, mukaan lukien Yhdysvalloissa asuvat osakkeenomistajat, eivät välttämättä voi käyttää
Merkintäoikeuksiaan Osakeannissa tai mahdollisissa tulevissa osakeanneissa, ellei osakkeita ole rekisteröity kyseisen
maan arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai muutoin vastaavalla tavalla tai ellei käytettävissä ole poikkeusta
sovellettavassa lainsäädännössä asetetuista rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista. Jos osakkeenomistajia,
jotka eivät voi käyttää Merkintäoikeuksiaan, on paljon ja jos tällaisten osakkeenomistajien Merkintäoikeudet myydään
markkinoilla, tämä voi vaikuttaa haitallisesti Merkintäoikeuksien hintaan. Ulkomaalaisen osakkeenomistajan oikeutta
saada tietoa osakeanneista ja tärkeistä transaktioista voidaan myös rajoittaa kyseisen maan lainsäädännön vuoksi.
Lisätietoja annetaan kohdassa ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus”.
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ERÄITÄ SEIKKOJA
Vakuutus Esitteessä annetuista tiedoista
Oriola-KD Oyj vastaa tähän Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö ja sen hallitus vakuuttavat varmistaneensa riittävän
huolellisesti, että heidän parhaan ymmärryksensä mukaan tässä Esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä
tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Eräät tässä Esitteessä esitetyt lausumat, erityisesti kaikki tulevaisuutta koskevat tai tulosennusteisiin liittyvät lausumat
kohdissa ”Riskitekijät”, ”Oriola-KD:n liiketoiminta” ja muualla tässä Esitteessä sisältävät tulevaisuutta koskevia
lausumia, jotka perustuvat Oriola-KD:n johdon tämänhetkisiin näkemyksiin ja käsityksiin Oriola-KD:n taloudellisesta
asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä johdon tulevaisuudensuunnitelmista ja tavoitteista (mukaan lukien Oriola-KD:n
tuotteisiin ja palveluihin liittyvät kehityssuunnitelmat). Nämä lausumat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia
suhteessa Yhtiöön sekä sen yrityssektoriin ja toimialaan. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”,
”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”,
”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia.
Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden seurauksena Oriola-KD:n
todellinen tulos tai liiketoiminnan tulokset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä.
Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu muun muassa kohdassa ”Riskitekijät”, jota tulee lukea yhdessä
muiden tämän Esitteen sisältämien varoittavien lausumien kanssa. Tämän Esitteen tulevaisuutta koskevat lausumat ovat
tilintarkastamattomia ja heijastavat Oriola-KD:n johdon tämänhetkisiä näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista.
Lausumiin voi kohdistua kohdassa ”Riskitekijät” kuvattuja riskejä ja muita riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia,
jotka koskevat Oriola-KD:n liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta.
Tähän Esitteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän Esitteen päivämäärän
mukaista asiantilaa. Ellei sovellettavien lakien ja asetusten (mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki) asettamista
velvollisuuksista muuta johdu, Oriola-KD ei sitoudu päivittämään tai arvioimaan mitään tulevaisuutta koskevia
lausumia uusien tietojen, tulevan kehityksen tai muiden seikkojen perusteella. Tässä kohdassa esitetyt huomiot koskevat
kaikkia myöhempiä Yhtiöön tai Yhtiön puolesta toimiviin henkilöihin liittyviä kirjallisia ja suullisia tulevaisuutta
koskevia lausumia kokonaisuudessaan.
Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan esitteessä oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi
tieto, joka käy ilmi esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai Tarjottavien
osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä
sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla Esitteen oikaisu tai täydennys
samalla tavalla kuin Esite. Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan oikaisun tai täydennyksen saa
julkaista, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen. Mikäli Yhtiö täydentää Esitettä, Esitteen täydennys pidetään
saatavilla samassa yhteydessä kuin itse Esite. Lisätietoja Esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisuun tietyin
edellytyksin liittyvästä oikeudesta perua tehty merkintä annetaan kohdassa ”Osakeannin ehdot – Merkintöjen
perumisoikeus tietyissä olosuhteissa”.
Taloudellisten tietojen esittäminen
Yhtiön 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta laadittu tilintarkastettu konsernitilinpäätös vertailutietoineen on sisällytetty
Esitteeseen viittaamalla, ja se on saatavilla osoitteessa www.oriola-kd.com/anti2015. Katso kohta ”Esitteeseen
viittaamalla sisällytetyt tiedot”. Yhtiö laatii konsernitilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa Euroopan unionin
käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, ”IFRS”)
mukaisesti, mukaan lukien edellä mainittu viittaamalla sisällytetty konsernitilinpäätös.
Eräitä muita tietoja
Tässä Esitteessä esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, ovat itsenäisesti pyöristettyjä. Siten tietyissä
tilanteissa sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua.
Lisäksi tietyt tässä Esitteessä esitetyt prosenttiluvut perustuvat pyöristämättömillä luvuilla tehtyihin laskelmiin, eivätkä
siksi välttämättä täsmälleen vastaa prosenttilukuja, jotka saataisiin jos kyseiset laskelmat olisivat pohjautuneet
pyöristettyihin lukuihin.
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Ellei tässä Esitteessä muuta mainita, kaikki viittaukset ”EUR”:oon tai ”euroon” tarkoittavat Euroopan yhteisöjen
perustamissopimuksen mukaisesti Euroopan talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alussa käyttöönotettua valuuttaa,
kaikki viittaukset ”SEK”:iin tai ”Ruotsin kruunuun” tarkoittavat Ruotsin laillista valuuttaa sekä kaikki viittaukset,
”RUB”:iin tai ”ruplaan” tarkoittavat Venäjän laillista valuuttaa.
Markkinoita, taloutta ja toimialaa koskevat tiedot sekä asiantuntijalausunnot
Tähän Esitteeseen sisältyy markkinoihin, talouteen ja toimialaan liittyviä tietoja, jotka ovat joko peräisin yhdestä tai
useammasta nimetystä lähteestä tai ne on johdettu useista toimiala- ja muista itsenäisistä lähteistä. Tällaisesta Yhtiön
ulkopuolisesta lähteestä peräisin olevat tiedot on esitetty asianmukaisesti. Siltä osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt
kyseisen ulkopuolisen lähteen julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka
tekisivät esitetyistä tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja.
Internet-sivuilla oleva tieto
Oriola-KD:n Internet-sivuilla tai millään muulla Internet-sivustolla oleva tieto ei muodosta osaa tästä Esitteestä (lukuun
ottamatta tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjä tietoja, jotka on mainittu kohdassa ”Esitteeseen Viittaamalla
sisällytetyt tiedot” sekä mahdollisia Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaisesti julkaistuja Esitteen
täydennyksiä), eikä mahdollisten sijoittajien tule perustaa päätöstään arvopapereihin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin.
Esitteen saatavuus
Esite on saatavilla arviolta 13.2.2015 lähtien Oriola-KD:n Internet-sivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com/anti2015
sekä osoitteessa www.op.fi/merkinta. Painettu versio on saatavilla arviolta 17.2.2015 alkaen Helsingin Pörssissä
osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki ja Pohjola Pankki Oyj:stä osoitteesta Vääksyntie 4, 00510 Helsinki.
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

11.2.2015

Merkintäoikeuksien irtoamispäivä

12.2.2015

Osakeannin Täsmäytyspäivä

17.2.2015

Osakeannin Merkintäaika alkaa

17.2.2015

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä

25.2.2015

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Helsingin Pörssissä

3.3.2015

Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina

4.3.2015 (arvio)

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä väliaikaisina osakkeina

4.3.2015 (arvio)

Osakeannin alustavaa tulosta koskeva pörssitiedote

6.3.2015 (arvio)

Osakeannin lopullista tulosta koskeva pörssitiedote

9.3.2015 (arvio)

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy Helsingin Pörssissä

9.3.2015 (arvio)

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakelajeihin

9.3.2015 (arvio)

Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin

9.3.2015 (arvio)

Sijoittajille ilmoitetaan kirjallisesti Toissijaisen Merkinnän perusteella tehtyjen
merkintöjen hyväksymisestä

10.3.2015 (arvio)

Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssissä
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otetaan

VALUUTTAKURSSIT
Seuraavissa taulukoissa on esitetty Euroopan keskuspankin julkaisema euron keskimääräinen, ylin, alin ja jakson lopun
noteeraus Ruotsin kruunuun (”SEK”), Venäjän ruplan ("RUB"), Latvian latiin (”LVL”) ja Liettuan litiin (”LTL”)
nähden ilmoitettuina päivinä ja ilmoitetuilla ajanjaksoilla:

2013………………………………………….............
2014………………………………………….............

Keskikurssi
8,6515
9,0298

Viitteelliset valuuttakurssit EUR/SEK
Ylin
Alin
9,0604
8,2931
9,6234
8,7661

Päätöskurssi
8,8591
9,3930

2013………………………………………….............
2014………………………………………….............

Keskikurssi
42,3370
50,9518

Viitteelliset valuuttakurssit EUR/RUB
Ylin
Alin
45,3246
39,5730
91,5200
45,0019

Päätöskurssi
45,3246
72,3370

2013………………………………………….............

Viitteelliset valuuttakurssit EUR/LVL1)
Keskikurssi
Ylin
Alin
0,7015
0,7031
0,6966

Päätöskurssi
0,7028

2013………………………………………….............
2014………………………………………….............

Viitteelliset valuuttakurssit EUR/LTL1)
Keskikurssi
Ylin
Alin
3,4528
3,4528
3,4528
3,4528
3,4528
3,4528

Päätöskurssi
3,4528
3,4528

_____________________________

1)

Latvia liittyi euroalueeseen 1.1.2014 ja Liettua 1.1.2015.

Edellä esitetyt valuuttakurssit esitetään ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä vastaa Yhtiön
tilinpäätösten tai taloudellisen informaation laatimisessa käytettyjä valuuttakursseja. Ei ole takeita siitä, että euroja olisi
voitu vaihtaa Ruotsin kruunuiksi, Venäjän rupliksi, Latvian lateiksi tai Liettuan liteiksi edellä esitetyillä
valuuttakursseilla tai muilla kursseilla kyseisinä päivinä tai kyseisillä ajanjaksoilla.
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OSAKEANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ
Yhtiön hallitus päätti 10.2.2015 osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan Osakeannin järjestämisestä
varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2014 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla. Osakeannin tavoitteena on Yhtiön taseen
vahvistaminen ja omavaraisuusasteen parantaminen valmistautumisena Yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestämiseen.
Yhtiön tarkoituksena on käyttää Osakeannista hankkimansa varat yleisiin yritystoiminnan tarkoituksiin sekä
mahdollisiin yrityskauppoihin Yhtiön strategian mukaisesti.
Yhtiön Osakeannista saamien varojen bruttomäärä on noin 75,6 miljoonaa euroa edellyttäen, että Osakeanti merkitään
täysimääräisesti. Yhtiön johdon arvion mukaan Osakeannista aiheutuvien maksujen, palkkioiden ja arvioitujen kulujen
määrä on yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa, jolloin Yhtiön Osakeannista saamat kokonaisnettovarat olisivat edellä
mainituin oletuksin noin 73,8 miljoonaa euroa.
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OSAKEANNIN EHDOT
Osakeanti
Oriola-KD Oyj:n (”Yhtiö”) 24.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 9.500.000 A-osaketta
ja 21.000.000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 20,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiön hallitus päätti 10.2.2015 edellä mainitun varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvasta osakeannista, jossa lasketaan liikkeeseen enintään 9.429.742
uutta A-osaketta (”Uudet A-Osakkeet”) ja enintään 20.798.643 uutta B-osaketta (”Uudet B-Osakkeet”, ja yhdessä
Uusien A-Osakkeiden kanssa ”Tarjottavat osakkeet”) tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”).
Edellyttäen, että kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään, Osakeannissa liikkeeseenlaskettavat Uudet A-Osakkeet
edustavat noin 20 prosenttia Yhtiön A-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 16,67
prosenttia Yhtiön A-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. Osakeannissa
liikkeeseenlaskettavat Uudet B-Osakkeet edustavat noin 19,98 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Osakeantia ja noin 16,65 prosenttia Yhtiön B-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä
Osakeannin jälkeen. Tarjottavat osakkeet edustavat siten enimmillään noin 19,98 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista
ja 19,98 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja enimmillään noin 16,65
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 16,65 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
Osakeannin jälkeen.
Pohjola Pankki Oyj (”Pääjärjestäjä”) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.
Merkintäoikeus
Ensisijainen merkintä
Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksiensa suhteessa siten, että Uusia AOsakkeita tarjotaan Yhtiön A-osakkeita omistaville osakkeenomistajille ja vastaavasti Uusia B-Osakkeita tarjotaan
Yhtiön B-osakkeita omistaville osakkeenomistajille.
Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 12.2.2015 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n
(”Euroclear”) ylläpitämään osakasluetteloon, saa yhden (1) Uusien A-Osakkeiden merkintään oikeuttavan arvoosuusmuotoisen merkintäoikeuden (”A-Merkintäoikeus”) jokaista yhtä (1) Täsmäytyspäivänä omistamaansa Aosaketta kohden ja yhden (1) Uusien B-Osakkeiden merkintään oikeuttavan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden
(”B-Merkintäoikeus”, ja yhdessä A-Merkintäoikeuden kanssa ”Merkintäoikeudet”) jokaista yhtä (1)
Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön B-osaketta kohden (”Ensisijainen Merkintä”). Normaalin
pörssikaupankäynnin selvitysajan mukaisesti kaupat, jotka on tehty viimeistään 10.2.2015 vaikuttavat Täsmäytyspäivän
osakasluetteloon.
Jokainen viisi (5) A-Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden A-Osakkeen, ja jokainen viisi (5) BMerkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden B-Osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi
merkitä. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.
Toissijainen merkintä
Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen Merkinnän
nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkinnän perusteella (”Toissijainen
Merkintä”).
Merkitsemättä jääneet osakkeet
Ensisijaisen Merkinnän ja Toissijaisen Merkinnän perusteella merkitsemättä jääneet Tarjottavat osakkeet voidaan
suunnata hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi. Hallitus on sitoutunut tarjoamaan näin merkitsemättä jääneet
osakkeet Takaajalle (kuten määritelty jäljempänä).
Merkintäsitoumukset ja merkintätakaus
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Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Yhtiön hallituksen jäsen Harry Brade, henkilökohtaisesti ja
edustamiensa yhteisöjen kautta, (yhdessä ”Merkintäsitoumusten Antajat”) ovat kukin erikseen peruuttamattomasti
sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita omaa omistusosuuttaan vastaavasti eli yhteensä 11,9 prosenttia
Tarjottavista A-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä yhteensä 3,1 prosenttia Tarjottavista B-osakkeista ja
niiden tuottamasta äänimäärästä. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sitoumus edellyttää, että Oriola-KD on
Osakeannin osalta saanut sitovan merkintätakauksen koskien kaikkia Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty
Ensisijaisen Merkinnän tai Toissijaisen Merkinnän perusteella (lukuun ottamatta osakkeita, joiden osalta on annettu
merkintäsitoumus).
Lisäksi Triton IV Luxco No. 16 S.à r.l. (Triton IV Fundin määräysvallassa oleva yhtiö, ”Takaaja”) on antanut OriolaKD:lle merkintätakauksen merkitä Osakeannissa Ensisijaisen Merkinnän ja Toissijaisen Merkinnän perusteella
mahdollisesti merkitsemättä jääneet Tarjottavat osakkeet lukuun ottamatta Merkintäsitoumusten Antajien antamien
merkintäsitoumuksien kattamia Tarjottavia osakkeita.
Merkintähinta
Uusien A-Osakkeiden ja Uusien B-Osakkeiden merkintähinta on 2,50 euroa osakkeelta (”Merkintähinta”).
Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkintähinta sisältää noin 30 prosentin alennuksen verrattuna Yhtiön A-osakkeen päätöskurssiin 3,55 euroa ja noin 29
prosentin alennuksen verrattuna Yhtiön B-osakkeen päätöskurssiin 3,53 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
(”Helsingin Pörssi”) osakeantipäätöstä edeltäneenä kaupankäyntipäivänä 9.2.2015.
Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 17.2.2015 klo 9.30 ja päättyy 3.3.2015 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Tilinhoitajayhteisöt ja
säilytysyhteisöt saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista jo ennen merkintäajan päättymistä
tai ennen Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin päättymistä.
Toissijaisen Merkinnän jälkeen merkitsemättä jääneiden osakkeiden merkintöjen osalta merkintäaika päättyy 6.3.2015
klo 8.00.
Merkintöjen tekeminen ja Tarjottavien osakkeiden maksaminen
Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita arvo-osuustilillään olevilla
Merkintäoikeuksilla ja maksamalla kyseisiä Tarjottavia osakkeita vastaavan Merkintähinnan. Osakkeenomistaja tai muu
sijoittaja, joka on osallistunut Ensisijaiseen Merkintään, voi merkitä Tarjottavia osakkeita Toissijaisessa Merkinnässä
antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla kyseisiä Tarjottavia osakkeita vastaavan Merkintähinnan.
Merkintätoimeksianto on annettava Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaisesti.
Osakeannissa Tarjottavia osakkeita vastaava Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen
yhteydessä Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjottavien osakkeiden
merkintä ilman Merkintäoikeuksia tulee tehdä samalla, kun merkitään Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksien
perusteella.
Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:
•

OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n pankkien toimipisteissä niiden
aukioloaikoina;

•

OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta. Asiakkailla, jotka tekevät merkintöjä puhelimitse, tulee olla
henkilökohtainen verkkopankkipalvelusopimus OP Ryhmän kanssa. Tehtäessä merkintöjä puhelimitse
osakkeenomistajan henkilöllisyys todennetaan verkkopankkitunnuksilla; ja

•

sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Pääjärjestäjän
kanssa.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on
rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisteröinnin hoitajan
ohjeiden mukaisesti.
Ensisijaisessa Merkinnässä ja Toissijaisessa Merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai
peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen perumisoikeus tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.
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Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 3.3.2015 klo 16.30, raukeavat arvottomina.
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä
arviolta 17.2.2015–25.2.2015. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan markkinatilanteen
mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle
säilytysyhteisölleen tai tilinhoitajayhteisölleen tai muulle arvopaperinvälittäjälle.
A-Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000146790 ja kaupankäyntitunnus OKDAVU0115, ja B-Merkintäoikeuksien
ISIN-koodi on FI4000146808 ja kaupankäyntitunnus OKDBVU0115.
Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin tuloksen julkistaminen
Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt
merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.
Mikäli kaikkia Osakeannissa annettavia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön
hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden jakamisesta niille osakkeenomistajille ja muille
sijoittajille, jotka ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän. Mikäli Osakeanti ylimerkitään näiden merkitsijöiden tekemien
merkintöjen seurauksena, hyväksytään osakelajikohtaisesti osakkeenomistajan tai muun sijoittajan tekemät merkinnät
näiden tahojen Ensisijaisen Merkinnän yhteydessä käyttämien Merkintäoikeuksien suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti,
enintään tehdyn Toissijaisen Merkinnän määrään saakka ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvoosuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvoosuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi.
Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 6.3.2015. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen
pörssitiedotteella arviolta 6.3.2015. Mikäli Yhtiö ei allokoi kaikkia sijoittajan merkintätoimeksiannossa mainittuja
Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjä Tarjottavia osakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneitä Tarjottavia osakkeita
vastaavan Merkintähinnan sijoittajalle arviolta 9.3.2015. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Yhtiö vahvistaa ilman Merkintäoikeuksia merkittävien Tarjottavien osakkeiden merkinnän hyväksymisen tai
hylkäämisen niille sijoittajille, joille Yhtiön hallitus on Toissijaisen Merkinnän jälkeen tarjonnut osakkeita
merkittäväksi. Edellä mainittujen merkintöjen osalta Merkintähinta erääntyy maksettavaksi välittömästi edellä mainitun
vahvistuksen myötä ja merkintäaika päättyy 6.3.2015 klo 8.00.
Merkintöjen perumisoikeus tietyissä olosuhteissa
Arvopaperimarkkinalain mukaan, jos Esitteessä ilmenee sellainen virhe tai puute taikka ilmenee olennainen uusi tieto
sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa,
jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, merkitsijöillä, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia
osakkeita ennen asiaa koskevan oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus perua merkintänsä. Merkitsijöillä on
oikeus perua tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkistettu.
Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen kuin
kaupankäynti Tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa tai, Toissijaisessa Merkinnässä, ennen
Tarjottavien osakkeiden toimittamista Merkitsijöille. Merkinnän peruminen koskee peruttavalla merkinnällä tehtyjä
merkintöjä kokonaisuudessaan. Perumisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella
samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten
siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.
Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille ja kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla
Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclearin ylläpitämässä arvoosuusjärjestelmässä. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän arvoosuustilille väliaikaisina osakkeina (väliaikaisten A-osakkeiden ISIN-koodi FI4000146816 ja kaupankäyntitunnus
OKDAVN0115, ja väliaikaisten B-osakkeiden ISIN-koodi FI4000146824 ja kaupankäyntitunnus OKDBVN0115)
merkinnän tekemisen jälkeen. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa arviolta 4.3.2015, eli
ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti
luovutettavissa.
Tarjottavia osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakelajeihin (A-osake: ISIN-koodi:
FI0009014344, kaupankäyntitunnus OKDAV; B-osake: ISIN-koodi: FI0009014351, kaupankäyntitunnus OKDBV),
kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 9.3.2015.
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Tarjottavat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa
arviolta 10.3.2015.
Osakkeenomistajien oikeudet Tarjottaviin osakkeisiin liittyen
Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon täysimääräisesti ja tuottavat muut
osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, mikä
tapahtuu arviolta 9.3.2015.
Maksut ja kulut
Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä erillisiä kuluja tai palkkioita. Säilytysyhteisöt,
tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä
näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Säilytysyhteisöt ja tilinhoitajayhteisöt perivät
myös hinnastonsa mukaisesti maksuja arvo-osuustilin ylläpitämisestä, tilitapahtumista ja osakkeiden säilyttämisestä.
Ulkomaiset osakkeenomistajat
Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin liittyen Tarjottavien osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa,
eikä Tarjottavia osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita
kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin
osallistumiselle.
Muut asiat
Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja
käytännön toimenpiteistä.
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

mahdollisesti

aiheutuvat

erimielisyydet

ratkaistaan

Saatavilla olevat asiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Orionintie 5, 02200 Espoo ja Yhtiön verkkosivustolla www.oriola-kd.com/anti2015.
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OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE JA MERKITSIJÖILLE
Ensisijaisen Merkinnän tekeminen
Osakeannin Täsmäytyspäivä on 12.2.2015. Täsmäytyspäivänä Euroclearin (rekisteröity osoite: Urho Kekkosen katu 5
C, 00100 Helsinki) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmän osakasluetteloon merkityille Yhtiön osakkeenomistajille
annetaan arvo-osuusmuotoisia Merkintäoikeuksia, joilla voi merkitä Tarjottavia osakkeita Osakeannissa (katso
tarkemmin kohta ”Osakeannin ehdot”).
Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita arvo-osuustilillään
olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Tarjottavia osakkeita vastaavan Merkintähinnan oman säilytys- tai
tilinhoitajayhteisönsä, tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa oman hallintarekisteröinnin hoitajansa,
antamien ohjeiden mukaisesti. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai sijoittajan on annettava
merkintätoimeksianto oman säilytys- tai tilinhoitajayhteisönsä, tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa
oman hallintarekisteröinnin hoitajansa, antamien ohjeiden mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt tiedottavat Osakeannista ja
merkintätoimeksiannon tekemisestä osakkeenomistajille ja mahdollisesti muille sijoittajille omien käytäntöjensä
mukaisesti. Mahdolliset tiedustelut Merkintäoikeuksien perusteella tehtävään merkintätoimeksiantoon liittyen tulisi
ensisijaisesti osoittaa osakkeenomistajan tai sijoittajan omalle tilinhoitajayhteisölle. Osakkeenomistajat tai
Merkintäoikeuksien haltijat, jotka eivät saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, voivat ottaa yhteyttä
Pääjärjestäjään sähköpostitse osoitteessa paaomajarjestelyt@pohjola.fi, josta he saavat tarvittavat tiedot
merkintätoimeksiantojen tekemiseksi.
Tilinhoitajayhteisöt saattavat tarjota osakkeenomistajille merkintäohjeen antamisen yhteydessä mahdollisuuden antaa
toimeksiannon myydä merkintäsuhteen ylittävä osa Merkintäoikeuksista eli enintään neljä (4) Merkintäoikeutta.
Tilinhoitajayhteisöt saattavat tarjota osakkeenomistajille myös mahdollisuuden antaa toimeksiannon ostaa
merkintäsuhteen alittava osa Merkintäoikeuksista eli enintään neljä (4) Merkintäoikeutta. Lisäksi kaikilla
osakkeenomistajilla ja sijoittajilla on mahdollisuus ostaa ja myydä Merkintäoikeuksia Helsingin Pörssin
kaupankäynnissä antamalla myynti- tai ostotoimeksianto omalle säilytysyhteisölleen, tilinhoitajayhteisölleen tai mille
tahansa välittäjälle. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy 25.2.2015 klo 18.30. Merkintäoikeuksien hinta
määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan.
Ensisijaisessa Merkinnässä tehty merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin kohdassa
”Osakeannin ehdot – Merkintöjen perumisoikeus tietyissä olosuhteissa” esitetyn mukaisesti.
Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty 3.3.2015 klo 16.30 mennessä, raukeavat arvottomina.
Toissijaisen Merkinnän tekeminen
Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja, joka on osallistunut Ensisijaiseen Merkintään, voi merkitä Tarjottavia osakkeita
Toissijaisessa Merkinnässä antamalla merkintätoimeksiannon ja maksamalla Tarjottavia osakkeita vastaavan
Merkintähinnan oman säilytys- tai tilinhoitajayhteisönsä, tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa oman
hallintarekisteröinnin hoitajansa, antamien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajat tai Merkintäoikeuksien haltijat,
jotka eivät saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, voivat ottaa yhteyttä Pääjärjestäjään sähköpostitse
osoitteessa paaomajarjestelyt@pohjola.fi, josta he saavat tarvittavat tiedot merkintätoimeksiantojen tekemiseksi.
Toissijaisessa Merkinnässä tehty merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin kohdassa
”Osakeannin ehdot – Merkintöjen perumisoikeus tietyissä olosuhteissa” esitetyn mukaisesti.
Merkintäoikeuden luovutettavuus
Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niillä voidaan käydä kauppaa Helsingin Pörssissä 17.2.2015 klo 9.30
alkaen. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy 25.2.2015 klo 18.30. Merkintäoikeuksien hinta määräytyy
vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksien haltija voi luovuttaa Merkintäoikeudet antamalla
myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen, tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa välittäjälle. Takeita
Merkintäoikeuksien myynnin onnistumisesta ei ole.
Sijoittajille asetetut aikarajat
Merkintäoikeuksien haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota säilytys- tai tilinhoitajayhteisönsä asettamiin
määräaikoihin, joiden puitteissa hänen tulee antaa Osakeantia koskevat toimintaohjeensa asianomaiselle säilytys- tai
tilinhoitajayhteisölle. Jotkin säilytys- ja tilinhoitajayhteisöt pyrkivät omaisuudenhoitosopimustensa perusteella
myymään käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet asiakkaittensa lukuun Helsingin Pörssissä. Näin ollen ne saattavat
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ohjeistaa asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa hyvissä ajoin ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin
päättymistä. Erityisesti ostettaessa Merkintäoikeuksia lähellä merkintäajan päättymistä tulisi merkintätoimeksianto
antaa ostotoimeksiannon yhteydessä. Merkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet raukeavat
arvottomina.
Osakeannin tuloksen julkistaminen ja merkintöjen vahvistaminen
Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan pörssitiedotteella arviolta 6.3.2015. Osakeannin merkintöjen hyväksymisestä
Ensisijaisessa Merkinnässä ei lähetetä vahvistuskirjeitä. Toissijaiseen Merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja
muille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje tai toimitetaan muu kirjallinen selvitys kyseiselle henkilölle Toissijaisen
Merkinnän perusteella jaettavien Tarjottavien osakkeiden lukumäärästä arviolta 9.3.2015.
Kaupankäynti uusilla osakkeilla
Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
pörssilistalla väliaikaisina A-osakkeina kaupankäyntitunnuksella ”OKDAVN0115” ja väliaikaisina B-osakkeina
kaupankäyntitunnuksella ”OKDBVN0115”. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa ensimmäisenä
kaupankäyntipäivänä merkintäajan päättymisen jälkeen, arviolta 4.3.2015.
Osakeannissa Ensisijaisessa Merkinnässä merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille
merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (väliaikaisten A-osakkeiden ISIN-tunnus FI4000146816 ja
väliaikaisten B-osakkeiden ISIN-tunnus FI4000146824). Tarjottavat osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta
9.3.2015. Toissijaisessa Merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvoosuustileille, kun Tarjottavat osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa
oleviin osakelajeihin arviolta 9.3.2015 ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä osana Yhtiön nykyisiä
osakelajeja arviolta 10.3.2015.
Tarjottavat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.
Toimenpidekulut
Merkitsijöiltä ei veloiteta Tarjottavien osakkeiden merkinnästä Osakeannissa erillisiä kuluja tai palkkioita.
Säilytysyhteisöt, tilinhoitajayhteisöt tai välittäjät voivat veloittaa kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla hinnastonsa
mukaisen tavanomaisen palkkion. Säilytys- ja tilinhoitajayhteisöt veloittavat kukin hinnastonsa mukaiset palkkiot arvoosuustilin ylläpidosta ja sille tulevista tapahtumista.
Lisätietoja
Lisätietoja Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista esitetään Esitteen kohdassa ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma” ja
verotuksesta kohdassa ”Verotus”.
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS
Seuraavassa taulukossa esitetään (i) toteutunut ja (ii) Osakeanti huomioiden oikaistu Yhtiön pääomarakenne ja
velkaantuneisuus 31.12.2014 olettaen, että kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään ja että Osakeannista saatujen varojen
nettomäärä on noin 73,8 miljoonaa euroa. Taulukkoa tulee lukea yhdessä Esitteen jakson ”Eräitä taloudellisia tietoja”
sekä tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen Yhtiön tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä
tilikaudelta kanssa. Yhtiön pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
31.12.2014 jälkeen.
31.12.2014
Osakeannin vaikutus
huomioiden
(tilintarkastamaton)
(tilintarkastamaton)

MEUR
Lyhytaikaiset korolliset velat
Takaamattomat / vakuudettomat
Yhteensä

95,4
95,4

95,4
95,4

Pitkäaikaiset korolliset velat
Takaamattomat / vakuudettomat
Yhteensä

98,5
98,5

98,5
98,5

Korolliset velat yhteensä

193,9

193,9

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Suojausrahasto
Käyttörahasto
Hybridilaina
Muut rahastot
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä

36,2
-1,3
19,4
39,6
1,2
-3,1
21,6
113,6

36,2
-1,3
19,4
39,6
75,0
-3,1
21,6
187,4

Oma pääoma ja korolliset velat yhteensä

307,5

381,3

Likviditeetti (A)
Rahavarat
Yhteensä

91,5
91,5

165,3
165,3

Lyhytaikaiset korolliset velat (B)
Rahoitusvelat
Yhteensä

95,4
95,4

95,4
95,4

3,9

-69,9

98,5
98,5

98,5
98,5

102,4

28,6

Nettovelkaantuneisuus
MEUR

Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C = B–A)
Pitkäaikaiset korolliset velat (D)
Rahoitusvelat
Yhteensä
Nettovelkaantuneisuus (C+D)

Ehdolliset velat
Oriola-KD:n ehdolliset velat 31.12.2014 on esitetty Yhtiön tilinpäätöksessä.
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Käyttöpääomalausunto
Oriola-KD:n käsityksen mukaan tämän Esitteen päivämääränä Oriola-KD:n käyttöpääoma on riittävä vähintään
seuraavan 12 kuukauden ajan.
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OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA
Yhtiön molemmat osakelajit antavat osakkeenomistajille samat oikeudet osingonjakoon. Osakeannissa tarjotut
Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon täysimääräisesti Yhtiössä siitä alkaen, kun ne on rekisteröity
kaupparekisteriin. Tarjottavien osakkeiden rekisteröiminen kaupparekisteriin tapahtuu arviolta 9.3.2015.
Yhtiön hallitus vahvisti 24.11.2010 Yhtiön tällä hetkellä voimassa olevan osingonjakopolitiikan. Osingonjakopolitiikan
mukaan Yhtiön tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona noin 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Yhtiön strategia
ja taloudellinen asema otetaan huomioon vuosittaista osinkoa määritettäessä.
Yhtiön osaketta kohden maksetut osingot 31.12.2012 ja 31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta on esitetty alla. Yhtiön
hallitus on 6.2.2015 ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa eikä varoja vapaan
oman pääoman rahastoista.
Tilikausi päättynyt
31.12.2012
31.12.2013

Osinko, euroa/osake
0,05
-

Osingon lisäksi Yhtiö on maksanut 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilikaudella
2013 pääoman palautuksena varoja vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta käyttörahastosta siten, että pääoman
palautuksen määrä oli osaketta kohden 0,04 euroa. Tilikaudella 2014 Yhtiö ei maksanut pääoman palautusta. Yhtiön
osakkeiden kokonaismäärä pysyi samana tilikausien 2012 ja 2013 aikana, eivätkä A-osakkeiden ja B-osakkeiden
keskinäisessä suhteessa tuona aikana tapahtuneet muutokset vaikuta osakekohtaisen osingon vertailukelpoisuuteen,
koska kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin jako-osuuksiin.
Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoja pääsääntöisesti kerran
vuodessa. Osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen hyväksyttyä yhtiön tilinpäätöksen ja yhtiökokouksen
päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osingonjako edellyttää, että sitä on
yhtiökokouksessa kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous
on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.
Osakeyhtiölain mukaan jaettavan osingon määrä ei saa ylittää emoyhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen
mukaisia jakokelpoisia varoja. Osinkoa ei myöskään saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai olisi pitänyt tietää,
että yhtiö on maksukyvytön tai että osingonjako aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyden.
Suomessa rajoitetusti verovelvollisten osakkeenomistajien on yleensä maksettava osinkotulosta lähdeveroa. Katso
tarkemmin kohta ”Verotus”.

39

MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS
Oriola-KD:n toimintamarkkinat
Oriola-KD toimii lääke-, terveys- ja hyvinvointituotteiden markkinoilla Pohjois-Euroopassa. Yhtiö harjoittaa lääkkeiden
vähittäiskauppaa eli apteekkitoimintaa Ruotsissa ja Latviassa sekä lääkkeiden tukkukauppaa ja jakelua Suomessa,
Ruotsissa, ja Baltian maissa. Lisäksi Yhtiöllä on terveys- ja hyvinvointituotteiden markkinointiliiketoimintaa Suomessa
ja Baltian maissa.
Suomen ja Ruotsin lääkemarkkinoiden koko oli vuonna 2014 yhteensä noin 5,3 miljardia euroa.1 Markkinoiden
odotetaan kasvavan Suomessa keskimäärin 2,6 prosenttia vuosina 2013–2018 ja pysyvän Ruotsissa ennallaan vuosina
2013–2018.2
Alla olevassa kuvioissa esitetään lääkemarkkinoiden koko Suomessa ja Ruotsissa sekä markkinoiden odotettu kasvu
vuosina 2013–2018.

Lähde: IMS Health, Market Prognosis 2014–2018, syyskuu 2014.

Yleinen talouskehitys3
Yleinen talouskehitys Oriola-KD:n toimintamaissa vaikuttaa esimerkiksi julkisten tahojen terveydenhuoltomenoihin
sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Yleinen talouskehitys on viime vuosina ollut heikkoa Suomessa, kun taas
Ruotsissa sekä Baltian maissa kehitys on ollut vahvempaa. Talouden kasvun arvioidaan vuonna 2015 ylittävän vuoden
2014 talouskasvun kaikissa Oriola-KD:n toimintamaissa.
Kuluttajahinnat pysyivät vuonna 2014 lähes muuttumattomina Oriola-KD:n toimintamaissa lukuun ottamatta Suomea,
jossa inflaatiokehitys oli maltillista. Tulevina vuosina kuluttajahintojen arvioidaan kehittyvän maltillisesti kaikissa
toimintamaissa. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden tilastojen perusteella vähittäiskaupan kasvu jatkui vahvana
Ruotsissa, Virossa ja Latviassa, kun taas Suomessa vähittäiskaupan uskotaan supistuneen hieman.
Alla olevassa taulukossa esitetään yleistä talouskehitystä kuvaavia tunnuslukuja Oriola-KD:n toimintamaista:

Suomi
BKT:n kasvu, prosenttia
Työttömyysaste, prosenttia
Vähittäiskaupan kasvu, prosenttia5
Korkotaso, prosenttia6
Inflaatio, prosenttia

2012

2013

2014

2015
ennuste4

2016
ennuste

-1,5
7,7
4,1
0,6
3,2

-1,4
8,2
0,1
0,2
2,2

0,4
8,5
-0,7
0,2
1,2

1,1
8,3
0,0
1,5

1,5
7,7
0,1
1,7

1

Lähde: IMS Health tietokanta 31.12.2014 ja IMS Health: IMS Express 2014-12 Pharmaceutical market statistics Finland 2.1.2015.
Suomen lääkemarkkinan koko on noin 2,2 miljardia euroa ja Ruotsin lääkemarkkinan koko noin 28,1 miljardia Ruotsin kruunua.
2
Lähde: IMS Health, Market Prognosis 2014–2018, syyskuu 2014.
3
Lähteet: Eurostat, Tilastokeskus, Statistiska Centralbyrån, Statistics Estonia, Statistics Latvia, Statistics Lithuania, Ruotsin
keskuspankki, Latvian keskuspankki, 22.1.2015.
4
Lähteet: Kansainvälisen valuuttarahaston World Economic Outlook – Database October 2014 22.1.2015 , Bloomberg, 22.1.2015.
5
Vuoden 2014 osalta vuosimuutos Q1–Q3, 22.1.2015.
6
3 kuukauden Euribor-koron vuotuinen keskiarvo.
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Ruotsi
BKT:n kasvu, prosenttia
Työttömyysaste, prosenttia
Vähittäiskaupan kasvu, prosenttia
Korkotaso, prosenttia7
Inflaatio, prosenttia

0,9
8,0
1,9
2,2
0,9

1,6
8,0
1,9
1,3
0,0

2,1
8,0
3,4
0,7
0,1

2,7
7,8
0,0
1,4

2,7
7,6
1,9

BKT:n kasvu, prosenttia
Työttömyysaste, prosenttia
Vähittäiskaupan kasvu, prosenttia8
Korkotaso, prosenttia
Inflaatio, prosenttia

4,7
10,0
7,0
0,6
4,2

1,6
8,6
5,0
0,2
3,2

1,2
7,0
6,7
0,2
0,8

2,5
7,0
0,0
1,5

3,5
6,8
0,1
2,1

Latvia
BKT:n kasvu, prosenttia
Työttömyysaste, prosenttia
Vähittäiskaupan kasvu, prosenttia9
Korkotaso, prosenttia10
Inflaatio, prosenttia

5,2
15,0
7,3
0,8
2,3

4,1
11,9
3,6
0,2
0,0

2,7
10,3
3,6
0,2
0,7

3,2
9,7
0,0
1,6

3,4
9,3
0,1
1,9

Liettua
BKT:n kasvu, prosenttia
Työttömyysaste, prosenttia
Vähittäiskaupan kasvu, prosenttia
Korkotaso, prosenttia11
Inflaatio, prosenttia

3,7
13,4
6,3
1,1
3,2

3,3
11,8
4,5
0,5
1,2

3,0
11,0
0,3
0,3

3,3
10,7
0,0
1,3

3,7
10,5
0,1
2,0

Viro

Suomi
Markkinakuvaus
Suomen lääkkeiden tukkukaupassa reseptilääkkeiden jakelu toimii yksikanavamallilla, jossa lääkkeiden valmistajat
keskittävät tuotteidensa jakelun yhdelle lääketukkukaupalle yleensä noin 1–5 vuoden määräaikaisilla sopimuksilla.
Lääketukun jakeluverkoston on katettava koko maa, sillä lääkejakelijan on alan sääntelyyn perustuen kyettävä
toimittamaan lääkkeet virheettömästi 24 tunnin sisällä tilauksesta kaikkiin Suomessa toimiviin apteekkeihin ja
sairaaloihin. Suomen lääkkeiden tukkukaupan markkinoilla on kaksi suurta toimijaa.
Apteekeilla
on
Suomessa
yksinoikeus
lääkkeiden
vähittäiskauppaan.
Itsehoitoon
tarkoitettujen
nikotiinikorvausvalmisteiden myynti on kuitenkin erillisen luvan nojalla sallittu myös päivittäistavarakaupoissa.
Apteekkiliiketoimintaa voi Suomessa harjoittaa vain apteekkiluvalla apteekissa tai sivuapteekissa. Pääsäännöstä
poiketen Helsingin yliopistolle sekä Itä-Suomen yliopistolle on kuitenkin myönnetty oikeus pitää apteekkia. Tietyt
itsenäiset apteekit ovat kuitenkin muodostaneet verkostoja esimerkiksi ostotoimintaa tai markkinointia varten.
Apteekeilla on ennakkoilmoituksen tehtyään oikeus myydä Suomessa lääkkeitä verkon välityksellä.
Terveydenhuollon kuluttajatuotteita myyvät Suomessa apteekkien lisäksi myös päivittäistavarakaupat ja muut
vähittäiskaupan toimijat. Terveydenhuollon kuluttajatuotteet kattavat useita tuotealueita, kuten apteekkikosmetiikan,
haavanhoitotuotteet, ihonhoitotuotteet, ravintolisät, vitamiinit, testit ja urheilujuomat.
Markkinoiden koko ja kasvu
Suomen lääkemarkkinoiden koko oli tukkuhinnoilla laskettuna vuonna 2014 noin 2,2 miljardia euroa.
Kokonaisuudessaan Suomen lääkemarkkinoiden odotetaan kasvavan keskimäärin noin 2,6 prosenttia vuosina 2013–
2018. Kanavakohtaisesti nopeiten lääkemarkkinoiden odotetaan kasvavan sairaalasegmentissä, kun taas kuluttajille

7

6 kuukauden Stibor-koron vuotuinen keskiarvo, 22.1.2015.
Vuoden 2014 osalta vuosimuutos Q1–Q3, 22.1.2015.
9
Vuoden 2014 osalta vuosimuutos Q1–Q3, 22.1.2015.
10
3 kuukauden Rigibor-koron vuotuinen keskiarvo 2012–2013. 3 kuukauden Euribor-koron vuotuinen keskiarvo 2014–2016,
22.1.2015.
11
3 kuukauden Vilibor-koron vuotuinen keskiarvo 2012–2014. 3 kuukauden Euribor-koron vuotuinen keskiarvo 2015–2016,
22.1.2015.
8
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myytävien lääkkeiden osalta kasvun odotetaan olevan selvästi hitaampaa.12 Kuluttajille myytävien tuotteiden osalta
Yhtiö odottaa kasvua erityisesti terveydenhuollon kuluttajatuotteiden alueella.
Keskeisiä Oriola-KD:n toimintamarkkinoiden markkinoiden kokoon ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä Suomessa ovat
Yhtiön arvion mukaan etenkin väestön ikääntyminen, julkisen sektorin rahoitustilanne, sairaalamyynnin kasvu,
terveydenhuollon kuluttajatuotteiden kasvava osuus apteekkien liikevaihdosta ja kuluttajille sekä lääkeyhtiöille
suunnattujen palvelujen lisääntynyt tarve. Lisäksi lääkemarkkinoiden digitalisoitumiskehitys on merkittävä OriolaKD:n toimintamarkkinoihin vaikuttavia tekijä Suomessa.
Kilpailutilanne
Lääkkeiden tukkukaupan markkinat ovat Suomessa keskittyneet. Alalla on kaksi suurta toimijaa. Markkinoiden suurin
toimija on Tamro noin 54 prosentin markkinaosuudella lääkkeiden tukkukaupasta. Oriola-KD:n markkinaosuus on noin
46 prosenttia lääkkeiden tukkukaupasta.13 Muiden lääkkeiden tukkukaupassa Suomessa toimivien yhtiöiden
markkinaosuus on yhteensä noin puoli prosenttia. Yhtiö on merkittävä toimija eläimille suunnattujen lääkkeiden tukkuja vähittäiskaupassa.
Apteekeilla on itsehoitoon tarkoitettujen nikotiinikorvausvalmisteita lukuun ottamatta yksinoikeus myydä lääkkeitä
Suomessa. Yhtiö odottaa itsehoitolääkkeiden myynnin olevan pitkällä aikavälillä nykyistä vapaampaa. Suomessa toimi
31.10.2014 yhteensä 814 apteekkitoimipistettä14. Suomessa ei Yliopiston apteekkia lukuun ottamatta toimi
apteekkiketjuja lääkkeiden vähittäiskaupassa. Tietyt itsenäiset apteekit ovat kuitenkin muodostaneet verkostoja
esimerkiksi ostotoimintaansa tai markkinointia varten. Suurimmat näistä verkostoista kattavat kymmeniä apteekkeja ja
tunnetuimpia verkostoista ovat Hyvän Mielen Apteekit ja Avainapteekit.
Oriola-KD on Suomessa merkittävä terveydenhuollon kuluttajatuotteita apteekeille toimittava taho. Yhtiön asiakkaita
terveydenhuollon kuluttajatuotteissa ovat apteekit ja noin 600 muuta vähittäiskaupan toimipistettä. Lisäksi Yhtiö myy
Suomessa terveydenhuollon kuluttajatuotteita Oriolashop.fi-verkkokaupassa terveydenhuollon ammattilaisille.
Ruotsi
Markkinakuvaus
Lääkkeiden tukkukauppa toimi Ruotsissa ennen vuotta 2010 yksikanavamallilla, jossa lääkkeiden valmistaja teki
jakelusopimuksen yhden tukkuyhtiön kanssa kyseisen tukkukaupan vastatessa lääkevalmistajan kaikkien tuotteiden
jakelusta. Lääkkeiden tukku- ja vähittäiskaupan rakenteeseen on Ruotsissa vaikuttanut merkittävästi
apteekkiliiketoiminnan sääntelyn purkaminen. Reseptilääkkeiden osalta yksikanavamalli on Ruotsissa säilyttänyt
asemansa ja markkinoilla toimii kaksi merkittävää tukkukauppiasta. Itsehoitolääkkeissä sekä terveydenhuollon
kuluttajatuotteissa on sen sijaan sääntelyn purkamisen jälkeen kehitetty uusia palvelumalleja ja tukkuportaan
toimijoiden määrä on näillä alueilla kasvanut. Samalla lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan toimijat ovat tiivistäneet
yhteistyötään itsehoitolääkkeiden ja terveydenhuollon kuluttajatuotteiden markkinoilla.
Lääkkeiden vähittäiskauppaa Ruotsissa harjoitti aikaisemmin yksinoikeudella valtion kokonaan omistama
monopoliyhtiö Apoteket AB. Ruotsin valtio aloitti vuonna 2009 lääkkeiden vähittäiskaupan sääntelyn purkamisen,
minkä yhteydessä Apoteket AB:n apteekeista noin kaksi kolmasosaa myytiin huutokauppaprosessissa kahdeksassa
osassa neljälle eri taholle. Sääntelyn purkamisen myötä apteekin pitäminen ja perustaminen on tullut mahdolliseksi
osakeyhtiömuotoisesti. Kutakin apteekkia varten tulee kuitenkin olla voimassa valvontaviranomaisen myöntämä
apteekkilupa, jonka myöntämisen pääkriteerinä on riittävä farmaseuttinen osaaminen. Sääntelyn purkaminen on
Ruotsissa johtanut suurten apteekkiketjujen muodostumiseen. Markkinoilla toimii lisäksi useita pienempiä
apteekkiketjuja, apteekkien yhteenliittymiä sekä itsenäisiä apteekkeja.
Apteekeilla on Ruotsissa yksinoikeus reseptilääkkeiden vähittäiskauppaan. Tiettyjen itsehoitolääkkeiden myynti muun
muassa päivittäistavarakaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla on Ruotsissa kuitenkin sallittu. Itsehoitolääkkeiden
myynnin osittaisesta vapauttamisesta huolimatta arviolta yli 80 prosenttia kaikista lääkkeistä myydään Ruotsissa
edelleen apteekkien kautta15.

12

Lähde: IMS Health: Market Prognosis 2014–2018 Europe – Finland, syyskuu 2014.
Lähde: Apteekkitavaratukkukauppiaat r.y. (ATY). Myyntitilasto 2013–2014, 2.1.2015.
14
Lähde: Apteekkariliitto, www.apteekkariliitto.fi/apteekkitieto, 4.2.2015. Apteekkitoimipisteistä 614 oli pääapteekkeja ja 200
sivuapteekkeja.
15
Lähde: Sveriges Apoteksföreningen: Branschrapport 2012.
13
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Markkinoiden koko ja kasvu
Ruotsin lääkemarkkinoiden koko oli tukkuhinnoilla laskettuna noin 3,1 miljardia euroa vuonna 2014.16 Aikavälillä
2013–2018 Ruotsin lääkemarkkinoiden koon odotetaan pysyvän ennallaan, joskin tarkastelujakson loppupuolella
lääkemarkkinoiden odotetaan jälleen kasvavan hieman.17 Lääkemarkkinoiden kasvuun on Ruotsissa viime vuosina
vaikuttanut etenkin rinnakkaistuotujen lääkkeiden osuus lääkkeiden kokonaismyynnistä. Rinnakkaistuonnin määrään
vaikuttavat etenkin valuuttakurssimuutokset, lääkkeiden hintataso Ruotsissa sekä geneeristen lääkkeiden maahantuojien
toimenpiteet. Rinnakkaistuonnin osuus lääkemarkkinoista laski vuoden 2014 aikana vuoden 2013 lopun noin 21
prosentista vuoden 2014 lopun noin 13 prosenttiin.18 Ruotsissa toimi 31.12.2010 yhteensä 1.122 apteekkia. 31.12.2014
apteekkeja oli yhteensä 1.336, mikä tarkoittaa 19,1 prosentin kasvua 31.12.2010 tilanteeseen nähden19.
Reseptilääkkeiden osuus apteekkien liikevaihdosta on Ruotsissa alentunut viime vuosina. Reseptilääkkeiden osuus
apteekkien liikevaihdosta oli vuonna 2010 noin 80 prosenttia, kun vuonna 2014 reseptilääkkeiden osuus alentui 75
prosenttiin20. Vastaavasti etenkin terveydenhuollon kuluttajatuotteiden tuoman liikevaihdon osuus on Ruotsissa
kasvanut.21 Yhtiön arvion mukaan terveydenhoidon kuluttajatuotteiden myynnin osuuden apteekkien liikevaihdosta
odotetaan edelleen kasvavan ja itsehoitolääkkeiden osuuden pysyvän lähes ennallaan tulevina vuosina.
Oriola-KD:n liiketoiminnassa keskeisiä markkinoiden kokoon ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä Ruotsissa ovat Yhtiön
arvion mukaan etenkin julkisen vallan lisääntyvä reseptilääkkeiden käyttöön ja kustannuksiin liittyvä kontrolli,
sairaalakanavan merkityksen korostuminen etenkin reseptilääkkeiden jakelussa, terveydenhuollon kuluttajatuotteiden
osuuden kasvaminen apteekkien liikevaihdosta, rinnakkaistuonnin ja geneeristen lääkkeiden osuuden kasvun
tasaantuminen sekä lääkkeiden vähittäiskaupassa käynnissä oleva digitalisoitumiskehitys. Ruotsin lääkemarkkinoihin
vaikuttavat edellä kuvatun lisäksi väestön ikääntyminen ja palvelujen merkityksen kasvaminen lääkkeiden tukku- ja
vähittäiskaupassa lääkeyhtiöiden muokatessa toimintamallejaan.
Kilpailutilanne
Suurimmat toimijat Ruotsin reseptilääkkeiden tukkukaupassa ovat Tamro ja Oriola-KD. Oriola-KD on reseptilääkkeissä
Ruotsin toiseksi suurin lääketukkukauppa noin 39 prosentin markkinaosuudella22. Itsehoitolääkkeiden ja
terveydenhuollon kuluttajatuotteiden tukkukauppaan on viime vuosina tullut uusia toimijoita. Oriola-KD:n lisäksi
itsehoitolääkkeiden ja terveydenhuollon kuluttajatuotteiden tukkukaupassa toimivat muun muassa Postnord ja Tamro.
Oriola-KD toimittaa sopimukseen perustuen itsehoitolääkkeitä ja terveydenhuollon kuluttajatuotteita tietyille
apteekkiketjuille.
Sääntelyn purkaminen lääkkeiden vähittäiskaupassa on Ruotsissa johtanut suuren apteekkiketjun muodostumiseen ja
uusien toimijoiden tuloon markkinoille. Ruotsin apteekkimarkkinoilla toimii tällä hetkellä kolme suurta apteekkiketjua,
joiden yhteenlaskettu markkinaosuus apteekkien liikevaihdosta on noin 84 prosenttia23. Lisäksi Ruotsissa toimii
pienempiä apteekkiketjuja kuten LloydsApotek ja apteekkien yhteenliittymiä kuten Apoteksgruppen sekä esimerkiksi
vain verkon välityksellä toimivia apteekkeja. Oriola-KD on Ruotsin kolmanneksi suurin apteekkiketju yli 300 apteekin
verkostollaan sekä noin 19 prosentin markkinaosuudellaan apteekkien liikevaihdosta. Ruotsin suurin apteekkiketju on
valtio-omisteinen Apoteket -ketju noin 35 prosentin markkinaosuudella ja toiseksi suurin vuoden 2014 lopulla
yhdistynyt päivittäistavarakauppa ICA:n omistama Cura Apotek ja Apotek Hjärtat -ketju noin 31 prosentin
markkinaosuudella apteekkien liikevaihdosta.24 Yhtiön arvion mukaan Ruotsissa toimi 31.12.2014 yhteensä 1.336
apteekkia.
Viro, Latvia ja Liettua
Markkinakuvaus
Baltian maissa lääkkeiden tukkukauppa toimii monikanavamallilla, jossa tukkukaupat ostavat lääkevalikoimansa
lääkevalmistajilta ja myyvät ne edelleen apteekeille ja sairaaloille.
16

Lähde: IMS Health tietokanta 31.12.2014. Ruotsin lääkemarkkinan koko on noin 28,1 miljardia Ruotsin kruunua.
Lähde: IMS Health, Market Prognosis 2014–2018 Europe - Sweden, syyskuu 2014.
18
IMS Health tietokanta 31.12.2014.
19
Lähde: Sveriges Apotekarföreningen: Apoteksbranschens årsrapport 2010 ja Yhtiön oma arvio.
20
Lähde: Sveriges Apoteksföreningen: Apoteksbranschens årsrapport 2010 ja Sveriges Apoteksförerningen: PM Statiskik december
2014, 17.1.2015.
21
Lähde: Sveriges Apoteksföreningen: Branschrapport 2013.
22
Lähde: IMS Health tietokanta 31.12.2014 ja Yhtiön oma arvio. Tamro on markkinoiden suurin toimija noin 48 prosentin
markkinaosuudella.
23
Lähde: Sveriges Apoteksföreningen: PM Statiskik december 2014, 17.1.2015.
24
Lähde: Sveriges Apoteksföreningen: PM Statiskik december 2014, 17.1.2015.
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Lääkkeiden vähittäiskauppaa koskeva sääntely vaihtelee eri Baltian maiden välillä. Latviassa apteekkilisenssien
lukumäärä on rajattu, ja lisäksi Latviassa on apteekkien maantieteelliseen sijaintiin liittyviä rajoituksia. Liettuassa
apteekkien perustamista ei ole säännelty. Virossa apteekkien perustaminen on säännelty, ja uusien apteekkien
perustaminen on mahdollista vain haja-asutus alueilla.
Latviassa itsehoitolääkkeiden vähittäiskauppa on sallittu verkon välityksellä. Virossa reseptilääkkeiden ja
itsehoitolääkkeiden vähittäiskauppa on sallittua verkon välityksellä. Liettuassa verkon välityksellä tapahtuva lääkkeiden
vähittäiskauppa ei ole sallittua. Yhtiön arvion mukaan lääkkeiden vähittäiskaupan sääntelyä tullaan Baltian maissa
tulevaisuudessa asteittain purkamaan.
Markkinoiden koko ja kasvu
Viron lääkemarkkinoiden koko tukkuhinnoilla laskettuna oli vuonna 2013 noin 214 miljoonaa euroa, Latvian
lääkemarkkinoiden koko noin 186 miljoonaa euroa ja Liettuan lääkemarkkinoiden koko noin 481 miljoonaa euroa.
Aikavälillä 2013–2018 Viron lääkemarkkinoiden odotetaan kasvavan keskimäärin noin 5,0 prosenttia, Latvian
lääkemarkkinoiden noin 2,9 prosenttia ja Liettuan lääkemarkkinoiden noin 4,8 prosenttia. 25
Oriola Oy:n paikalliset tytäryhtiöt harjoittavat lääkealaan liittyvien markkinointi- ja logistiikkapalvelujen myyntiä
Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Yhtiön vuonna 2014 Latviassa avaaman verkkoapteekin tuotevalikoimaan kuuluu sekä
terveydenhuollon kuluttajatuotteita että itsehoitolääkkeitä. Lisäksi Oriola-KD osti joulukuussa 2014 yhden apteekin
Riikan keskustasta. Oriola-KD:n liiketoiminnassa keskeisiä markkinoiden kokoon ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä
Baltian maissa ovat Yhtiön arvion mukaan etenkin lääkemarkkinan kasvun painottuminen alkuperäis- ja
reseptilääkkeisiin, vähittäiskaupan digitalisoitumiskehitys, odotettavissa olevat muutokset esimerkiksi lääkkeiden
verkkokauppaa ja apteekkien perustamista koskevassa sääntelyssä sekä lääkevalmistajien muuttuvat toimintamallit ja
sen tuomat mahdollisuudet palvelutarjonnan kehittämiseksi. Baltian maissa julkisen vallan terveydenhoitomenojen taso
vaikuttaa olennaisesti lääkemarkkinoiden kokoon ja kehitykseen.

25

Lähde: IMS Health: Total Pharmaceutical Sales forecast for Baltic Countries, tammikuu 2015.
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ORIOLA-KD:N LIIKETOIMINTA
Yleiskuvaus
Oriola-KD on Yhtiön johdon arvion mukaan yksi johtavista lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan yhtiöistä PohjoisEuroopassa. Yhtiö harjoittaa lääkkeiden vähittäiskauppaa eli apteekkitoimintaa Ruotsissa ja Latviassa sekä toimii
lääkkeiden tukkukaupassa Suomessa ja Ruotsissa. Baltian maissa Yhtiö harjoittaa lääkealaan liittyvien markkinointi- ja
logistiikkapalvelujen myyntiä. Lisäksi Yhtiöllä on terveys- ja hyvinvointituotteiden markkinointi- ja
myyntiliiketoimintaa Suomessa ja Baltian maissa.
Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 1.612,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 65,0 miljoonaa
euroa. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihdosta tuli vuonna 2014 Ruotsista 73,0 prosenttia ja Suomesta ja Baltian
maista 27,0 prosenttia.
Oriola-KD toimi Venäjällä lääkkeiden tukku- ja vähittäiskaupassa vuosina 2008–2014. Oriola-KD myi joulukuussa
2014 kaikki Venäjän liiketoimintonsa venäläiselle apteekkiketju CJSC “Apteki 36.6”:lle. Kaupan velaton kauppahinta
oli 3.700 miljoonaa ruplaa, joka vastasi kaupantekohetkellä noin 56 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin käteisellä.
Venäjän myydyt liiketoiminnot on luokiteltu IFRS 5 -standardin mukaisiksi lopetetuiksi toiminnoiksi. Oriola-KD:n
lopetettujen toimintojen tilikauden tulos vuonna 2014 oli -258,8 miljoonaa euroa, josta myytyjen omaisuuserien
käypään arvoon arvostamisesta kirjattu arvonalentumistappio, tulosvaikutteisesti kirjatut kertyneet muuntoerot sekä
myynnin kulut olivat yhteensä -147,7 miljoonaa euroa. Venäjän liiketoiminnot työllistivät 2.405 henkilöä 30.9.2014.
Oriola-KD:n markkinaosuus lääkkeiden tukkukaupassa on Suomessa arviolta 46 prosenttia26 ja Ruotsissa arviolta 39
prosenttia27. Yhtiöllä on Ruotsissa yli 300 apteekkia ja yhteensä noin 19 prosentin markkinaosuus apteekkien
liikevaihdosta Ruotsissa28.
Lääkemarkkinoiden arvo Suomessa ja Ruotsissa oli tukkuhinnoilla laskettuna vuonna 2014 yhteensä noin 5,3 miljardia
euroa29. Lääkemarkkinoiden odotetaan kasvavan Suomessa keskimäärin noin 2,6 prosenttia vuodessa vuosina 2013–
2018 ja pysyvän Ruotsissa ennallaan vuosina 2013–2018. 30
Yhtiön strategia ja tavoitteet
Strategia
Yhtiö keskittyy strategiansa mukaan lääkkeiden ja kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tuotteiden vähittäisja tukkukauppaan Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin yhteistyökumppani
Pohjois-Euroopassa lääketeollisuuden ja kuluttajien välillä. Yhtiö pyrkii tavoitteeseen tarjoamalla lääkkeiden ja
terveydenhuollon kuluttajatuotteiden valmistajille luotettavan pääsyn markkinoille ja tarjoamalla kuluttajille
erinomaista ja luotettavaa palvelua.
Yhtiö on nykyisen strategiansa osana määrittänyt neljä konsernitason painopistealuetta (must-win battles), joiden
toteuttaminen on Yhtiölle tärkeää joko taloudellisesta taikka strategisesta näkökulmasta markkinoilla tapahtuvien
muutosten tai Yhtiön potentiaalin hyödyntämiseksi. Painopistealueet vaativat yhteistyötä eri liiketoiminta-alueiden
välillä. Konsernitason painopistealueita ovat:
•

Liiketoiminnan tehokkuuden parantaminen ja liiketoiminnan kasvattaminen Ruotsissa;

•

Liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen Venäjällä (muutoksena toteutunut, Venäjän liiketoiminnot on myyty
joulukuussa 2014);

•

Tukkukaupan palveluliiketoiminnan laajentaminen; ja

•

Digitaalisen palveluvalikoiman ja asiakaskokemuksen kehittäminen.
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Yhtiö tulee päivittämään strategiansa, ja sen sisältämät painopistealueet, vuosittaisen suunnitteluprosessin mukaisesti
helmi-toukokuussa 2015.
Taloudelliset tavoitteet
Oriola-KD mittaa strategisten tavoitteidensa saavuttamista tiettyjen avaintunnuslukujen avulla. Yhtiö on vahvistanut
aikaisemmin asettamansa taloudelliset tavoitteet:
•

Kasvu: Yhtiön tavoitteena on kasvaa lääkemarkkinan yleistä kasvua nopeammin;

•

Kannattavuus: Yhtiön oman pääoman tuottotavoite (ROE)31 on yli 15 prosenttia; ja

•

Pääomarakenne: Yhtiön pitkän aikavälin tavoite keskimääräiselle nettovelkaantumisasteelle on 40–60
prosenttia.

Lisäksi Yhtiö on asettanut liiketoiminnalleen seuraavat avaintavoitteet vuodelle 2015:
•

Digitaalisten kanavien kehittäminen;

•

Palveluliiketoiminnan vahvistaminen ja laajentuminen terveydenhuollon B2B-markkinoille; ja

•

Toimintojen tehostaminen konsernin synergioita hyödyntämällä.

Keskeisimmät vahvuudet
Vahva asema Suomen lääketukkumarkkinoilla ja valituissa terveydenhuollon kuluttajatuotteiden tuotekategorioissa
Oriola-KD:llä on pitkä kokemus lääkkeiden tukkukaupasta Suomessa. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Oriola-KD:n
erityisiä vahvuuksia Suomessa ovat tehokas ja luotettava logistiikka, vahvat tuotemerkit, laadukkaat lisäarvopalvelut ja
sujuva asiakaspalvelu sekä ammattitaitoinen henkilöstö. Lääkkeiden jakeluun liittyvän logistiikan lisäksi Oriola-KD
tarjoaa asiakkailleen erilaisia lisäpalveluja, kuten markkinointi-, mainosmateriaali-, lääkenäyte-, sairaalatarjous- ja
informaatiopalveluita sekä lääketutkimuksiin kuuluvia kliinisiä palveluita. Yhtiön johto uskoo, että yhdistettynä OriolaKD:n logistiikkaan nämä palvelut mahdollistavat parhaiten kilpailukykyisten, joustavien ja monipuolisten
kokonaisratkaisujen tarjoamisen tukkukaupan asiakkaille.
Terveydenhuollon kuluttajatuotteiden alueella Oriola-KD myy ja markkinoi Suomessa vahvoja brändituotteita valituissa
tuotekategorioissa vitamiinit, ravintolisät, apteekkikosmetiikka, ihonhoitotuotteet, testit, urheilujuomat ja
haavanhoitotuotteet.
Vahva asema Ruotsin lääketukkumarkkinoilla ja lääkkeiden vähittäiskaupassa
Oriola-KD:n tytäryhtiö Oriola AB toimii Ruotsin lääkemarkkinoilla tukkukaupassa. Yhtiön johdon mukaan OriolaKD:n vahvuuksia ovat vankka kokemus lääkkeiden tukkukaupassa sekä laadukas asiakaspalvelu ja logistiikka. Yhtiö
pyrkii aktiivisesti kehittämään uusia jakelu- ja logistiikkapalveluita, joiden odotetaan parantavan tukkukaupan ja
vähittäiskaupan kannattavuutta Ruotsissa kasvaneiden toimitusmäärien ja parantuneiden hankintaehtojen myötä.
Lääkkeiden vähittäiskaupassa Oriola-KD toimi Ruotsissa vuodesta 2010 Kronans Droghandel -apteekkiketjun kautta.
Kesäkuussa 2013 toteutetun Medstop-apteekkiketjun hankinnan myötä Yhtiö vahvisti entisestään asemaansa erityisesti
Ruotsin suurimpien kaupunkien ostoskeskuksissa ja keskusta-alueilla. Hankinnan myötä Yhtiö on yhdistänyt
apteekkiketjunsa yhden tuotemerkin alle. Yhtiön Kronans Apotek apteekkiverkosto kattaa koko maan, ja se on tunnettu
asiakaspalvelustaan sekä laadukkaista hyvinvointi- ja lifestyletuotteistaan reseptilääkkeiden lisäksi.
Tehokas konserninsisäinen osaamisen hallinnointi
Oriola-KD:llä on tukkukaupassa vahva asema erityisesti Suomessa ja Ruotsissa, joissa Yhtiön lääkkeiden jakeluun
liittyvä logistiikka on tehokasta ja luotettavaa. Lääkkeiden vähittäiskaupassa Yhtiöllä on vahva asema erityisesti
Ruotsissa, jossa Yhtiöllä oli 31.12.2014 yhteensä 304 apteekkia. Yhtiön keskitetty osaamisen hallinnointi mahdollistaa
vakiintuneilla markkina-alueilla kehitetyn lääkkeiden tukku- ja vähittäiskauppaan liittyvän erityisasiantuntemuksen
hyödyntämisen myös kasvavilla ja kehittyvillä markkinoilla Yhtiön toiminta-alueella.
Liiketoiminnan kuvaus
Oriola-KD:n raportointisegmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa. Yhtiö on muodostanut raportoitavat segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejään.
31

ROE = 100 % x Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista / Oma pääoma yhteensä (vuoden alun ja lopun keskiarvo).
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Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa
Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan raportointisegmentti muodostuu Suomen lääkkeiden
tukkukaupan, terveydenhuollon kuluttajatuotteiden ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
toimintasegmenteistä. Raportointisegmentin liiketoiminta käsittää muun muassa lääkkeiden tukkukaupan, logistiikan ja
informaatiovirtojen hallinnointiin liittyviä palveluita, terveydenhuollon kuluttajatuotteiden myyntiä ja markkinointia
sekä erilaisia lisäpalveluita etenkin lääkkeiden tukkukaupassa. Raportointisegmentin asiakkaita ovat lääkkeiden
valmistajat, apteekit, eläinlääkärit, vähittäiskaupan toimipisteet, sairaalat ja terveydenhuollon henkilökunta.
Suomen lääkkeiden tukkukauppa
Oriola-KD tuottaa lääkkeiden valmistajille, apteekeille sekä terveydenhuollon instituutioille lääkkeiden tukkukauppaan
liittyviä palveluita, kuten lääkkeiden hankintaan, tavaralogistiikkaan sekä informaatiovirtojen hallinnointiin liittyviä
palveluita. Yhtiön logistiikkapalvelut kattavat lääkkeiden varastoinnin, keräilyn ja jakelun. Lääkevalmistajan kanssa
tehdystä sopimuksesta riippuen välitettävät lääkkeet omistaa joko Oriola-KD tai lääkkeen valmistaja. Lisäksi Oriola-KD
tarjoaa asiakkailleen erilaisia lisäpalveluita kuten markkinointi-, mainosmateriaali-, lääkenäyte-, sairaalatarjous- ja
informaatiopalveluita sekä lääketutkimuksiin kuuluvia kliinisiä palveluita. Sopimukset eri lääkevalmistajien kanssa
tehdään yleensä 1–5 vuodeksi. Yhtiön liiketoiminta kattaa koko Suomen alueen. Yhtiön päälogistiikkakeskus sijaitsee
Espoossa ja Pohjois-Suomen kattava jakelukeskus Oulussa.
Oriola-KD jakelee Suomessa lääkkeitä sairaaloille, terveyskeskuksille sekä apteekeille, joilla on Suomessa yksinoikeus
lääkkeiden vähittäiskauppaan, lukuun ottamatta itsehoitoon tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita. Yhtiö toimittaa
itsehoitoon tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita apteekkien lisäksi myös kauppoihin, kioskeihin ja huoltoasemille.
Terveydenhuollon kuluttajatuotteiden -liiketoiminta
Terveydenhuollon kuluttajatuotteiden -toimintasegmentti myy ja markkinoi terveydenhuollon kuluttajatuotteita
apteekeille ja muille vähittäiskaupan yksiköille kuten päivittäistavarakaupoille Suomessa. Toimintasegmentin
tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa vitamiinit, ravintolisät, apteekkikosmetiikka, ihonhoitotuotteet, testit,
urheilujuomat ja haavanhoitotuotteet. Yhtiö keskittyy liiketoiminnassa toisaalta vahvoihin ulkopuolisten valmistajien
tuotemerkkeihin ja toisaalta omiin tuotemerkkeihin. Toimintasegmentin tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat muun muassa
Avène, Lysi ja Gefilus. Terveydenhuollon kuluttajatuotteiden -liiketoiminnan valikoimiin kuuluu myös Oriola-KD:n
omia tuotemerkkejä kuten mineraalisuola Pansuola® ja Pansalt® sekä urheilijoille ja kuntoilijoille suunnattu Dexal® tuotesarja. Oriola-KD jakelee Suomessa terveydenhuollon kuluttajatuotteita yhteensä noin 200 valmistajalta. Yhtiöllä
on Suomessa terveydenhuollon kuluttajatuotteita terveydenhuollon ammattilaisille myyvä verkkokauppa Oriolashop.fi.
Baltian maiden lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa
Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -toimintasegmentin liiketoiminta koostuu lääkkeiden tukkukaupasta,
lääkeyrityksille tarjottavista logistiikkapalveluista, terveydenhuollon kuluttajatuotteiden myynnistä ja markkinoinnista
sekä lääkeyhtiöille tarjottavista markkinointipalveluista Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Virossa ja Liettuassa OriolaKD:n toimittaa lääkkeitä pääasiassa sairaaloille, kun taas Latviassa Oriola-KD:n asiakkaita ovat myös apteekit. Yhtiö
avasi vuonna 2013 Latviassa maanlaajuisesti toimivan itsehoitolääkkeitä sekä terveydenhuollon kuluttajatuotteita
myyvän verkkokaupan. Vuonna 2014 Yhtiö osti Riikan keskustassa sijaitsevan apteekin. Oriola-KD aloitti vuonna 2013
MSD:n kanssa yhteistyön koskien reseptilääkkeiden myyntiä ja markkinointia Virossa, Latviassa ja Liettuassa. OriolaKD:llä on toimipisteet Baltian maissa Riikassa, Vilnassa ja Tallinnassa.
Segmentin liikevaihto ja liikevoitto
Seuraavassa taulukossa esitetään Oriola-KD:n Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportointisegmentin liikevaihto ja liikevoitto 31.12.2014 ja 31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta.
1.1.–31.12.
2014
2013
(tilintarkastettu) (oikaistu / tilintarkastamaton) 1)
435,9
425,3

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa
MEUR
Liikevaihto
Liikevoitto/-(tappio)
Liikevoittoprosentti
_____________________________
1)

19,2

18,8

4,4

4,4

Oriola-KD:n johto on 1.1.2014 lähtien seurannut segmenttikohtaisia tietoja huomioiden konsernin hallinnointipalkkiot. Segmenttikohtaiset
liikevoittotiedot 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta on oikaistu vastaamaan nykyistä esitystapaa ja ovat oikaisuista johtuen tilintarkastamattomia.
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Oikaisun johdosta segmentin liikevoitto pieneni 2,1 miljoonaa euroa 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella. Liikevaihto 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta on tilintarkastettu.

Raportointisegmentin liikevaihto kasvoi vuonna 2014. Suomen tukkukaupan liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla.
Liikevaihdon kasvua Baltian maissa tuki tukkukaupan laajentunut palveluportfolio. Terveydenhuollon
kuluttajatuotteiden liikevaihdon aleneminen on jatkunut vuonna 2014 huolimatta Yhtiön päätuotemerkkien, kuten
Avène, Gefilus, Lysi ja Pharmacare, liikevaihdon kasvamisesta.
Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto vuonna 2014 pysyi vertailukauden tasolla.
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan raportointisegmentti muodostuu Ruotsin lääkkeiden tukkukaupan ja
Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan toimintasegmenteistä. Raportointisegmentin liiketoiminta käsittää lääkkeiden
jakelun, lääkkeiden logistiikka- ja hankintapalvelut sekä lääkkeiden sekä terveydenhuollon kuluttajatuotteiden
vähittäiskaupan Ruotsissa. Lisäksi raportointisegmentti tarjoaa erilaisia lisäpalveluita asiakkailleen.
Ruotsin lääkkeiden tukkukauppa
Oriola-KD tarjoaa Ruotsissa lääkejakeluun, -logistiikkaan sekä lääkkeiden hankintaan liittyviä palveluita.
Reseptilääkkeiden tukkukaupassa Oriola-KD tarjoaa jakelu- ja logistiikkapalveluita lääkkeiden valmistajille ja
apteekkiketjuille. Yhtiön päävarasto Ruotsissa sijaitsee Mölnlyckessä ja jakelu apteekkeihin tapahtuu keskitetysti
Enköpingistä. Itsehoitolääkkeissä ja terveydenhuollon kuluttajatuotteissa Yhtiön asiakkaita ovat lääkkeiden valmistajien
ja apteekkiketjujen lisäksi myös sairaalat, eläinlääkärit, elintarvikeyritykset, huoltoasemat ja muut vähittäiskaupan
toimipisteet.
Yhtiö aloitti vuonna 2013 sopimusyhteistyön useiden apteekkiketjujen kanssa. Yhteistyössä Oriola-KD hoitaa
apteekkiketjujen puolesta tiettyjen itsehoitolääkkeiden ja terveydenhuollon kuluttajatuotteiden hankinnan, varastoinnin
ja jakelun. Yhteistyö kattaa tällä hetkellä Kronans Apotek, Lloyds Apotek ja Apoteksgruppen -apteekkiketjut. Yhtiöllä
on Tukholmassa apteekkiketjuja palveleva hankintayksikkö.
Lääkkeiden tukkukaupan lisäksi Oriola-KD tarjoaa Ruotsissa lisäpalveluita kuten lääketutkimuksiin liittyviä palveluita,
lääkenäytteisiin liittyviä palveluita sekä lääkkeiden uudelleenpakkaamiseen ja käsittelyyn liittyviä palveluita.
Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
Oriola-KD toimii Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupassa koko maan kattavan Kronans Apotek -apteekkiketjun kautta.
Kronans Apotek tarjoaa kuluttajille lääkkeitä ja terveydenhuollon kuluttajatuotteita kuten vitamiinivalmisteita,
ravintolisiä, apteekkikosmetiikkaa ja ihonhoitotuotteita. Kronans Apotek -apteekkeja oli 31.12.2014 Ruotsissa yhteensä
304 kappaletta.
Segmentin liikevaihto ja liikevoitto
Seuraavassa taulukossa esitetään Oriola-KD:n Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan raportointisegmentin
liikevaihto ja liikevoitto 31.12.2014 ja 31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta.
1.1.–31.12.
2014
2013
(tilintarkastettu) (oikaistu / tilintarkastamaton) 1)
1.176,4
1.194,4

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa
MEUR
Liikevaihto
Liikevoitto/-(tappio)
Liikevoittoprosentti
_____________________________

50,5

16,4

4,3

1,4

1)

Oriola-KD:n johto on 1.1.2014 lähtien seurannut segmenttikohtaisia tietoja huomioiden konsernin hallinnointipalkkiot. Segmenttikohtaiset
liikevoittotiedot 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta on oikaistu vastaamaan nykyistä esitystapaa ja ovat oikaisuista johtuen tilintarkastamattomia.
Oikaisun johdosta segmentin liikevoitto pieneni 2,1 miljoonaa euroa 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella. Liikevaihto 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta on tilintarkastettu.

Raportointisegmentin liikevaihto laski vuonna 2014. Vertailukelpoisin valuuttakurssein raportointisegmentin liikevaihto
kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. Ruotsin toimintasegmenttien liikevaihto kasvoi sekä
lääkkeiden vähittäiskaupassa että lääkkeiden tukkukaupassa vuonna 2014. Vähittäiskaupan liikevaihtoa vahvisti
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jatkuvan toiminnan kehittämisen ja kesäkuussa 2013 toteutunut Medstop-yrityskauppa. Tukkukaupassa liikevaihtoa
kasvattivat etenkin kasvanut liiketoiminnan volyymi.
Raportointisegmentin liikevoitto parani vuonna 2014 sekä lääkkeiden vähittäiskaupassa että tukkukaupassa. Lääkkeiden
vähittäiskaupassa liikevoittoa paransivat erityisesti apteekki ja tuoteportfolion kehittäminen sekä vuoden 2014 aikana
toteutuneet synergiahyödyt liittyen Medstop-apteekkiketjun integrointiin. Vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä
Ruotsin vähittäiskaupan kannattavuutta rasitti tiettyjen reseptilääkkeiden hinnanalennukset. Tukkukaupassa liikevoiton
kehitystä tuki kasvanut liiketoiminnan volyymi ja kannattavuuden parantamiseksi toteutetut tehostamistoimenpiteet.
Oriola-KD kirjasi vuoden 2014 viimeiselle vuosineljännekselle Ruotsin Mölnlyckessä sijaitsevan keskusvaraston
myynti- ja takaisinvuokrasopimuksesta 7,5 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton. Rinnakkaistuotujen
lääkkeiden osuus Ruotsin lääkemarkkinoista laski vuoden 2014 aikana vuoden 2013 lopun noin 21 prosentista vuoden
2014 lopun noin 13 prosenttiin.32
Historia
Apteekkitavarakauppa Oriola Oy (nykyinen Oriola Oy) perustettiin vuonna 1948 osana Orion-yhtymää. Toimintansa
alussa Oriola maahantoi, myi ja jakeli kemiallisia lääkeaineita, kemikaaleja, saniteettitarvikkeita sekä muita vastaavia
tuotteita. Oriolan liiketoiminta laajeni Suomessa 1970-luvulla, jolloin Yhtiön sairaala-, ja laboratoriotarvikeosastot
aloittavat toimintansa, Hammasväline Oy siirtyi Oriolan omistukseen ja Oriola laajensi toimintaansa edelleen röntgenliiketoimintaan. 1990-luvulla Oriola laajensi tukkukaupan liiketoimintaansa Baltian maihin ja aloitti lääkkeiden
tukkukaupan liiketoiminnan Virossa vuonna 1990. Liettuassa Oriola aloitti liiketoiminnan vuonna 1994 ja Latviassa
liiketoiminta aloitettiin vuonna 1995.
Oriola-KD Oyj syntyi vuonna 2006, kun Orion Oyj jakautui kahdeksi uudeksi pörssiyhtiöksi, Orion Oyj:ksi ja OriolaKD Oyj:ksi. Samalla jakautuva Orion Oyj purkautui, ja jakautumisessa syntyneet uudet yhtiöt Oriola-KD Oyj ja Orion
Oyj merkittiin kaupparekisteriin.
Oriola-KD aloitti lääkkeiden tukku- ja vähittäiskaupan liiketoiminnan Venäjällä vuonna 2008. Vuonna 2010 Oriola-KD
osti Ruotsin valtion järjestämässä huutokauppaprosessissa yhteensä 171 apteekkia, joiden liiketoimintaa Yhtiö alkoi
harjoittaa Kronans Droghandel -tuotemerkin alla. Vuonna 2010 Oriola-KD myi terveydenhuollon kaupan
liiketoiminnan. Oriola-KD jatkoi yritysostoja hankkimalla kesäkuussa 2013 ruotsalaisen Medstop-apteekkiketjun, jonka
apteekit sijaitsevat pääsääntöisesti ostoskeskuksissa ja keskusta-alueilla Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä.
Samana vuonna Kronans Droghandel ja Medstop yhdistettiin yhden tuotemerkin alla toimivaksi Kronans Apotek apteekkiketjuksi. Ruotsin apteekkiliiketoimintaa on jatkettu Kronans Apotek -tuotemerkillä vuodesta 2013 alkaen.
Yhtiöllä oli 31.12.2014 Ruotsissa yhteensä 304 apteekkia. Yhtiö osti joulukuussa 2014 Riikan keskustassa sijaitsevan
apteekin ja myi kaikki Venäjän liiketoimintonsa venäläiselle apteekkiketju CJSC “Apteki 36.6”:lle. Oriola-KD:n
Venäjän liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 978,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli -8,3 miljoonaa euroa.
Konsernin rakenne
Tämän Esitteen päivämääränä Oriola-KD-konserni muodostuu emoyhtiö Oriola-KD Oyj:stä, kahdesta emoyhtiön täysin
omistamasta tytäryhtiöstä sekä kyseisten kahden tytäryhtiön täysin omistamista tytäryhtiöistä Yhtiön eri toimintamaissa.
Konsernin emoyhtiö vastaa muun muassa Konsernin johtamisesta sekä konsernitason rahoituksesta ja hallinnollisten
palveluiden tuottamisesta Konsernille. Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat päivittäisestä liiketoiminnasta ja
Oriola-KD:n strategian täytäntöönpanosta. Liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat suoraan Yhtiön
toimitusjohtajalle. Suomen lisäksi Oriola-KD toimii Ruotsissa ja Baltian maissa.
Konsernin emoyhtiö Oriola-KD Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Seuraavassa taulukossa esitetään Oriola-KDkonserniin kuuluvat yhtiöt 31.12.2014:

Oriola-KD-konserni

Konsernin osuus
(prosenttia)
Omistus

Äänistä

Rekisteröintimaa

Emoyhtiö Oriola-KD Oyj
Oriola Oy
Oriola-KD Holding Oy

100
100

100
100

Suomi
Suomi
Suomi

Oriola Oy
Aloiro AB 1)
AS Oriola

100
100

100
100

Ruotsi
Viro

32

IMS Health tietokanta 31.12.2014.
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1)

SIA Oriola Riga
UAB Oriola Vilnius
SIA Panpharmacy
SIA Rigas Elizabetes aptieka

100
100
100
100

100
100
100
100

Latvia
Liettua
Latvia
Latvia

Oriola-KD Holding Oy
Oriola-KD Holding Sverige AB

100
100

100
100

Suomi
Ruotsi

Oriola-KD Holding Sverige AB
Oriola AB
Kronans Droghandel Apotek AB

100
100

100
100

Ruotsi
Ruotsi

Yhtiö ei harjoita liiketoimintaa.

Merkittävät sopimukset
Oriola-KD myi joulukuussa 2014 kaikki Venäjän liiketoimintonsa venäläiselle apteekkiketju CJSC “Apteki 36.6”:lle.
Kaupan velaton kauppahinta oli 3.700 miljoonaa ruplaa, joka vastasi kaupantekohetkellä noin 56 miljoonaa euroa.
Kauppahinta maksettiin käteisellä. Kauppaa koskevaan sopimukseen sisältyy tavanomaisia ehtoja koskien mahdollista
myyjän sopimusvastuuta ostajaa kohtaan.
Oriola-KD ei ole tehnyt tämän Esitteen päivämäärää edeltäneen tilikauden aikana muita merkittäviä tavanomaiseen
liiketoimintaansa kuulumattomia sopimuksia. Oriola-KD ei myöskään ole tehnyt tavanomaiseen liiketoimintaansa
kuulumattomia sopimuksia, joiden perusteella Oriola-KD-konserniin kuuluvalla yhtiöllä olisi konsernin kannalta
merkittäviä velvoitteita tai oikeuksia tämän Esitteen päivämääränä.
Immateriaalioikeudet
Oriola-KD pyrkii rekisteröimään ja aktiivisesti suojelemaan brändejä ja tavaramerkkejä, joita se käyttää
liiketoiminnassaan. Yhtiön tuotteisiin liittyviä rekisteröityjä tavaramerkkejä ovat muun muassa Apteekin®,
Apteekkarin®, Dexal®, ja Pansuola®. Yhtiö markkinoi lisenssillä muun muassa probioottisia Gefilus® -tuotteita
tietyissä tuotekategorioissa, Lysi® -kalaöljyvalmisteita ja Avène® -ihonhoitotuotteita. Ruotsin vähittäiskaupassa yhtiö
toimii tällä hetkellä Kronans Apotek brändillä.
Yhtiöllä on Suomessa joitakin patentteja liittyen muun muassa funktionaalisiin elintarvikkeisiin ja niiden
valmistusmenetelmiin.
Johdon käsityksen mukaan Yhtiön toiminta ei ole riippuvainen yksittäisestä patentista, tavaramerkistä tai muusta
immateriaalioikeudesta.
Toimiluvat
Lääkkeiden tukkukauppa ja apteekkitoiminta Yhtiön toiminta-alueella edellyttävät toimilupaa. Yhtiöllä on lupa
lääkkeiden tukkukauppaan Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä lupa lääkkeiden
vähittäiskauppaan Ruotsissa ja Latviassa. Lisäksi yhtiöllä on muita sen liiketoimintaan liittyviä lupia, kuten esimerkiksi
lääkevalmisteiden uudelleenpakkaaminen Suomessa, Ruotsissa ja Liettuassa. Katso kohta ”Riskitekijät - Oriola-KD:n
liiketoimintaan kohdistuu sääntelyn muuttumiseen ja noudattamiseen sekä toimilupiin ja viranomaisvalvontaan liittyviä
riskejä”.
Henkilöstö
Lääkeala on toimialana tarkkaan säännelty ja asettaa vaatimuksia myös henkilöstölle. Oriola-KD:n ja sen henkilöstön
on noudatettava niiden maiden lakeja, säädöksiä ja normeja, joissa sillä on liiketoimintaa sekä otettava huomioon myös
Yhtiön omat tavoitteet ja laatunormit. Henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty lääkkeiden parissa tapahtuvaan
työskentelyyn. Koulutuksen sisältö ja laajuus määräytyvät työtehtävän perusteella.
Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli 2.356, josta 23,9 prosenttia työskenteli
Suomessa ja Baltiassa ja 76,1 prosenttia Ruotsissa. Henkilömäärät sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan
henkilöstön määrän.
Oriola-KD aloitti 28.1.2015 yhteistoimintaneuvottelut Suomessa. Neuvottelun kohteena on Oriola-KD Oyj:n ja Oriola
Oy:n tehostamissuunnitelma ja sen sisältämiin toimintojen uudelleenjärjestelyihin sekä tuotannollisiin syihin perustuvat
mahdolliset henkilövaikutukset. Neuvotteluiden piirissä on noin 500 henkilöä. Yhtiön alustavan arvion mukaan
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neuvottelut saattavat johtaa 50–65 henkilön vähennystarpeeseen Suomessa, mikä vastaa noin 2 miljoonan euron
vuotuisia kulusäästöjä.
Ympäristöasiat
Oriola-KD:n tavoitteena on huomioida ympäristö kaikessa toiminnassaan ja minimoida ympäristön kohdistuva
kuormitus. Yhtiön liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat lääkekuljetuksista, kiinteistöjen
ylläpidosta sekä pakkausjätteestä. Kuljetuspäästöjä on pystytty pienentämään lääkejakelun logistisella hallinnalla ja
optimoinnilla. Uusissa kiinteistöhankkeissa Yhtiö pyrkii kiinnittämään huomiota energiatehokkuuteen ja minimoimaan
energiankäyttö. Oriola-KD pyrkii vähentämään jakelussa syntyvää pakkausjätteen määrää kuljettamalla lääkkeet
apteekkeihin kierrätettävissä muovilaatikoissa Suomessa ja Ruotsissa. Tärkeä ympäristövastuullisen toiminnan osa-alue
on lisäksi lääke- ja muun ongelmajätteen lajitteleminen ja hävitettäväksi toimittaminen viranomaisten hyväksymin
menetelmin. Yhtiö seuraa ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tarkkailemalla jätteiden määriä ja aineiden
käyttömääriä. Yhtiöllä on voimassa olevat vaadittavat ympäristöluvat.
Oikeudenkäynnit
Yhtiö on osallisena eräissä oikeudenkäynneissä ja muissa vastaavissa menettelyissä liiketoimintaansa liittyen. Yhtiön
arvion mukaan kyseisillä prosesseilla ei ole, eikä tule olemaan, merkittävää vaikutusta Yhtiön taloudelliseen asemaan
tai kannattavuuteen. Yhtiö ei ole ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana osallisena missään merkittävässä riitaasiassa, välimiesmenettelyssä tai hallinnollisessa menettelyssä, joka olisi vaikuttanut tai joka saattaisi vaikuttaa
merkittävästi Yhtiön rahoitusasemaan tai kannattavuuteen, eikä Yhtiö ole tietoinen minkään tällaisen menettelyn vireillä
olosta tai uhasta.
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LIIKETOIMINNAN VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto ja tulos loka–joulukuu 2014
Oriola-KD-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä oli 417,7 miljoonaa
euroa, kun vuoden 2013 vastaavalla jaksolla jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 409,8 miljoonaa euroa. Oriola-KD
kirjasi vuoden 2014 viimeiselle vuosineljännekselle Ruotsin Mölnlyckessä sijaitsevan keskusvaraston myynti- ja
takaisinvuokrasopimuksesta 7,5 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton.
Oriola-KD-konsernin jatkuvien toimintojen tulos rahoituserien jälkeen vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä oli 20,3
miljoonaa euroa ja tulos 18,0 miljoonaa euroa, kun vuoden 2013 vastaavalla jaksolla jatkuvien toimintojen tulos
rahoituserien jälkeen oli 6,7 miljoonaa euroa ja tulos 6,6 miljoonaa euroa.
Viimeaikaiset tapahtumat
Yhtiö on 6.2.2015 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa tilikaudelta 2014 todennut seuraavat katsauskauden jälkeiset
tapahtumat:
20.1.2015 Oriola-KD Oyj uudisti palvelusopimuksen koskien keskitettyä hankintatointa ruotsalaisten apteekkiketjujen
Apoteksgruppenin ja LloydsApotekin kanssa. Uudistettu sopimus on voimassa vuoden 2017 loppuun saakka.
Oriola-KD aloitti 28.1.2015 yhteistoimintaneuvottelut Suomessa. Neuvottelun kohteena on Oriola-KD Oyj:n ja Oriola
Oy:n tehostamissuunnitelma ja sen sisältämiin toimintojen uudelleenjärjestelyihin sekä tuotannollisiin syihin perustuvat
mahdolliset henkilövaikutukset. Neuvotteluiden piirissä on noin 500 henkilöä. Yhtiön alustavan arvion mukaan
neuvottelut saattavat johtaa 50–65 henkilön vähennystarpeeseen Suomessa, joka vastaa noin 2 miljoonan euron
vuotuisia kulusäästöjä.
Yhtiön taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 6.2.2015 julkistetun
tilinpäätöstiedotteen jälkeen.
Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on ilmoittanut 28.1.2015 suosituksenaan yhtiön hallitukselle, että hallitus
ehdottaisi vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraava:
•

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan

•

Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet: Jukka Alho, Per Båtelson, Anja
Korhonen, Kuisma Niemelä ja Matti Rihko

•

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Eva Nilsson Bågenholm, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki

•

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Anssi Vanjoki

Hallituksen jäsen Harry Brade jää hallituksesta pois vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiö on 6.2.2015 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa tilikaudelta 2014 todennut seuraavat lähiajan riskit ja
epävarmuustekijät:
Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä, joilla saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n
kannattavuuteen.
Oriola-KD:n pitkäaikainen rahoitussopimus sisältää kovenanttiehdot konsernin nettovelkaantumisen suhteesta
rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen ja nettovelkaantumisasteeseen. Oriola-KD:n liiketoimintojen kannattavuuden
heikentymisellä saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kyvylle täyttää rahoitussopimuksen mukaiset kovenanttiehdot.
Tulevaisuudennäkymät
Näkymä vuodelle 2015
Yhtiö on 6.2.2015 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa antanut seuraavan tulosohjeistuksen vuodelle 2015:

52

”Oriola-KD arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän vuoden 2014 tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta. Vuoden 2014 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1612,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,1 miljoonaa euroa.”
Katso myös Yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy:n raportti Esitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta (Liite
1).
Tärkeimmät oletukset näkymien taustalla
Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2015 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja
apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin. Lääkemarkkinan odotetaan kasvavan viiden vuoden (2013–2018) ajanjaksolla
Suomessa keskimäärin 2,6 prosenttia vuosittain ja Ruotsissa muuttuvan keskimäärin 0 prosenttia vuosittain paikallisessa
valuutassa.33
Osa näkymiä koskevista oletuksista liittyy asioihin, joihin Yhtiön johto voi toiminnallaan vaikuttaa ainakin osittain.
Näitä ovat esimerkiksi Yhtiön kyky saada asiakkuuksia lääkeyhtiöistä ja apteekeista sekä Yhtiön
vähittäiskauppaliiketoiminnan toiminnan tehokkuus. Sen sijaan esimerkiksi lääkemarkkinoiden koko Yhtiön
toimintamaissa sekä mahdolliset muutokset lääkkeiden myyntiä ja jakelua koskevassa sääntelyssä ovat sellaisia
tulokseen vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat käytännössä kokonaan johdon vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa.
Merkittävät investoinnit 31.12.2014 päättyneen tilikauden jälkeen
Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole merkittäviä käynnissä olevia investointihankkeita. Yhtiö ei myöskään ole tehnyt lopullisia
päätöksiä merkittävistä investointihankkeista, jotka eivät ole vielä alkaneet.

33

Lähde: IMS Health Market Prognosis 2014–2018, syyskuu 2014.
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA
Seuraavassa esitetään eräitä Oriola-KD-konsernin tilinpäätöstietoja ja muita tietoja 31.12.2014 ja 31.12.2013
päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävä yhteenveto konsernitilinpäätöstiedoista perustuu tilintarkastettuun
konsernitilinpäätökseen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen tilintarkastamattomat oikaistut vertailukelpoiset
taloudelliset tiedot 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.
Joulukuussa 2014 myydyt Venäjän liiketoiminnot on käsitelty Oriola-KD-konsernin laajassa tuloslaskelmassa IFRS 5 standardin mukaisina lopetettuina toimintoina. Venäjän liiketoimintojen tulos myyntihetkeen asti on esitetty laajassa
tuloslaskelmassa rivillä ”Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista” erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta kaikilla
esitetyillä kausilla. Tämän lisäksi lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan myytyjen omaisuuserien arvostamisesta
kirjattu arvonalentumistappio, myyntihetkellä tulosvaikutteisesti kirjatut kertyneet muuntoerot sekä myyntiin liittyvät
kulut. Oriola-KD:n konsernitase 31.12.2013 päättyneeltä vertailuvuodelta sisältää lopetettuihin toimintoihin liittyvät
varat ja velat.
Oriola-KD-konsernin laajan tuloslaskelman esitystapa on 1.1.2014 lähtien muutettu toimintokohtaisesta
kululajikohtaiseksi. Muutoksesta johtuen 31.12.2013 päättyneen tilikauden tuloslaskelmatiedot on oikaistu vastaamaan
uutta esitystapaa.
Tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt Oriola-KD Oyj:n konsernitilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä on laadittu
Euroopan unionin käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Alla esitettyä
yhteenvetoa on luettava yhdessä muualla tässä Esitteessä esitettävien tietojen sekä tähän Esitteeseen viittaamalla
sisällytetyn Yhtiön tilinpäätöksen kanssa. Alla esitettävä yhteenveto ei sisällä kaikkia konsernitilinpäätöksen tietoja.
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Konsernin laaja tuloslaskelma
IFRS, 1.1.–31.12.
20141)
(tilintarkastettu)

MEUR
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Myytyjen suoritteiden kulut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Liiketoiminnan muut kulut
Käyttökate
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista
Tilikauden tulos

2013
(oikaistu)1) 2)
(tilintarkastamaton)

1.612,3
21,0
-1.287,9
-143,8
-114,5
87,2
-22,2
65,0
-7,8
57,1
-10,7
46,5
-258,8
-212,3

1.619,7
3,7
-1.319,9
-136,8
-117,0
49,7
-20,4
29,3
-8,4
20,9
-3,8
17,1
-11,4
5,8

-52,1
74,3

-29,7
-

-1,4
0,3
21,1

0,8
0,3
-28,6

-16,5

5,9

3,3
-13,1

-1,3
4,6

Tilikauden laaja tulos

-204,3

-18,3

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille

-212,3

5,8

Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille

-204,3

-18,3

0,29
-1,71
-1,42

0,11
-0,08
0,04

0,29
-1,71
-1,42

0,11
-0,08
0,04

Muut laajan tuloslaskelman erät
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
Tilikauden aikana laajaan tulokseen kirjattu muuntoero
Tilikauden tulokseen lopetetuista toiminnoista siirretty
muuntoero
Rahavirran suojaus
Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset
voitot/tappiot
Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero

Emoyhtiön omistajille tilikauden
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR
Jatkuvista toiminnoista
Lopetetuista toiminnoista
Tilikauden tuloksesta
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos,
EUR
Jatkuvista toiminnoista
Lopetetuista toiminnoista
Tilikauden tuloksesta
____________________________

1)

Joulukuussa 2014 myytyjen Venäjän liiketoimintojen tulos myyntihetkeen asti, myytyjen omaisuuserien arvostamisesta kirjattu
arvonalentumistappio, myyntihetkellä tulosvaikutteisesti kirjatut kertyneet muuntoerot sekä myyntiin liittyvät kulut on esitetty rivillä ”Tilikauden
tulos lopetetuista toiminnoista” erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Vertailutiedot 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta on oikaistu vastaavasti ja ovat oikaisuista johtuen tilintarkastamattomia.
2)
Oriola-KD:n laajan tuloslaskelman esitystapa on 1.1.2014 lähtien muutettu toimintokohtaisesta kululajikohtaiseksi. Muutoksesta johtuen
31.12.2013 päättyneen tilikauden tuloslaskelmatiedot on oikaistu vastaamaan uutta esitystapaa.
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Konsernin tase
IFRS
31.12.2014
(tilintarkastettu)

MEUR

31.12.20131)
(tilintarkastettu)

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Eläkesaamiset
Muut pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

75,2
250,9
61,3
0,0
3,3
390,8

93,2
379,0
72,0
9,3
0,0
8,3
561,8

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

185,0
178,4
28,4
91,5
483,2

391,4
337,9
71,8
137,3
938,3

Varat yhteensä

874,0

1.500,1

Oma pääoma
Osakepääoma
Suojausrahasto
Käyttörahasto
Hybridilaina
Muut rahastot
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

36,2
-1,3
19,4
39,6
1,2
-3,1
21,6
113,6

36,2
-0,2
19,4
1,2
-25,3
246,8
278,1

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Eläkevelvoitteet
Rahoitusvelat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

12,7
14,9
98,5
2,2
128,3

17,7
7,6
176,2
0,3
201,7

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat
Varaukset
Rahoitusvelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä

494,3
0,6
95,4
41,8
632,1

834,8
3,0
142,6
39,9
1.020,3

Oma pääoma ja velat yhteensä

874,0

1.500,1

Oma pääoma ja velat

____________________________

1)

Oriola-KD:n konsernitase 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta sisältää kaikki joulukuussa 2014 myytyihin Venäjän liiketoimintoihin liittyvät varat
ja velat.
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Konsernin rahavirtalaskelma
IFRS, 1.1.–31.12.
20141)
(tilintarkastettu)
-42,4
26,2
71,1
-42,5
-13,5
-9,7
-10,8

MEUR
Liikevoitto
Poistot
Arvonalentumiset
Käyttöpääoman muutos
Rahoituserien ja verojen rahavirta
Muut oikaisut
Liiketoiminnan nettorahavirta

20131)
(tilintarkastettu)
21
25,7
3,5
-13,8
-6,7
29,8

Investointien nettorahavirta

40,3

-97,8

Rahoituksen nettorahavirta

-80,3

118,4

Rahavarojen muutos

-50,8

50,4

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden lopussa
____________________________

137,3
5,0
-50,8
91,5

88,1
-1,2
50,4
137,3

1)
Oriola-KD-konsernin rahavirtalaskelma tilikausilla 2014 ja 2013 sisältää sekä jatkuvien että lopetettujen toimintojen rahavirrat. Lopetettujen
toimintojen rahavirrat esitetyillä kausilla olivat seuraavat: liiketoiminnan nettorahavirta -79,0 miljoonaa euroa tilikaudella 2014 ja -15,7 miljoonaa
euroa tilikaudella 2013, investointien nettorahavirta -8,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2014 ja -4,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2013 sekä
rahoituksen nettorahavirta 80,0 miljoonaa euroa tilikaudella 2014 ja 28,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2013.

Tunnusluvut jatkuvista toiminnoista1)
IFRS, 1.1.–31.12.
2014
(tilintarkastamaton)
102,4
13,3
23,7
14,4
90,1
1,2
0,75
0,29*
-1,42*
151.130

2013 1)
(tilintarkastamaton)
181,5
19,2
2,0
4,2
65,3
3,7
1,84
0,11
0,04*
151.157

Korolliset nettovelat, miljoonaa euroa
Omavaraisuusaste, prosenttia
Oman pääoman tuotto, prosenttia
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia
Nettovelkaantumisaste, prosenttia
Korolliset nettovelat/käyttökate jatkuvista toiminnoista
Oma pääoma/osake, euroa
Osakekohtainen tulos, euroa - jatkuvat toiminnot
Osakekohtainen tulos, euroa – sisältää lopetetut toiminnot
Osakkeita keskimäärin, tuhatta kappaletta 2)
____________________________
1)
Vuoden 2013 luvut sisältävät lopetetut toiminnot, ellei toisin mainita.
2)
Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
*Tilintarkastettu. Lisätietoja osakekohtaisen tuloksen laskennasta on esitetty tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyn vuoden
2014 tilinpäätöksen liitetiedossa 10.
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Tunnuslukujen laskentaperusteet

Omavaraisuusaste, prosenttia =

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE),
prosenttia =

Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia =

Nettovelkaantumisaste, prosenttia =

Korolliset nettovelat / käyttökate jatkuvista
toiminnoista =

Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma – Saadut ennakot

x 100

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista
Taseen loppusumma – Korottomat velat (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

x 100

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista
Oma pääoma yhteensä (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

x 100

Korollinen vieras pääoma – Rahavarat
Oma pääoma yhteensä

x 100

Korolliset vieras pääoma – rahavarat
Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa =

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto vähennettynä hybridilainan
maksamattomilla koroilla
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana

Osakekohtainen oma pääoma, euroa =

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä 31.12.
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YHTIÖN HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT
Yleistä
Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallinto ja valvonta on jaettu osakkeenomistajien,
hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.
Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön hallintoon ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yleensä
yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Lisäksi yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan pidettävä, mikäli yhtiön
tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista,
kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.
Oriola-KD noudattaa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässään Suomen lainsäädäntöä ja yhtiöjärjestystään. Yhtiö
noudattaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä poikkeuksella, että Yhtiön
nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin Yhtiön hallituksen jäseniä (poikkeus suosituksesta N:o 22
”Valiokunnan jäsenten valinta”). Nimeämisvaliokunnasta ks. kohta ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma –
Yhtiökokoukset”.
Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän työosoite on Orionintie 5, 02200 Espoo.
Hallitus
Hallituksen tehtävänä on huolehtia Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on
yleistoimivalta päättää kaikista Yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai
yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle. Hallitus on vastuussa Yhtiön johtamisesta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään viidestä (5) ja enintään kahdeksasta (8) jäsenestä. Yhtiökokous
valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallitus hallituksen varapuheenjohtajan.
Alla olevassa taulukossa on esitetty hallituksen jäsenet tämän Esitteen päivämääränä:
Nimi

Syntymävuosi

Asema

Hallituksessa vuodesta

Jukka Alho

1952

Hallituksen puheenjohtaja

2011

Harry Brade

1969

Jäsen

2007

Per Båtelson

1950

Jäsen

2010

Anja Korhonen

1953

Jäsen

2014

Kuisma Niemelä

1958

Jäsen

2014

Matti Rihko

1962

Jäsen

2014

Jukka Alho (syntynyt 1952) on ollut hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013 lähtien, ja hän on ollut hallituksen jäsen
vuodesta 2011 lähtien. Alho on Yhtiön palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja Yhtiön nimeämisvaliokunnan jäsen.
Koulutus:
Diplomi-insinööri
Keskeinen työura:
2000–2012 Itella Oyj (nykyinen Posti Group Oyj), toimitusjohtaja, konsernijohtaja
1981–2000 Elisa Oyj, varatoimitusjohtaja 1997–2000
Luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Kirkkopalvelut ry, Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö
Päättyneet luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Suomen Teollisuussijoitus Oy 2012–2014, TIKLI ry 2009–2010, Itella Posti Oy 2009–2012
(nykyinen Posti Oy), Itella Information Oy 2011–2012 (nykyinen OpusCapita Group Oy), Itella Pankki Oy 2009–2012
(nykyinen Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy)
Hallituksen jäsen: Palta ry 2011–2012, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2006–2012, East Office of Finnish
Industries Oy 2008–2012
Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Messut Osuuskunta 2009–2014
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Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Luotto-osuuskunta 2004–2013
Harry Brade (syntynyt 1969) on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2007 lähtien. Brade on Yhtiön tarkastusvaliokunnan
ja Yhtiön nimeämisvaliokunnan jäsen.
Koulutus:
Diplomi-insinööri, MBA (London Business School), CEFA
Keskeinen työura:
2002– Lamy Oy, sijoitusjohtaja
2004–2006 GE Healthcare, Regional Leader
2003–2004 GE Healthcare, Integration Manager and Business Development Leader
1999–2000 Nokia Networks, Itävalta, Manager, Marketing and Sales
1996–1999 Nokia Networks, Suomi, Marketing Manager
1994–1996 Datex-Ohmeda, Product Specialist
Luottamustehtävät ja yhtiömiesasema:
Hallituksen puheenjohtaja: Lamy Oy
Hallituksen jäsen: Medical Investment Trust Oy, Brade Oy, Botnia Trading Oy, Helsinki Securities Oy, Helsinki
Investment Trust Oy, Töölö Trading Oy (myös toimitusjohtaja 2011– ), Finnish Business Angels ry
Äänetön yhtiömies: Vendep Startup Rahasto 1 Ky
Per Båtelson (syntynyt 1950) on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2010 lähtien. Båtelson on Yhtiön
palkitsemisvaliokunnan jäsen.
Koulutus:
Diplomi-insinööri
Keskeinen työura:
2006–2012 Global Health Partner Plc, toimitusjohtaja
1994–2006 Capio AB, toimitusjohtaja
Luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Humana Ab, Humana Investment Holding AB, Nordic Network for Personalized Lifestyle
Medicine AB, IVBAR AB
Hallituksen jäsen:Swecare AB, BC Business Creation AB, Sakura AB, Nordic Management of Clinical Trials AB, Med
Group Oy, Med Group Holding Oy
Hallituksen varajäsen: Lycke GK Fastighet Ab, Lycke GK Marstrand AB
Yhtiömies: MFT Marstrand Handelsbolag
Partneri: MFT Marstrand Fastighet Tjänsteutveckling Handelsbolag
Päättyneet luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Apoteket AB 2007–2009, Karolinska Universitetssjukhuset 2013–2014, Bariatric Center
Helsinki Oy 2008–2013
Hallituksen jäsen: Unilabs AB 1998–2013, R-Klinik Oy 2009–2014, Healthwing AB 2013–2014
Hallituksen varajäsen: Healthwing AB 2014
Anja Korhonen (syntynyt 1953) on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Korhonen on Yhtiön
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.
Koulutus:
Kauppatieteiden maisteri
Keskeinen työura:
1996–2011 Nokia Oyj, Senior Vice President, Corporate Controller; Vice President, Business Controller, Mobile
Phones; Senior Vice President, Business Controller Nokia Mobile Phones
1983–1996 HewlettPackard, Nordic Controller and Finance & Admin Manager/Finland; European Planning and
Reporting Manager; Useita muita talous- ja rahoitusalaan sekä kehitysohjelmiin liittyviä johtotehtäviä
Luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Outotec Oyj
Päättyneet luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Nokia Technology Ltd 2006–2011, Nokia Asset Management Oy 2006–2011, hallituksen
puheenjohtaja tai hallituksen jäsen erinäisissä Nokia Oyj:n konserniyhtiöissä 2006–2011
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Kuisma Niemelä (syntynyt 1958) on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Niemelä on Yhtiön
palkitsemisvaliokunnan jäsen.
Koulutus:
Filosofian maisteri, kauppatieteiden tohtori h.c.
Keskeinen työura:
2010–2013 Suomen Osuuskauppojen keskuskunta SOK, pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 2010–2014. SOKryhmässä erilaisissa johto- ja luottamustehtävissä 30 vuoden ajan.
Luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Puls Nutrition Oy
Hallituksen jäsen: Joutsen Finland Oy, Alko Oy, Koy Petsukkajärven Tunturimaja
Hallituksen varajäsen: Jätkälän Erä Oy
Päättyneet luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Jyväskylän Ydin Oy 2003–2010, Jyväskylän Kongressikeskus Oy 2000–2010, SOK 2010–
2013, SOK Liiketoiminta Oy 2013, SOK Autokauppa Oy 2013, Sokotel Oy 2013, Osuuskauppa Keskimaa 1999–2010
Hallituksen jäsen: Keski-Suomen Ravirata Oy 2005–2010, North European Oil Trade Oy 2003–2010, SOK 2010–2013
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen: Raatihotelli Oy 2000–2010, Osuuskauppa Keskimaa 1999–2010, Keskimaan
Liikepaikat Oy 1999–2010
Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Messut Osuuskunta 2010–2014, Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola 2002–2009
(nykyinen LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö)
Matti Rihko (syntynyt 1962) on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Rihko on Yhtiön tarkastusvaliokunnan
jäsen.
Koulutus:
Kauppatieteiden maisteri, psykologian maisteri
Keskeinen työura:
2006– Raisio Oyj, toimitusjohtaja
2004–2006 Altadis SA, ainesosayksikön johtaja
1999–2004 Altadis Finland Oy, toimitusjohtaja
Luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Turun yliopisto (hallituksen jäsen 2009–2013), Raisio Oyj:n tutkimussäätiö, Ravintoraisio
Oy (myös toimitusjohtaja), Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy, Raisioagro Oy, Proteinoil Oy, Prasto Holding Oy,
Benemilk Oy, Benemilk US Ltd, Nordic Feed Innovations Oy
Hallituksen jäsen: Terveystalo Oy, Terveystalo Healthcare Holding Oy, Terveystalo Holding I Oy, Turku Science Park
Oy, Turun kauppakamari
Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Lääketieteen Säätiö, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Päättyneet luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Viking Malt Reso Oy 2008–2011
Hallituksen jäsen: Star Healthcare Oy 2013–2014, Reso Management Oy 2010–2014, Terveystalo Healthcare Oy 2013–
2014
Yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus hallituksen kokoonpanosta vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle
Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on 28.1.2015 ilmoittanut suosituksenaan Yhtiön hallitukselle, että hallitus
ehdottaisi vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen
jäsenet: Jukka Alho, Per Båtelson, Anja Korhonen, Kuisma Niemelä ja Matti Rihko. Hallituksen uusiksi jäseniksi
valittaisiin Eva Nilsson Bågenholm, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki. Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Anssi
Vanjoki.
Nimeämisvaliokunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

61

Toimitusjohtaja
Yhtiön toimitusjohtajana toimii Eero Hautaniemi (syntynyt 1965), joka on toiminut Oriola-KD Oyj:n toimitusjohtajana
Yhtiön perustamisesta vuodesta 2006 lähtien.
Koulutus:
Kauppatieteiden maisteri
Keskeinen työura:
2004–2005 GE Healthcare Finland Oy, toimitusjohtaja
2003–2004 GE Healthcare IT:n Oximetry, Supplies and Accessories -liiketoiminnan johtaja
Luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Lassila & Tikanoja Oyj, East Office of Finnish Industries Oy, Kaupan liitto
Johtoryhmän jäsen ja rahastonhoitaja: GIRP (The European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers)
Päättyneet luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Panpharmacy Oy 2006–2012, Medic Suomi Oy 2009–2010
Hallituksen jäsen: EcoStream Oy 2012–2013, Nurminen Logistics PLC 2009–2012, L&T Recoil Oy 2011–2012
Johtoryhmä
Hallitus nimittää Yhtiön johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään koko konsernia
koskevia asioita. Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan se avustaa toimitusjohtajaa konsernin strategian
toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa sekä edesauttaa koko konsernia koskevan informaation välittymistä
konsernin sisällä.Yhtiön johtoryhmän jäsenet tämän Esitteen päivämääränä on esitetty alla olevassa taulukossa:
Nimi
Eero Hautaniemi
Kimmo Virtanen

Syntymävuosi
1965
1968

Tuomas Itkonen
Jukka Mäkelä
Lars Birkeland
Thomas Gawell
Teija Silver

1968
1963
1964
1963
1964

Asema
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan sijainen, johtaja, lääkkeiden tukkukauppa ja
terveydenhuollon kuluttajatuotteet, Suomi, Ruotsi ja Baltia
Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO)
Kehitysjohtaja
Johtaja, lääkkeiden vähittäiskauppa, Ruotsi
Johtaja, lääkkeiden tukkukauppa, Ruotsi
Henkilöstöjohtaja

Kimmo Virtanen (syntynyt 1968) nimitettiin Oriola-KD Oyj:n Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukaupan ja
terveydenhuollon kuluttajatuotteiden johtajaksi ja Oriola Oy:n toimitusjohtajaksi toukokuussa 2012. Hän aloitti OriolaKD Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana vuonna 2006. Virtanen siirtyi Oriola-KD:n palvelukseen Componenta Oyj:n
talousjohtajan tehtävistä, joissa hän toimi vuosina 2003–2006. Ennen tätä Virtanen työskenteli Danisco Sweetenersin
talousjohtajana Iso-Britanniassa ja Suomessa vuosina 1999–2003 ja Cultor-konsernin talousjohdossa vuosina 1995–
1999.
Luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Apteekkitavaratukkukauppiaat r.y.
Päättyneet luottamustehtävät:
Hallituksen varajäsen: East Office of Finnish Industries Oy 2011–2012
Hallituksen jäsen: Apteekkitavaratukkukauppiaat r.y. 2012–2013
Tuomas Itkonen (syntynyt 1968) nimitettiin Oriola-KD Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi marraskuussa 2012. Itkonen
siirtyi Oriola-KD:n palvelukseen Alma Media Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajan tehtävästä. Tätä aiemmin Itkonen on
työskennellyt Altia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana 2006–2008 ja toimitusjohtajana 2008 sekä talouden
johtotehtävissä Nokia Networksilla vuosina 1993–2006.
Luottamustehtävät:
Hallituksen varajäsen: East Office of Finnish Industries Oy
Päättyneet luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Alpha Beverages Oy 2006–2009
62

Hallituksen jäsen: Alma Manu Oy 2010-2013, Alma Media Ventures Oy 2011–2013, Suomen Business Viestintä SBV
2012, Pohjois-Suomen Media Oy 2010–2012, Suomen Paikallissanomat Oy 2010–2012, Alma 360 Oy 2012, Alma
Media Kustannus Oy 2011–2012, Kotikokki net Oy 2010–2012, Suunnittelutoimisto TTNK Helsinki Oy 2012, Alma
Media Suomi Oy 2008–2010, Alma Media Interactive Oy 2008–2010, CS Holding 12 Oy 2006–2009, Harald
Zetterström Oy/Ab 2006–2009, Oy Wennerco Ab 2006–2009, A-Beverages Oy 2006–2009, Roal Oy 2007–2009
Hallituksen varajäsen: Chevys Voiman Ostajat Oy 2011–2013
Jukka Mäkelä (syntynyt 1963) aloitti Oriola-KD Oyj:n kehitysjohtajana huhtikuussa 2013. Viimeksi hän työskenteli
Aedi Oy:ssä osakkaana ja toimitusjohtajana. Aiemmin Mäkelä on työskennellyt Accenturessa vuosina 1990–2011
konsulttina, Suomen kauppa- ja teollisuustoimialasta vastaavana toimialajohtajana ja partnerina.
Luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Herralan Saha Oy
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen: Hersapuu Oy
Lars Birkeland (syntynyt 1964) aloitti Oriola-KD Oyj:n Ruotsin vähittäiskaupan johtajana ja Kronans Droghandel apteekkiketjun (nykyisin Kronans Apotek) toimitusjohtajana tammikuussa 2012. Aikaisemmin Birkeland työskenteli
norjalaisen Apotek 1 -apteekkiketjun toimitusjohtajana. Birkelandilla on yhdentoista vuoden kokemus lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan liiketoiminnasta Tamro-konsernissa ja yli kymmenen vuoden kokemus vähittäiskaupasta
Yhdysvalloissa.
Luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Alchemy Trading AS, Fjord1 AS, Sveriges Apoteksförening
Päättyneet luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Ennte AS 2011–2014, Virke AS 2011, Norjan apteekkiyhdistys 2009–2011, Pocos Retail AS 2014
Thomas Gawell (syntynyt 1963) aloitti Oriola-KD Oyj:n Ruotsin tukkukaupan johtajana 2009, toimi Yhtiön
johtoryhmän jäsenenä vuosina 2010–2012 ja nimitettiin uudelleen Yhtiön johtoryhmään 2015. Thomas Gawell toimi
aikaisemmin Oriola AB:n (silloinen Kronans Droghandel AB) talouspäällikkönä vuodesta 2001 alkaen. Lisäksi Gawell
on toiminut taloushallinnon muissa johtotehtävissä 10 vuoden ajan. Thomas Gawell toimii Oriola AB:n, Aloiro AB:n ja
Oriola-KD Holding Sverige AB:n toimitusjohtajana.
Päättyneet luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Mediq Sverige AB 2002–2009, Tribona Mölnlycke 1 AB 2014-2015
Teija Silver (syntynyt 1964) nimitettiin Oriola-KD Oyj:n henkilöstöjohtajaksi lokakuussa 2006. Hän siirtyi Oriola-KDkonserniin GE Healthcare Finlandin henkilöstöjohtajan tehtävistä. Tätä aiemmin Silver on toiminut muun muassa Nokia
Networksissa henkilöstöjohtajana ja henkilöstöpäällikkönä.
Yhtiön johtohenkilöiden oikeudenkäyntejä koskeva lausunto
Tämän Esitteen päivämääränä kukaan hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä ei ole viiden viime vuoden aikana:
•

saanut tuomiota, joka liittyy petoksellisiin rikoksiin tai rikkomuksiin;

•

ollut johtavassa asemassa, kuten kuulunut ylimpään johtoon tai ollut yhtiön hallinto-, johto tai valvontaelimen
jäsenenä missään yhtiössä tai toiminut kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä yhtiössä yhtiön
konkurssin, pesänhoidon tai selvitystilan aikana taikka niitä edeltävänä aikana; tai

•

ollut oikeus- tai valvontaviranomaisten (ammattialajärjestöt mukaan lukien) esittämän virallisen syytteen ja/tai
määräämien seuraamusten kohteena, eikä tuomioistuin ole todennut, ettei kyseinen henkilö saa toimia minkään
yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimien jäsenenä tai kieltänyt toimimasta yhtiön johdossa tai hoitamasta
minkään yhtiön liiketoimintaa.

Eturistiriidat
Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan
asian käsittelyyn. Hallituksen jäsen ei myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta
koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön
edun kanssa. Mitä edellä säädetään sopimuksesta, sovelletaan vastaavasti muuhun oikeustoimeen ja oikeudenkäyntiin.
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Yhtiöllä olevan tiedon mukaan hallituksen puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, johtoryhmällä, tai toimitusjohtajalla ei
ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä on Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai muiden tehtäviensä
välillä. Edellä mainittujen henkilöiden välillä ei myöskään ole perhesuhteita.
Johdon omistukset
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osakeomistukset Yhtiössä 31.1.2015 on esitetty seuraavassa taulukossa.
Yhtiöllä ei ole voimassaolevaa optio-ohjelmaa.
Nimi

Asema

Jukka Alho
Harry Brade
Per Båtelson
Anja Korhonen
Kuisma Niemelä
Matti Rihko
Eero Hautaniemi
Kimmo Virtanen

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan sijainen, johtaja, Lääkkeiden
tukkukauppa ja terveydenhuollon kuluttajatuotteet,
Suomi, Ruotsi ja Baltia
Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO)
Kehitysjohtaja
Johtaja, lääkkeiden vähittäiskauppa, Ruotsi
Johtaja, lääkkeiden tukkukauppa, Ruotsi
Henkilöstöjohtaja

Tuomas Itkonen
Jukka Mäkelä
Lars Birkeland
Thomas Gawell
Teija Silver

A-osakkeet

B-osakkeet

Yhteensä

15.676
-

24.564
19.042
19.042
5.024
4.019
5.326
216.072
99.927

24.564
34.718
19.042
5.024
4.019
5.326
216.072
99.927

2.402
4.207
14.310
28.648

2.402
4.207
14.310
28.648

-

Tilintarkastajat
Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Yhtiö on nimittänyt tilintarkastajakseen PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on nimennyt KHT
Kaj Waseniuksen Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi 25.3.2014 pidetystä yhtiökokouksesta lähtien. Yhtiön
yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
PricewaterhouseCoopers Oy on ollut Yhtiön tilintarkastajana myös vuonna 2013, jolloin päävastuullisena
tilintarkastajana toimi KHT Heikki Lassila.
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SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT JA JÄRJESTELYT LÄHIPIIRIN KANSSA
Suurimmat osakkeenomistajat
Yhtiön Euroclearin ylläpitämän osakasluettelon mukaan Yhtiöllä oli 31.1.2015 yhteensä 29.838 osakasluetteloon
merkittyä osakkeenomistajaa. Seuraavassa taulukossa esitetään yhtiön osakasluettelon mukaisia tietoja Yhtiön
kymmenestä suurimmasta osakkeenomistajasta äänimäärällä mitattuna 31.1.2015:
Osakkeenomistaja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma
Mariatorp Oy
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Wipunen varainhallinta Oy
Maa- ja vesitekniikan Tuki ry.
Tukinvest Oy
Medical Investment Trust Oy
Ylppö Jukka Arvo
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Oriolan Eläkesäätiö
Yllä olevat yhteensä
Hallintarekisteröityjä osakkeita yhteensä
Muut osakkeenomistajat
Yhtiön osakkeet yhteensä

A-osakkeita
3.600.500
3.340.000
2.464.256
2.000.000
1.659.860
1.611.272
1.300.000
1.247.136
800.000
863.804
18.087.628
1.230.170
27.830.912
47.148.710

B-osakkeita
2.727.500
7.100.000
3.966.536
5.100.000
0
0
425.450
286.992
3.000.000
75.000
22.298.573
18.766.182
63.044.363
104.109.118

Osakkeita
yhteensä
6.328.000
10.440.000
6.430.792
7.100.000
1.659.860
1.611.272
1.725.450
1.534.128
3.800.000
938.804
41.568.306
19.996.352
90.875.275
151.257 828

Prosenttia
äänistä
7,14
7,06
5,09
4,31
3,17
3,08
2,52
2,41
1,81
1,66
36,68
4,14
59,18
100,00

Seuraavassa taulukossa esitetään yhtiön osakasluettelon mukaisia tietoja Yhtiön kymmenestä suurimmasta
osakkeenomistajasta osakemäärällä mitattuna 31.1.2015:
Osakkeenomistaja
Mariatorp Oy
Wipunen varainhallinta Oy
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
Medical Investment Trust Oy
Maa- ja vesitekniikan Tuki ry.
Kansaneläkelaitos, KELA
Yllä olevat yhteensä
Hallintarekisteröityjä osakkeita yhteensä
Muut osakkeenomistajat
Yhtiön osakkeet yhteensä

A-osakkeita
3.340.000
2.000.000
2.464.256
3.600.500
800.000
0
250.391
1.300.000
1.659.860
0
15.415.007
1.230.170
30.503.533
47.148.710

B-osakkeita
7.100.000
5.100.000
3.966.536
2.727.500
3.000.000
2.415.000
2.008.574
425.450
0
1.659.568
28.402.628
18.766.182
56.940.308
104.109.118

Osakkeita
yhteensä
10.440.000
7.100.000
6.430.792
6.328.000
3.800.000
2.415.000
2.258.965
1.725.450
1.659.860
1.659.568
43.817.635
19.996.352
87.443.841
151.257.828

Prosenttia
osakkeista
6,90
4,69
4,25
4,18
2,51
1,60
1,49
1,14
1,10
1,10
28,97
13,22
57,81
100,00

Oriola-KD ei ole tietoinen järjestelyistä, jotka voivat tulevaisuudessa johtaa määräysvallan vaihtumiseen Yhtiössä.
Yhtiön tiedossa ei ole voimassaolevia Yhtiön osakkeenomistajien välisiä osakassopimuksia.
Lähipiiritapahtumat
Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden
määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa
päätöksenteossa. Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset
perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Lukuun ottamatta
etuuspohjaisia eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa Oriola-KD:llä ei ole ollut merkittäviä liiketapahtumia lähipiirin
kanssa 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella eikä 1.1.2015 alkaneella tilikaudella Esitteen päivämäärään saakka.
Lisätietoja lähipiiritapahtumista 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella löytyy esitteeseen viittaamalla sisällytetyn Yhtiön
konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdasta 28. ”Konserniyhtiöt ja lähipiiritapahtumat”.
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YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yleisiä tietoja Oriola-KD:stä
Yhtiön rekisteröity toiminimi on Oriola-KD Oyj, ruotsiksi Oriola-KD Abp ja englanniksi Oriola-KD Corporation.
Yhtiön kotipaikka on Espoo, ja sen rekisteröity osoite on Orionintie 5, 02200, Espoo. Yhtiön yritys- ja yhteisötunnus on
1999215-0 ja sen tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia.
Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 1.7.2006. Yhtiö muodostui jakautumisella, jossa Orion Oyj jakautui kahdeksi
uudeksi yhtiöksi. Jakautumisessa syntyivät Orion Oyj sekä Oriola-KD Oyj. Oriola-KD:llä on jakautumiseen sovelletun
osakeyhtiölain (734/1978) nojalla toissijainen vastuu sellaisesta ennen jakautumisen täytäntöönpanoa syntyneestä
velvoitteesta, josta Orion Oyj jakautumissuunnitelman nojalla on vastuussa mikäli Orion Oyj ei kykenisi täyttämään
tällaista velvoitetta. Tällä lakisääteisellä vastuulla ei ole aikarajaa, mutta sen kokonaismäärä on enintään Oriola-KD:lle
jakautumisessa siirtyneen netto-omaisuuden arvo.
Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön toimialana on lääkkeiden ja muiden terveydenhuoltoon kuuluvien tuotteiden kauppa
ja välittäminen sekä muu terveydenhuoltoalaan liittyvä tai siihen verrattava liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita
kiinteistöjä ja arvopapereita sekä muita rahoitusinstrumentteja sekä käydä niillä kauppaa. Yllä mainittua toimintaa
Yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen.
Osakkeet ja osakepääoma
Yhtiöllä on kaksi osakelajia, A-osakelaji ja B-osakelaji. Tämän Esitteen päivämääränä Oriola-KD Oyj:n osakepääoma
on 147.899.766,14 euroa, ja se jakaantuu 47.148.710 A-osakkeeseen ja 104.109.118 B-osakkeeseen. Tämän Esitteen
päivämääränä Oriola-KD Oyj:n hallussa on 115.902 Yhtiön B-osaketta. Oriola-KD-konsernin osakepääoma oli 36,2
miljoonaa euroa 31.12.2014. Konsernin osakepääomasta on eliminoitu konsernin sisäisenä tapahtumana ennen OriolaKD Oyj:n muodostamista Orion Oyj:ssä vuonna 2004 tapahtunut Oriola Oy:n osakkeiden hankintamenon arvonkorotus
111,7 miljoonaa euroa.
Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia, ja ne on liitetty Euroclearin
ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssin pörssilistalla toimialaluokassa
Terveydenhuolto. A-osakkeen kaupankäyntitunnus on OKDAV, ja sen ISIN-koodi on FI0009014344. B-osakkeen
kaupankäyntitunnus on OKDBV, ja sen ISIN-koodi on FI0009014351.
Jokainen A-osake tuottaa yhtiökokouksessa 20 ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Molemmat osakelajit antavat
osakkeenomistajalle samat oikeudet Yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan
osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin
kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämän määräyksen muuttaminen edellyttää, että päätöstä
kannattaa vähintään 4/5 kokouksessa annetuista äänistä ja 4/5 kokouksessa edustetuista osakkeista.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiössä on A-osakkeita enintään 500.000.000 kappaletta ja B-osakkeita enintään
1.000.000.000 kappaletta.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen
osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta, mikäli muuntaminen voi tapahtua
osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Yhtiölle esitettävässä muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on
ilmoitettava muunnettavaksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet
on kirjattu. Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan
merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiö ilmoittaa muuntamista seuraavat osakelajien lukumääriä koskevat
muutokset kaupparekisteriin.
Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää koska tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen kun Yhtiön hallitus on tehnyt
päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Sanotun päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana
tehty vaatimus katsotaan esitetyksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän
jälkeen. Muuntamisesta on suoritettava Yhtiölle hallituksen päättämä muuntamismaksu.
Muuntamista koskeva kaupparekisteri-ilmoitus tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa hallituksen päättäminä
ajankohtina. Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti kunnes ilmoitus muuntamisesta on
tehty kaupparekisteriin. Peruutuksen tapahduttua Yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan
merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä.
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A-osake muuntuu B-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvoosuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröinnistä. Hallitus päättää tarvittaessa muuntamisen
tarkemmista ehdoista.
Hallitukselle annetut osakeantivaltuutukset
Hallituksen valtuutus päättää maksullisesta osakeannista
Oriola-KD:n 25.3.2014 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti
maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 9.500.000 A-osaketta ja
21.000.000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 20,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tässä Esitteessä mainitusta
Osakeannista on päätetty kyseisen valtuutuksen nojalla.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin
rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita Helsingin Pörssin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus
sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden
päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka
osakepääomaan.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin
saamat osakeantivaltuutukset kumottiin lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle
antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen
maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.
Hallituksen valtuutus päättää B-osakkeiden maksullisesta osakeannista
Oriola-KD:n 25.3.2014 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti
maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 15.000.000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä
vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta
edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin
rajoituksin käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja
toteuttamisessa. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden
määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko
merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen aikaisemmin
saamat osakeantivaltuutukset kumottiin lukuun ottamatta aikaisemmin yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja
osakeantivaltuutuksia sekä 20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden
nojalla hallitus voi päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien
osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KDkonsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus osakeannissa annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin
heillä ennestään on osakeannin toteuttavan yhtiön tiettyyn osakelajiin kuuluvia osakkeita, ellei antia koskevassa
yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksessä toisin määrätä. Osakeyhtiölain mukaan päätös, jolla poiketaan
osakkeenomistajien etuoikeudesta, edellyttää, että päätökseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen
suunnattu osakeanti voi lisäksi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiökokouksen päätös, jolla päätetään osakkeenomistajien
etuoikeudesta poikkeavasta osakeannista, tai valtuutetaan hallitus päättämään samasta asiasta, on pätevä vain, mikäli
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista,
ovat sitä kannattaneet.
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Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuksiaan Yhtiön tulevissa anneissa
johtuen oman maansa lainsäädännöstä ja määräyksistä.
Yhtiökokoukset
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa Yhtiötä koskevissa asioissa.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä, sen mukaan kuin hallitus päättää.
Yhtiön varsinainen yhtiökokous on Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä toukokuun loppuun mennessä.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, toimintakertomus,
konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista. Edelleen
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet, jolloin valituksi
tulevat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti se tai ne, jotka saavat eniten ääniä. Lisäksi on valittava hallituksen
puheenjohtaja hallituksen jäsenistä sekä tilintarkastaja.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat käsittelevät myös muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Myös hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttävät yhtiökokouksen päätöstä. Varsinaisten yhtiökokousten lisäksi voidaan
tarvittaessa
pitää
ylimääräisiä
yhtiökokouksia.
Päätettävän
asian
laadun
mukaan
sovelletaan
määräenemmistösäännöksiä osakeyhtiölain mukaisesti.
Yhtiökokous käsittelee osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vaatimia tai hallituksen sille esittämiä asioita. Yleensä
hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Mikäli yhtiön osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10
prosenttia yhtiön osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja esittää kirjallisen pyynnön, että jokin asia tulisi käsitellä
yhtiökokouksessa, tulee hallituksen toimittaa kutsu yhtiökokoukseen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi kirjallisesti pyytää yhtiön hallitukselta, että hänen esittämänsä
yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluva asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa toimittamalla vaatimuksensa niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pörssiyhtiössä pyynnön katsotaan aina olevan toimitettu
hyvissä ajoin, jos se on toimitettu viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsua.
Yhtiön hallitus on perustanut erillisen nimeämisvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja antaa hallitukselle
suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Hallitus on
hyväksynyt valiokunnan työjärjestyksen. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet vuosittain toimikaudeksi, joka kestää
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.
Valiokunnan jäsenen ei tarvitse olla hallituksen jäsen.
Ennen valiokunnan jäsenten valintaa hallituksen puheenjohtaja järjestää tapaamisen, johon kutsutaan äänimäärän
mukaan Yhtiön 20 suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 31. päivänä
rekisteröitynä Euroclearin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajina. Tapaamisessa kuullaan
suurimpien osakkeenomistajien näkemyksiä valiokunnan kokoonpanosta. Nimeämisvaliokunta ilmoittaa hallitukselle
valmistelemansa suosituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja
palkkioiksi viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä helmikuun 1. päivänä. Nimeämisvaliokunta arvioi
suosittelemiensa hallituksen jäsenehdokkaiden riippumattomuutta. Valiokunnan suosituksella ei ole vaikutusta
hallituksen itsenäiseen päätöksentekovaltaan tai oikeuteen tehdä ehdotuksia yhtiökokoukselle.
Hallitus sisällyttää yhtiökokouskutsuun ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi, jonka ovat tehneet osakkeenomistajat,
joilla on vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä edellyttäen, että ehdokkaat ovat antaneet
suostumuksensa valintaan ja että Yhtiö on saanut tiedon ehdotuksesta riittävän ajoissa, jotta se voi sisällyttää sen
yhtiökokouskutsuun. Tämän jälkeen vastaavassa järjestyksessä asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Hallituksen
ehdotus Yhtiön tilintarkastajiksi julkistetaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään
kaksikymmentäyksi päivää ennen yhtiökokousta yhdessä pääkaupungin päivälehdessä. Kutsu on kuitenkin julkaistava
vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan saadakseen
osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus Yhtiölle viimeistään kokouskutsussa
mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
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Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty Euroclearin ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, eli kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, jolla osakkeiden nojalla on oikeus tulla kirjatuksi Yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, jotta hän voi osallistua
yhtiökokoukseen. Ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä osakasluetteloon on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa
mainittuna ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen.
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Valtuutetun
asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavasti osoitettava oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa
yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä siten, että eri
asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevien osakkeiden nojalla, ilmoittautumisen yhteydessä
on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Lisäksi kukin osakkeenomistaja
tai valtuutettu asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.
Äänioikeudet
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai
valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen
ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Ilmoitus tilapäisestä
merkitsemisestä osakasluetteloon on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa määriteltynä päivänä, jonka on oltava
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen.
Yhtiökokouksessa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten
yhtiöjärjestyksen muutokset ja suunnattu osakeanti edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista
äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Koska Yhtiöllä on kaksi osakelajia ja se on julkinen osakeyhtiö,
sulautumista sulautuvana yhtiönä, jakautumista jakautuvana yhtiönä, selvitystilaan asettamista ja selvitystilan
lopettamista sekä suunnattua omien osakkeiden hankkimista koskevien päätösten pätevyyden edellytyksenä on lisäksi
se, että päätöstä kannattaa määräenemmistö sekä A-osakelajin että B-osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20
yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämän
määräyksen muuttaminen edellyttää, että päätöstä kannattaa vähintään 4/5 kokouksessa annetuista äänistä ja 4/5
kokouksessa edustetuista osakkeista.
Osingot ja muu voitonjako
Osakeyhtiölain ja Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoa
pääsääntöisesti vain kerran vuodessa, ja osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen hyväksyttyä yhtiön
tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta. Yleensä yhtiökokous ei voi päättää jakaa osinkoa hallituksen ehdottamaa tai
hyväksymää määrää enempää. Osakeyhtiölain mukaan osingonjako perustuu viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen, ja yhtiöt voivat myös jakaa kuluvan tilikauden voittoon perustuvia
osavuosiosinkoja ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymän tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella. Osingonjako
edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen
päättämään osingonjaosta.
Osakeyhtiölain mukaan oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Jaolla on merkitystä
määritettäessä jakokelpoisten varojen määrää. Osakepääoma sekä kirjanpitolain (1336/1997) mukainen
uudelleenarvostusrahasto, käyvän arvon rahasto ja arvonkorotusrahasto ovat sidottua omaa pääomaa. Myös ennen
nykyisen osakeyhtiölain voimaantuloa syntyneet ylikurssirahasto ja vararahasto ovat sidottua omaa pääomaa sen
mukaan kuin osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa laissa (625/2006) määrätään. Muut rahastot sekä tilikauden ja
edellisten tilikausien voitto ovat vapaata omaa pääomaa. Osinko tai muu varojenjako voi olla enintään jakokelpoisten
varojen suuruinen. Varoja ei kuitenkaan saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan
maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Jakokelpoiset varat sisältävät tilikauden voiton, edellisiltä
tilikausilta kertyneet voittovarat ja yhtiön muut vapaan oman pääoman erät, joista on vähennetty taseen osoittama
tappio sekä määrä, joka yhtiöjärjestyksen mukaan on jätettävä jakamatta. Jakokelpoisia varoja on soveltuvin osin
korjattava taseeseen aktivoitujen perustamis-, tutkimus- ja tiettyjen kehityskulujen määrällä sen mukaisesti, mitä
osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa laissa määrätään.
Osingon tai muun varojenjaon määrä ei saa ylittää hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää, elleivät
osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä varsinaisessa
yhtiökokouksessa vaadi. Mikäli edellä mainittu vaatimus esitetään, edellä määriteltyjen jakokelpoisten varojen rajoissa
osinkona on jaettava vähintään puolet tilikauden voitosta, josta vähennetään yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta
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jätettävä määrä. Osakkeenomistajat voivat vaatia osinkoina enintään kahdeksan prosenttia yhtiön omasta pääomasta.
Jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot. Osingot ja
muut jako-osuudet maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän nimeämilleen henkilöille, jotka on merkitty
osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear asianomaisen
tilinhoitajayhteisön välityksellä. Kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin jakoosuuksiin (mukaan lukien varojenjako purkamistilanteessa). Osingon vanhenemispäivä on tavallisesti kolme vuotta
osingonmaksun eräpäivästä.
Yhtiö voi hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokouksen tulee tehdä päätökset
Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta tai lunastamisesta, ja päätös edellyttää vähintään kahden kolmasosan enemmistöä
annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokous voi myös määräajaksi, enintään 18
kuukaudeksi, valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa vain, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan lähtökohtaisesti lunastaa muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. Julkisessa osakeyhtiössä päätöstä
omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen
tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli kymmenen prosenttia
kaikista osakkeista. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen tai
osingonjakoon.
Riitojen ratkaisu
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan riidat toisaalta Yhtiön ja toisaalta hallituksen tai hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan,
tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on välimiesten ratkaistava välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992)
mukaisessa järjestyksessä.
Siirto arvo-osuusjärjestelmän kautta
Myytäessä arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-osuustililtä
ostajan arvo-osuustilille. Myynnin osalta jakaumatiedot on rekisteröity Euroclearin HEXClear-järjestelmään ja jos
tarpeen arvo-osuutta koskeva ehto tehdään arvo-osuustilille. Myynti rekisteröidään ennakkokirjauksena siihen saakka,
kunnes kauppa on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään automaattisesti Yhtiön
osakasluetteloon. Jos osakkeet on hallintarekisteröity ja myyjän ja ostajan osakkeet on talletettu samalle
hallintarekisteritilille, osakkeiden myynti ei edellytä mitään merkintöjä Suomen arvo-osuusjärjestelmään, ellei hallitsija
vaihdu tai osakkeita siirretä pois hallintarekisteritililtä myynnin perusteella.
Ulkomaalaisomistusta koskevat rajoitukset
Suomalaisten yhtiöiden ulkomaalaisomistusrajoitukset poistettiin 1.1.1993. Ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta
annetun lain (172/2012) (”Seurantalaki”) mukaan yritysosto vaatii kuitenkin Työ- ja elinkeinoministeriön
vahvistuksen, mikäli muu ulkomaalainen henkilö tai ulkomainen yhteisö kuin toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta
tai Euroopan vapaakauppajärjestön (”EFTA”) jäsenvaltiosta oleva ulkomaalainen henkilö tai ulkomainen yhteisö taikka
yhteisö, jonka kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai EFTA:n jäsenvaltiossa, mutta jossa henkilö tai yhteisö
jonka kotipaikka ei ole Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai EFTA:n jäsenvaltiossa, omistaa yhden kymmenesosan
osuuden tai enemmän yhtiön äänioikeuksista tai harjoittaa siihen verrattavaa vaikutusvaltaa, hankkisi omistukseensa
vähintään yhden kymmenesosan suomalaisen yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Seurantalakia
sovelletaan puolustusteollisuudessa mukana oleviin yrityksiin ja muihin vastaaviin yrityksiin, joita toimialan,
liiketoiminnan tai sitoumusten perusteella on pidettävä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittisenä.
Ulkomaalaiseksi katsotaan kuitenkin puolustusteollisuusyritysten osalta yhteisö tai henkilö, jonka kotipaikka ei ole
Suomessa. Jos hankinta vaarantaisi tärkeitä kansallisia intressejä, asia tulee käsitellä valtioneuvoston täysistunnossa.
Valuuttakontrolli
Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset
voivat myös vastaanottaa osinkoa ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta yhtiö joutuu pidättämään lähdeveron
Suomesta siirrettävistä varoista, ellei soveltuvaa kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi tehtyä sopimusta ole.
Ulkomaalaiset, jotka ovat hankkineet suomalaisen osakeyhtiön osakkeita, voivat saada osakkeita rahastoannin
yhteydessä tai osallistua uusmerkintään ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat myydä suomalaisen
yhtiön osakkeita Suomessa ja tällaisesta myynnistä saadut varat voidaan siirtää pois Suomesta missä tahansa
vaihdettavassa valuutassa. Suomessa ei ole voimassa valuuttakontrollisäännöksiä, jotka rajoittaisivat suomalaisen
yhtiön osakkeiden myymistä toiselle ulkomaalaiselle.
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OSAKEANNIN JÄRJESTÄMINEN JA MERKINTÄSITOUMUKSET
Järjestämissopimus
Yhtiö on 10.2.2015 tehnyt Pääjärjestäjän kanssa sopimuksen, jossa sovitaan Pääjärjestäjän Osakeantiin liittyen
tarjoamista palveluista (”Järjestämissopimus”). Yhtiö on sitoutunut maksamaan Pääjärjestäjälle enintään 0,7
miljoonan euron järjestämispalkkion. Pääjärjestäjä ei ole antanut Osakeannille merkintätakausta.
Pääjärjestäjällä on oikeus tietyin edellytyksin irtisanoa Järjestämissopimus mikäli tällaiselle sopimukselle tavanomaiset
ehdot eivät täyty. Nämä ehdot pitävät sisällään muun muassa Yhtiön Pääjärjestäjälle antamat vakuutukset liittyen
Oriola-KD:n liiketoimintaan, lakien noudattamiseen, Yhtiön osakkeisiin, Tarjottaviin osakkeisiin sekä tämän Esitteen
sisältöön. Siihen asti, kunnes 180 päivää on kulunut Osakeannin toteuttamisesta, Yhtiö on sitoutunut olemaan ilman
Pääjärjestäjän suostumusta laskematta liikkeeseen uusia Yhtiön osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita tai
niihin liittyviä oikeuksia lukuun ottamatta Tarjottavia osakkeita sekä tiettyjä muita tavanomaisia poikkeuksia.
Pääjärjestäjä ei toimi missään ominaisuudessa liittyen Tarjottavien osakkeiden tarjoamiseen Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin.
Palkkiot ja kulut
Yhtiö odottaa maksavansa Osakeannin yhteydessä noin 1,8 miljoonaa euroa palkkioina ja kuluina (mukaan lukien
harkinnanvaraiset palkkiot).
Pääjärjestäjän intressit
Pääjärjestäjän palkkio on osittain sidottu Osakeannissa hankittavien varojen määrään. Yhtiö on myös sopinut
maksavansa Osakeannin yhteydessä tiettyjä Pääjärjestäjän kuluja.
Pääjärjestäjä ja/tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot ovat kukin tarjonneet ja saattavat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle
neuvonanto-, konsultointi- tai pankkipalveluita osana tavanomaista liiketoimintaansa, josta ne ovat saaneet tai tulevat
samaan tavanomaiset palkkiot ja kulukorvaukset. Lisäksi Pääjärjestäjä tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot ovat toimineet ja
voivat tulevaisuudessakin toimia järjestäjinä tai lainanantajina tiettyjen Yhtiön rahoitussopimusten mukaisesti, joista ne
ovat saaneet tai tulevat saamaan tavanomaiset palkkiot ja kulukorvaukset. Pääjärjestäjä ja tämän konserniin kuuluvat
tahot voivat, joko omaan lukuunsa tai asiakkaidensa puolesta, ostaa ja myydä Merkintäoikeuksia Osakeannin aikana ja
Tarjottavia osakkeita Osakeannin aikana tai sen jälkeen soveltuvien lakien ja sääntelyn mukaisesti.
Merkintäsitoumukset ja merkintätakaus
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Yhtiön hallituksen jäsen Harry Brade, henkilökohtaisesti ja
edustamiensa yhteisöjen kautta, (yhdessä ”Merkintäsitoumusten Antajat”) ovat kukin erikseen peruuttamattomasti
sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita omaa omistusosuuttaan vastaavasti eli yhteensä 11,9 prosenttia
Tarjottavista A-osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä yhteensä 3,1 prosenttia Tarjottavista B-osakkeista ja
niiden tuottamasta äänimäärästä. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sitoumus edellyttää, että Oriola-KD on
Osakeannin osalta saanut sitovan merkintätakauksen koskien kaikkia Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty
Ensisijaisen Merkinnän tai Toissijaisen Merkinnän perusteella (lukuun ottamatta osakkeita, joiden osalta on annettu
merkintäsitoumus).
Lisäksi Triton IV Luxco No. 16 S.à r.l. (viime kädessä Triton IV Fundin määräysvallassa oleva yhtiö, ”Takaaja”) on
antanut Oriola-KD:lle merkintätakauksen merkitä Osakeannissa Ensisijaisen Merkinnän ja Toissijaisen Merkinnän
perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Tarjottavat osakkeet lukuun ottamatta Merkintäsitoumusten Antajien
antamien merkintäsitoumuksien kattamia Tarjottavia osakkeita. Vastikkeena Merkintätakauksesta Oriola-KD on
sitoutunut maksamaan Takaajalle takauspalkkion, jonka suuruus on 1,35 prosenttia kaikkien Osakeannissa Tarjottavien
osakkeiden yhteenlasketusta merkintähinnasta vähennettynä (i) niiden Tarjottavien osakkeiden yhteenlasketulla
merkintähinnalla, jotka tarjotaan Solero LuxCo S.à r.l.:lle (viime kädessä Triton IV Fundin määräysvallassa oleva
yhtiö) sen Täsmäytyspäivänä olevan osakeomistuksen perusteella, ja (ii) Merkintäsitoumusten Antajien antamien
merkintäsitoumuksien kattamien Tarjottavien osakkeiden yhteenlasketulla merkintähinnalla. Maksettavan
takauspalkkion määrä on siten 0,9 miljoonaa euroa.
Omistuksen laimentuminen
Osakeannissa Tarjottavien osakkeiden lukumäärä vastaa 16,65 prosenttia Osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Mikäli Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Osakeannissa Tarjottavia osakkeita (lukuun ottamatta
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Merkintäsitoumuksia, joita on kuvattu edellä kohdassa ”– Merkintäsitoumukset ja merkintätakaus”), laimenisi heidän
omistusosuutensa Yhtiössä 16,65 prosenttia.
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SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT
Kaupankäynti ja selvitys Helsingin Pörssissä
Kaupankäynti arvopapereilla ja kauppojen selvitys Helsingin Pörssissä tapahtuu euroissa. Hintatiedot tuotetaan ja
julkaistaan ainoastaan euroissa. Helsingin Pörssi käyttää INET-kaupankäyntijärjestelmää. INET on
toimeksiantopohjainen järjestelmä, jossa toimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja volyymitiedot sekä muut
ehdot täsmäävät. Helsingin Pörssin kaupankäyntipäivä koostuu kolmesta päävaiheesta: kaupankäyntiä edeltävästä
vaiheesta, varsinaisesta kaupankäynnistä ja kaupankäynnin jälkeisestä vaiheesta. Osakkeiden kaupankäyntiä edeltävä
vaihe alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 9.45, jolloin kauppoja voidaan tehdä edellisen kaupankäyntipäivän hinnoilla.
Päivän avaushuutokauppa ja jatkuva kaupankäynti tapahtuvat kello 9.45 ja 18.30 välisenä aikana. Päivän avaus alkaa
kello 9.45 ja päättyy kello 10.00. Päivän avaukseen siirretään automaattisesti kaupankäyntiä edeltävän vaiheen aikana
tallennetut tarjoukset sekä järjestelmässä jo olevat tarjoukset, joiden voimassaoloaika on useita päiviä. Jatkuva
kaupankäynti alkaa jaksoittain päivän avauksen päätyttyä klo 10.00, jolloin ensimmäisen osakkeen avauskurssi
määrätään, minkä jälkeen jatkuva kaupankäynti kyseisellä osakkeella alkaa. Noin kuuden minuutin kuluttua kaikkien
osakkeiden avauskurssit on määrätty ja markkinakysyntään perustuva kaupankäynti jatkuu klo 18.25 saakka, jolloin
päivän päätös alkaa. Päivän päätös loppuu noin klo 18.30, jolloin päätöskurssit määritetään. Kaupankäynnin jälkeinen
vaihe, jonka aikana osakkeiden sopimuskauppoja voidaan tallentaa kaupankäyntipäivän aikana vahvistetuilla hinnoilla
jälkipörssikauppoina pääsääntöisesti päivän kaupankäyntiin perustuvien hintarajojen puitteissa kaupankäyntipäivän
aikana vakiintuneisiin hintoihin, ajoittuu klo 18.31 ja klo 19.00 väliseen aikaan.
Kaupat selvitetään yleensä Euroclearin automaattisessa selvitysjärjestelmässä (HEXClear-järjestelmä) toisena
pankkipäivänä kaupantekopäivästä, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Arvopaperikaupan selvityssykli lyheni
entisestä kolmesta päivästä nykyiseen kahteen päivään 6.10.2014 lähtien.
Helsingin Pörssi on osa NASDAQ OMX -konsernia (NASDAQ OMX Group, Inc., ”NASDAQ OMX”). NASDAQ
OMX tarjoaa kaupankäyntiä moninkertaisten varallisuusluokkien lävitse ja sen teknologia tukee yli 70 pörssin toimintaa
50 maassa. NASDAQ OMX lisäksi omistaa ja ylläpitää Tukholman, Kööpenhaminan, Riian, Reykjavikin, Vilnan ja
Tallinnan pörssejä. Kussakin maassa on oma pörssilista ja maakohtaiset listautumisvaatimukset. NASDAQ OMX:n
Pohjoismainen lista otettiin käyttöön 2.10.2006, ja se sisältää Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörssit.
Pohjoismaisen listan myötä yhtiöiden listausvaatimuksia sekä listayhtiöiden esittelytapaa on yhtenäistetty.
Pohjoismaisella listalla yhtiöt esitellään ensin markkina-arvon ja sitten toimialan mukaan yhtiön kotipaikasta
riippumatta. Markkina-arvoryhmät on jaettu kolmeen kategoriaan: suuret yhtiöt (Large Cap), keskisuuret yhtiöt (Mid
Cap) ja pienet yhtiöt (Small Cap). Yhtiöt jaotellaan eri markkina-arvosegmenteissä kansainvälisen
teollisuustoimialaluokitusstandardin (Global Industry Classification Standard, GICS) mukaan. Samaan toimialaryhmään
kuuluvat yhtiöt esitetään aakkosjärjestyksessä.
Arvopaperimarkkinoiden sääntely
Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Tärkein Suomen arvopaperimarkkinoita
sääntelevä laki on arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien
tiedonantovelvollisuudesta, pörssilistalle ottamisesta, esitteistä, julkisista ostotarjouksista sekä sisäpiirikaupoista.
Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden määräysten noudattamista.
Arvopaperimarkkinalaki määrittää tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset suomalaisille yhtiöille, jotka
hakevat listautumista Helsingin Pörssiin tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Julkisen kaupankäynnin kohteena
olevalla arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus säännöllisesti julkistaa taloudellista tietoa yhtiöstä sekä ilman
aiheetonta viivytystä kaikki sellaiset seikat ja päätökset, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan kyseisten
arvopapereiden arvoon. Arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista annettavien tietojen on oltava riittäviä,
jotta sijoittajat voivat tehdä perustellun arvion arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta.
Osakkeenomistajan on annettava ilman aiheetonta viivytystä ilmoitus pörssiyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun hänen
omistusosuutensa saavuttaa, ylittää tai laskee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,67 (kahden kolmasosan) tai 90 prosentin
julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön äänimäärästä tai osakepääomasta arvopaperimarkkinalain mukaisesti
laskettuna tai milloin hän on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaisi sanottujen
ääniosuus- tai omistusrajojen saavuttamiseen, ylittymiseen tai osuuden laskemiseen niiden alle. Yhtiön saatua tiedon
siitä, että osakkeenomistajan ääni- tai omistusosuus on saavuttanut, ylittänyt tai laskenut alle jonkun edellä mainitun
rajan, yhtiön tulee ilman aiheetonta viivytystä julkistaa tieto sekä ilmoittaa siitä Helsingin Pörssille.
Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka omistusoikeus nousee arvopaperimarkkinalain
määrittämällä tavalla yli kolmeen kymmenesosaan (3/10) tai yli puoleen yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
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sen jälkeen, kun yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on tarjouduttava lunastamaan yhtiön jäljellä
olevat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit. Jos edellä tarkoitettujen rajojen ylitykseen johtaneet arvopaperit
on hankittu julkisella ostotarjouksella, joka on tehty kaikista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja
kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, ei velvollisuutta tehdä pakollinen
ostotarjous kuitenkaan synny. Jos kohdeyhtiössä on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on korkeampi kuin edellä
tarkoitettu ääniosuus, ei toiselle osakkeenomistajalle synny edellä kuvattujen ääniosuuksien ylittämisen seurauksena
tarjousvelvollisuutta ennen kuin hänen ääniosuutensa ylittää ensiksi mainitun osakkeenomistajan ääniosuuden. Jos
osakkeenomistajan edellä kuvatun ääniosuuden ylittyminen johtuu yksinomaan kohdeyhtiön tai toisten
osakkeenomistajien toimenpiteistä, ei osakkeenomistajalle synny tarjousvelvollisuutta ennen kuin tämä hankkii tai
merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Osakeyhtiölain mukaan
osakkeenomistajalla, joka omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, on oikeus lunastaa yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta. Lisäksi
vähemmistöosakkeenomistaja, jonka osakkeet enemmistöosakas voi edellä mainitulla tavalla lunastaa osakeyhtiölain
nojalla, on oikeutettu vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista.
Enemmistöosakkaan osake- ja äänimäärien laskemisesta on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä osakeyhtiölaissa.
Rikoslaki (39/1889, muutoksineen) sisältää säännöksiä tiedonantovelvollisuuksien rikkomisesta, sisäpiiritiedon
väärinkäytöstä ja kurssien vääristämisestä. Näiden säännösten rikkominen on kriminalisoitu. Arvopaperimarkkinalain ja
Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008, muutoksineen) mukaan Finanssivalvonnalla on oikeus määrätä
hallinnollisia sanktioita markkinoiden väärinkäyttöä koskevien säännösten rikkomisesta siltä osin kuin kyseessä oleva
teko ei kuulu rikoslain soveltamisalaan. Finanssivalvonta voi esimerkiksi määrätä rikemaksun, antaa julkisen
huomautuksen tai varoituksen taikka esittää seuraamusmaksun määräämistä tiedonantovelvollisuuksien rikkomista,
sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tai kurssin vääristämistä koskevien säännösten rikkomisen johdosta. Lisäksi Helsingin
pörssin kurinpitolautakunta voi antaa yhtiölle varoituksen tai muistutuksen taikka määrätä kurinpitomaksun tai määrätä
yhtiön pörssilistalta poistettavaksi.
Arvo-osuusjärjestelmä
Yleistä
Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen on pakollista niille yhtiöille, joiden osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä.
Arvo-osuusjärjestelmä on keskitetty Eurocleariin, joka tarjoaa arvopapereiden selvitys- ja rekisteröintipalveluja
kansallisella tasolla. Euroclear pitää keskitettyä arvo-osuusrekisteriä sekä oman pääoman että vieraan pääoman
ehtoisista arvopapereista. Euroclearin osoite on PL 1110, 00101 Helsinki.
Euroclear ylläpitää yhtiökohtaisia pörssiyhtiöiden osakasluetteloita sekä arvo-osuustilejä osakkeenomistajille, jotka
eivät halua käyttää kaupallisten tilinhoitajan palveluita. Euroclearille keskitetyn arvo-osuusjärjestelmän ylläpitämisestä
aiheutuvista kustannuksista vastaavat pääasiassa arvo-osuusjärjestelmään liittyneet liikkeeseenlaskijat ja tilinhoitajat.
Tilinhoitajina toimivat muun muassa luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset sekä muut yhteisöt, joille Euroclear on
antanut valtuudet toimia tilinhoitajana. Tilinhoitajat hallinnoivat arvo-osuustilejä, ja niillä on oikeus tehdä kirjauksia
arvo-osuustileille.
Kirjaamismenettely
Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien tai näiden omaisuudenhoitajien on avattava
arvo-osuustili jossakin tilinhoitajayhteisössä tai Euroclearissa taikka hallintarekisteröitävä osakkeet tilikirjausten
toteuttamiseksi. Osakkeenomistajilla, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, tai oikeushenkilöillä on oikeus säilyttää
osakkeitaan hallintarekisteröidyllä tilillä. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole vaihtaneet osakkeitaan arvo-osuuksiksi,
avataan Euroclearin arvo-osuusrekisteriin yhteistili, jonka tilinhaltijaksi merkitään liikkeeseenlaskija. Kaikki arvoosuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan arvo-osuustilisiirtoina tietojärjestelmässä.
Tilinhoitaja vahvistaa kirjauksen toimittamalla kyseisen arvo-osuustilin haltijalle ilmoituksen arvo-osuustilille tehdystä
kirjauksesta. Arvo-osuustilin haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen omistuksistaan jokaisen kalenterivuoden
päättyessä.
Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä tiedot tilin omistajasta tai säilytysyhteisöstä, joka hallinnoi
hallintarekisteröidyn tilin varoja. Lisäksi arvo-osuustilin tulee sisältää tiedot tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajista ja
määrästä sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista. Mahdollisesta
hallintarekisteröinnistä tehdään kirjattaessa merkintä. Euroclear ja kaikki tilinhoitajat ovat velvollisia pitämään
saamansa tiedot ehdottoman luottamuksellisina. Eräät rekisteriin liittyvät tiedot (esimerkiksi kunkin tilinomistajan nimi,
kansalaisuus ja osoite) ovat kuitenkin julkisia, hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta. Finanssivalvonnalla on
oikeus pyynnöstä saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröinneistä.
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Kukin tilinhoitaja on ankarassa vastuussa hallinnoimassaan arvo-osuusrekisterissä esiintyvistä virheistä ja
laiminlyönneistä sekä tietosuojan rikkomisesta. Mikäli tilinomistajalle on aiheutunut vahinkoa väärän kirjauksen tai
kirjattuihin arvopapereihin liittyvien oikeuksien muutoksen tai niiden poiston vuoksi, ja mikäli asianomainen
tilinhoitaja ei pysty korvaamaan tällaista vahinkoa, on tilinomistaja oikeutettu saamaan korvauksen Euroclearin
lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston pääoman on oltava vähintään 0,0048 prosenttia arvoosuusjärjestelmässä viiden viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien
yhteenlasketun kohtuullisen markkina-arvon keskiarvosta, kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Vahingonkärsijälle
maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajalta olevan korvaussaatavan määrä,
kuitenkin enintään 25.000 euroa. Kirjausrahaston korvausvelvollisuus on rajoitettu samaan vahinkotapaukseen
liittyvissä vahingoissa 10 miljoonaan euroon.
Osakkeiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti
Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajan (tai Euroclearin hyväksymän ulkomaisen yhteisön)
toimimaan osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröintitilin hoitajana. Hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajalla ei ole oikeutta käyttää muita omistajalle kuuluvia oikeuksia kuin oikeutta nostaa varoja, muuntaa tai vaihtaa
arvo-osuus ja osallistua osakeantiin tai muuhun arvo-osuusantiin. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka
haluaa osallistua ja äänestää yhtiökokouksissa, on ilmoitettava tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon
viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, jonka tulee olla kyseisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän
jälkeen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka on ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon,
katsotaan ilmoittautuneen kokoukseen eikä muuta ilmoittautumista tarvita edellyttäen, että tällaisella
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osakkeiden perusteella tulla rekisteröidyksi Yhtiön
osakasluetteloon täsmäytyspäivänä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajaksi valtuutettu omaisuudenhoitaja on
pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle yhtiölle nimiinsä rekisteröityjen
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan todellisen henkilöllisyyden, mikäli se on tiedossa, sekä tämän omistamien
hallintarekisteröityjen osakkeiden määrän. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan henkilöllisyys ei ole
tiedossa, hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajaksi valtuutetun omaisuudenhoitajan on ilmoitettava vastaavat tiedot
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, ettei
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja ole suomalainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Osakkeenomistajien, jotka haluavat pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta joilla ei ole
arvo-osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili jonkin tilinhoitajan kautta Suomessa sekä euromääräinen pankkitili
pankissa.
Sijoittajien korvausrahasto ja vakuusrahastot
Sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) säädetään sijoittajien korvausrahastosta. Lain mukaan sijoittajat jaetaan
ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Rahasto ei korvaa ammattimaisten sijoittajien tappioita.
Ammattimaisen sijoittajan määritelmään kuuluvat liikeyritykset ja julkiset yhteisöt, joita voidaan pitää
arvopaperimarkkinat ja niiden riskit tuntevina tahoina. Sijoittaja voi myös toimittaa kirjallisen ilmoituksen, että hän
ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella on ammattimainen sijoittaja; kuitenkin luonnollisten henkilöiden
oletetaan olevan ei-ammattimaisia sijoittajia.
Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten tulee kuulua korvausrahastoon. Korvausrahasto turvaa selvien ja riidattomien
saatavien maksun tapauksessa, jossa sijoituspalveluyritys tai luottolaitos on asetettu konkurssiin,
yrityssaneerausmenettelyyn tai on muusta syystä kuin väliaikaisesta maksukyvyttömyydestä johtuen kykenemätön
maksamaan saatavia määrätyn ajanjakson aikana. Pätevien saatavien perusteella korvausrahaston maksama korvauksen
määrä on 90 prosenttia sijoittajan kultakin sijoituspalveluyritykseltä tai luottolaitokselta olevan saatavan määrästä,
enintään 20.000 euroa. Korvausrahasto ei maksa korvausta tappioista, jotka johtuvat osakkeen arvon alentumisesta tai
huonoista sijoituspäätöksistä. Sijoittajat ovat siten edelleen vastuussa omien sijoituspäätöstensä seurauksista.
Laissa luottolaitostoiminnasta (610/2014) määrätään, että talletuspankkien tulee kuulua talletussuojarahastoon, jonka
tarkoituksena on turvata talletuspankissa tilillä olevien tai tilille vielä kirjaamattomien maksunvälityksessä olevien
saatavien maksu, jos talletuspankki on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön. Talletuspankin asiakkaat voivat saada
korvausta talletussuojarahastosta enintään 100.000 euroa. Sijoittajan varat voidaan turvata joko talletussuojarahastolla
tai korvausrahastolla; kuitenkaan sijoittajan varoja ei voida turvata molemmilla rahastoilla.
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VEROTUS
Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön ja
vallitsevaan verotuskäytäntöön. Muutokset verolainsäädännössä ja sen tulkinnassa saattavat vaikuttaa verotukseen
myös takautuvasti. Tämä yhteenveto ei ole tyhjentävä eikä siinä oteta huomioon eikä selvitetä muiden maiden kuin
Suomen verolainsäädäntöä. Sijoitusta harkitsevien tulisi kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja
Osakeantiin sekä Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien osakkeiden saamiseen/merkitsemiseen, omistamiseen ja
luovuttamiseen liittyvistä veroseuraamuksista Suomessa. Sijoitusta harkitsevan henkilön, jonka verotukseen muiden
maiden lainsäädännöllä saattaa olla vaikutusta, tulee ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan omiin erityisolosuhteisiinsa
liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi.
Tausta
Seuraavassa käsitellään olennaisia Suomen tulo- ja varainsiirtoveroseuraamuksia, jotka saattavat olla merkittäviä
Osakeannin kannalta. Seuraavassa käsitelty kohdistuu vain Suomen verolainsäädäntöön, eikä siinä oteta huomioon
minkään toisen maan verolainsäädäntöä. Seuraavassa ei käsitellä veroseuraamuksia, jotka kohdistuvat
osakkeenomistajiin, joihin sovelletaan erityisiä säännöksiä. Tällaisia osakkeenomistajia ovat muun muassa tuloverosta
verovapaat yhteisöt sekä avoimet tai kommandiittiyhtiöt. Seuraavassa ei myöskään käsitellä ulkomaisten väliyhteisöjen
Suomessa yleisesti verovelvollisten osakkaiden veroseuraamuksia eikä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia.
Tämä kuvaus perustuu seuraaviin lakeihin muutoksineen:
•
•
•
•

tuloverolakiin (1535/1992),
lakiin elinkeinotulon verottamisesta (360/1968),
lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978), ja
varainsiirtoverolakiin (931/1996).

Lisäksi seuraavassa on otettu huomioon oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja lausunnot, jotka ovat
voimassa ja saatavilla tämän Esitteen päivämääränä. Verolainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä sekä veroviranomaisten
kannanottoja voidaan tulevaisuudessa muuttaa, ja näillä muutoksilla voi olla myös takautuva vaikutus.
Yleistä
Verovelvollisen verovelvollisuusasema määrittää Suomen verotusoikeuden laajuuden. Yleisesti verovelvolliset ovat
Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain Suomesta saadusta
tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan liittyviä tuloja verotetaan
Suomessa. Suomea sitovat verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäisen verolainsäädännön soveltamista ja estää
rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verottamisen Suomessa.
Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee täällä
yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on täällä vakituinen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta Suomen kansalaista
pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena muuttovuoden ja kolmen seuraavan vuoden ajan, ellei hän näytä, ettei
hänellä ole verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen. Ansiotulo verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan,
kun taas enintään 30.000 euron pääomatulo verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan ja 30.000 euroa ylittävä osuus
pääomatulosta verotetaan 33 prosentin verokannan mukaan. Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa
yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Yhteisöverokanta Suomessa
on tällä hetkellä 20 prosenttia.
Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien osakkeiden saamiseen/merkitsemiseen,
omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä veroseuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille
osakkeenomistajille.
Suomalaisten yhteisöjen verotus
Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien osakkeiden saaminen/merkintä ja omistaminen
Merkintäoikeuksien, jotka oikeuttavat merkitsemään Tarjottavia osakkeita, saamiseen ja omistamiseen ei liity
veroseuraamuksia. Tarjottavien osakkeiden merkintään ja Tarjottavien osakkeiden omistamiseen ei myöskään liity
veroseuraamuksia. Tarjottavien osakkeiden perusteella saaduista osingoista katso alla ” – Tarjottavien osakkeiden
perusteella saadut osingot”.
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Tarjottavien osakkeiden perusteella saadut osingot
Helsingin Pörssissä noteeratun yhtiön tai muun tuloverolain 33 a §:n 2 momentin mukaisen julkisesti noteeratun yhtiön
(”Noteerattu Yhtiö”) jakamien osinkojen verotus vaihtelee riippuen siitä, onko osinkoja vastaanottava suomalainen
yhtiö Noteerattu Yhtiö vai muu yhtiö.
Noteeratun Yhtiön saamat osingot toisesta Noteeratusta Yhtiöstä ovat yleensä verovapaita. Siinä tapauksessa, että
Noteeratun Yhtiön saama osinko on saatu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen kuuluvista suomalaisen yhtiön
osakkeista, saadusta osingosta 75 prosenttia on kuitenkin veronalaista tuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.
Sijoitusomaisuutta voi olla vain raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla. Todellinen veroaste on tällöin 15 prosenttia.
Jos osingonsaaja on muu yhteisö kuin Noteerattu Yhtiö, sen saamat osingot ovat kokonaisuudessaan veronalaista tuloa,
mikäli osakkeenomistaja ei omista suoraan vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön pääomasta. Jos välitön
omistus on osinkoa jaettaessa vähintään 10 prosenttia, osinkotulo ei ole osakkeita omistavan yhteisön veronalaista tuloa.
Jos muu kuin Noteerattu Yhtiö saa osinkoa sijoitusomaisuuteensa kuuluvista suomalaisen yhtiön osakkeista, osingoista
on veronalaista tuloa 75 prosenttia ja 25 prosenttia verovapaata tuloa omistusosuudesta riippumatta.
Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien osakkeiden luovuttaminen: luovutusvoitot ja -tappiot
Suomalaiset yhteisöt ovat velvollisia suorittamaan yhteisöveroa maailmanlaajuisista tuloistaan. Osakkeiden ja
merkintäoikeuksien, kuten Merkintäoikeuksien tai Tarjottavien osakkeiden, myynnistä syntynyt luovutusvoitto luetaan
suomalaisella yhteisöllä yleensä joko elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan tulolähteen veronalaiseksi tuloksi.
Suomalaisen yhteisön verotettava tulo määritetään erikseen elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan osalta. Molempien
tulolähteiden tuloa verotetaan kiinteän verokannan, joka tällä hetkellä on 20 prosenttia, mukaan.
Luovutusvoitto (sekä myös luovutustappio) lasketaan vähentämällä luovutushinnasta todellisen hankintahinnan ja
myyntikustannusten yhteismäärä. Luovutettujen Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien osakkeiden hankintameno on siten
yhteisölle vähennyskelpoista menoa sen tulolähteen tulosta, johon myydyt Merkintäoikeudet ja Tarjottavat osakkeet
kuuluivat. Silloin, kun yhteisön tekemän luovutuksen kohteena on vanhan osakeomistuksen perusteella saatu
Merkintäoikeus, katsotaan sen hankintamenoksi se osa Merkintäoikeuteen oikeuttaneen osakkeen hankintamenosta,
joka vastaa Merkintäoikeuden luovutushintaa jaettuna luovutushinnan ja kantaosakkeen arvon summalla.
Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien Tarjottavien osakkeiden ja Merkintäoikeuksien mahdollinen
luovutustappio voidaan lähtökohtaisesti vähentää elinkeinotoiminnan tuloista. Elinkeinotoiminnan tulolähteen
vahvistetut tappiot voidaan vähentää tappiovuotta seuraavien kymmenen vuoden aikana elinkeinotoiminnan tulolähteen
verotettavasta tulosta. Muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvat luovutustappiot ovat vähennettävissä vain samaan
tulolähteeseen kuuluvista luovutusvoitoista tappiovuonna tai sitä seuraavien viiden vuoden aikana muun toiminnan
tulolähteen luovutusvoitoista.
Yllä mainitusta poiketen yhteisön saamat luovutusvoitot sellaisista elinkeinotoimintaan kuuluvista
käyttöomaisuusosakkeista, jotka yhteisö on omistanut vähintään vuoden ajan ja jotka oikeuttavat vähintään 10
prosenttiin yhtiön osakepääomasta, voivat olla tietyillä edellytyksillä verovapaita. Luovutustappiot tällaisista osakkeista
ovat tässä tapauksessa verotuksessa vähennyskelvottomia. Käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti
luovutettavien osakkeiden luovutuksesta syntynyt tappio on vähennyskelpoinen vain osakkeiden luovutuksista saaduista
voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna.
Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotus
Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien osakkeiden saaminen/merkintä ja omistaminen
Merkintäoikeuksien, jotka oikeuttavat merkitsemään Tarjottavia osakkeita, saamiseen vanhan osakeomistuksen
perusteella ja omistamiseen ei liity veroseuraamuksia. Tarjottavien osakkeiden merkintään ja Tarjottavien osakkeiden
omistamiseen ei myöskään liity veroseuraamuksia. Tarjottavien osakkeiden perusteella saaduista osingoista katso alla ”
– Tarjottavien osakkeiden perusteella saadut osingot”.
Tarjottavien osakkeiden perusteella saadut osingot
Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön (”Henkilö”) Noteeratusta Yhtiöstä saamista osingoista 85
prosenttia on veronalaista pääomatuloa, kun taas 15 prosenttia on verovapaata tuloa edellyttäen, että osakkeet eivät
kuulu Henkilön elinkeinotoiminnan varoihin. Sovellettava verokanta on tällä hetkellä 30 prosenttia enintään 30.000
euron pääomatuloista ja 33 prosenttia pääomatulojen 30.000 euroa ylittävältä osalta.
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Kun Noteerattu Yhtiö jakaa osinkoa Henkilölle, sen on tehtävä jakamastaan osingosta ennakonpidätys. Tämän Esitteen
päivämääränä osingosta tehtävän ennakonpidätyksen määrä on 25,5 prosenttia. Yhtiön pidättämä vero luetaan
osingonsaajan verovuoden verojen hyväksi lopullisessa verotuksessa. Henkilöiden on tarkistettava esitäytetystä
veroilmoituksesta verovuonna saamansa osinkotulot ja tarvittaessa korjattava osinkotulojen ja ennakonpidätysten oikeat
määrät veroviranomaisille.
Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien osakkeiden luovuttaminen: luovutusvoitot ja -tappiot
Osakkeiden tai merkintäoikeuksien, kuten Tarjottavien osakkeiden tai Merkintäoikeuksien, myynnistä saatua
luovutusvoittoa verotetaan lähtökohtaisesti Henkilön pääomatulona. Tarjottavien osakkeiden ja Merkintäoikeuksien
myynnistä aiheutunut luovutustappio
katsotaan lähtökohtaisesti luovutusvoitosta vähennyskelpoiseksi
luovutustappioksi. Tällaisiin luovutusvoittoihin sovellettava verokanta on tällä hetkellä 30 prosenttia enintään 30.000
euron pääomatuloista ja 33 prosenttia pääomatulojen 30.000 euroa ylittävältä osalta. Luovutuksesta aiheutuneet voitot
eivät ole kuitenkaan veronalaisia, mikäli Henkilön omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat verovuonna enintään
1.000 euroa. Henkilöiden elinkeinotoimintaan kuulumattomien Tarjottavien osakkeiden tai Merkintäoikeuksien
myynnistä aiheutuvat luovutustappiot voidaan vähentää vain omaisuuden luovutusvoitoista samana ja viitenä luovutusta
seuraavana vuotena. Luovutuksesta aiheutuneet tappiot eivät ole kuitenkaan vähennyskelpoisia, mikäli Henkilön
myymän omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat verovuonna enintään 1.000 euroa.
Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä luovutushinnasta todellisen hankintahinnan ja myyntikustannusten
yhteismäärä. Vaihtoehtoisesti Henkilöt voivat käyttää Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien osakkeiden osalta todellisen
hankintamenon sijasta hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettamana luovutushinnasta vähennetään 20 prosenttia,
mutta mikäli osakkeenomistaja on omistanut Merkintäoikeudet tai Tarjottavat osakkeet vähintään kymmenen vuoden
ajan, hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa sovelletaan todellisen
hankintahinnan sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän hankintamenoolettamaan, eikä niitä voi enää vähentää erikseen.
Jos Henkilö myy Osakeannissa merkitsemänsä Tarjottavat osakkeet, aikaisemmin omistettujen osakkeiden
hankintameno jaetaan sekä aikaisemmin omistettujen että sen perusteella merkittyjen Tarjottavien osakkeiden
hankintamenoksi. Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet katsotaan omistetun samasta ajankohdasta kuin ne
osakkeet, joiden perusteella merkintä on tapahtunut. Jos Henkilö myy Osakeannin yhteydessä saadut Merkintäoikeudet
käyttämättä niitä Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseen Osakeannissa, aikaisemmin omistettujen osakkeiden
hankintamenoa ei oteta huomioon niiden perusteella saatujen Merkintäoikeuksien hankintamenoa laskettaessa, vaan
Merkintäoikeuksien hankintamenon katsotaan olevan nolla, jolloin sovelletaan tavallisesti hankintameno-olettamaa yllä
kerrotun mukaisesti. Merkintäoikeus katsotaan omistetun samasta ajankohdasta kuin ne osakkeet, joiden perusteella
Merkintäoikeus on saatu.
Henkilöiden on täydennettävä esitäytettyyn veroilmoitukseensa tiedot verovuonna tapahtuneista Merkintäoikeuksien tai
Tarjottavien osakkeiden luovutuksista.
Rajoitetusti verovelvollisten sijoittajien verotus
Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien osakkeiden saaminen/merkintä ja omistaminen
Merkintäoikeuksien, jotka oikeuttavat merkitsemään Tarjottavia osakkeita, saamiseen ja omistamiseen ei liity mitään
veroseuraamuksia. Tarjottavien osakkeiden merkintään ja Tarjottavien osakkeiden omistamiseen ei myöskään liity
veroseuraamuksia. Tarjottavien osakkeiden perusteella saaduista osingoista katso alla ” – Tarjottavien osakkeiden
perusteella saadut osingot”.
Tarjottavien osakkeiden perusteella saadut osingot
Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle maksamasta osingosta on suomalainen osingonmaksaja
velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä.
Suomessa rajoitetusti verovelvollisille luonnolliselle henkilölle maksettujen osinkojen lähdeveroprosentti on tällä
hetkellä 30 prosenttia ja Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettujen osinkojen lähdeveroprosentti on
tällä hetkellä 20 prosenttia. Lähdevero voi alentua tai poistua verosopimuksen nojalla.
Lähdeveroa ei kuitenkaan peritä osingoista, joiden saaja on niin sanotun emo-tytäryhtiödirektiivin (90/435/ETY) 2
artiklassa tarkoitettu Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuva yhteisö, joka välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia
osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta.
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Lähdeveroa ei peritä Suomessa osingoista, jotka suomalainen yhtiö on maksanut Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle
yhteisölle edellyttäen, että (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) osingonsaajan kotivaltioon
sovelletaan Neuvoston direktiiviä 77/799/ETY koskien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä
avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla tai sopimusta koskien virka-apua ja
tietojenvaihtoa veroasioissa Euroopan talousalueella; (iii) osinkoa saava yhtiö on tuloverolain 33d §:n, 4 momentin tai
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6a §:n mukaan suomalaista yhteisöä vastaava yhteisö; (iv) osinko olisi
kokonaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yritykselle tai yhteisölle maksettuna; ja (v) osinkoa saava yhtiö esittää
todisteita (kotimaansa veroviranomaisten antaman todistuksen muodossa), että maksettua lähdeveroa ei voitaisi
tosiasiassa kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa voimassaolevan kaksinkertaista verotusta
koskevan verosopimuksen perusteella.
Edellä mainitun rajoittamatta osinko on vain osittain verovapaa, jos jakavan yhtiön osakkeet kuuluvat vastaanottavan
yhteisön sijoitusomaisuuteen eikä osinkoja vastaanottava yhtiö omista suoraan vähintään kymmentä prosenttia jakavan
yhtiön pääomasta. Tässä tapauksessa sovellettava lähdeverokanta on tällä hetkellä 15 prosenttia. Edellytys tälle
verokohtelulle on, että vastaanottavalla yhtiöllä on rekisteröity toimipaikka Euroopan talousalueella ja että Suomen ja
valtion, jossa vastaanottava yhtiö on rekisteröity, välillä on sovittu keskinäisestä avusta veroasioissa direktiivin
77/799/ETY tai verosopimuksen mukaisesti.
Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta peritään lähdeveroa aina vähintään 15 prosenttia tai kussakin
tilanteessa verosopimuksen edellyttämä tätä suurempi määrä, mikäli maksajan riittävän huolellisesti varmistaman tiedon
mukaan osingon saajaan voidaan soveltaa verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä. Osingonsaaja voi ennen
suorituksen maksamista esittää maksajalle selvityksen kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen
edellytyksistä, jolloin hän voi saada hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon sovellettavan
verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla.
Mikäli osingonsaajana on Euroopan talousalueella asuva rajoitetusti verovelvollinen luonnollinen henkilö, tämä voi
tietyin edellytyksin vaatia, että suomalaisen yhteisön maksamien osinkojen verotus toimitetaan lähdeverotuksen sijasta
verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Edellytyksenä on, että Suomen ja saajan asuinvaltion
välillä on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto niin sanotun virka-apudirektiivin (77/799/ETY) tai virka-apua ja
tietojenvaihtoa koskevan sopimuksen perusteella ja että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää
osingonsaajan asuinvaltiossa Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella.
Merkintäoikeuksien ja Tarjottavien osakkeiden luovuttaminen: luovutusvoitot ja -tappiot
Rajoitetusti verovelvolliset sijoittajat eivät lähtökohtaisesti ole Suomessa verovelvollisia Tarjottavien osakkeiden tai
Merkintäoikeuksien luovutuksesta saadusta luovutusvoitosta, ellei Tarjottavien osakkeiden tai Merkintäoikeuksien
luovutus liity elinkeinotoiminnan harjoittamiseen Suomessa (kiinteä toimipaikka) tai jos luovutettavan yhtiön
kokonaisvaroista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu yhdestä tai useammasta Suomessa olevasta sijaitsevasta
kiinteistöstä.
Varainsiirtovero
Suomessa ei peritä varainsiirtoveroa suomalaisen yhtiön osakkeiden kaupoista, joissa osakkeita vaihdetaan kiinteää
rahavastiketta vastaan säännöllisesti toimivassa, yleisölle avoinna olevassa kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla
tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, jos välittäjä tai muu kaupan osapuoli on sijoituspalvelulaissa
(747/2012) määritelty sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa laissa tarkoitettu
sijoituspalvelun tarjoaja tai jos luovutuksensaaja on hyväksytty kaupan osapuoleksi markkinoilla, joissa kauppa
toteutetaan. Jos välittäjä tai muu kaupan osapuoli ei ole varainsiirtoverolaissa määritelty arvopaperikauppias (toisin
sanoen välittäjä on ulkomainen arvopaperikauppias, jolla ei ole sivuliikettä tai -konttoria Suomessa), verottomuuden
edellytyksenä on, että luovutuksensaaja ilmoittaa luovutuksesta Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa
luovutuksesta tai että välittäjä tekee vuosi-ilmoituksen veroviranomaisille verotusmenettelyä koskevan lain mukaisesti.
Mikäli Tarjottavien osakkeiden ja Merkintäoikeuksien luovutus tehdään muulla tavalla kuin edellisessä kappaleessa
kuvattuna kauppana ja joko myyjä tai ostaja tai molemmat ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia, ostajan on
maksettava varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia luovutushinnasta (2,0 prosenttia asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden
kauppahinnasta). Alle 10 euron suuruista varainsiirtoveroa ei kuitenkaan varainsiirtoverolain (931/1996) 27 §:n nojalla
peritä. Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai
rahastoyhtiön suomalainen sivuliike tai -konttori, on myyjän perittävä vero ostajalta. Mikäli kumpikaan kaupan
osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai
rahastoyhtiön Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, ei luovutuksesta pääsääntöisesti peritä varainsiirtoveroa (vero on
kuitenkin perittävä, mikäli luovutuksen kohteena on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osake).
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Mikäli kaupan osapuolena tai välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai ulkomaisen
sijoituspalveluyrityksen tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, se on velvollinen
perimään varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen valtiolle.
Uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen ja merkitsemisen yhteydessä ei makseta varainsiirtoveroa.
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ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT
Seuraavat asiakirjat on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla Euroopan komission asetuksen N:o 809/2004 28
artiklan mukaisesti, ja ne muodostavat osan Oriola-KD:n taloudellisista tiedoista. Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat
saatavilla Oriola-KD:n Internet-sivuilta osoitteessa www.oriola-kd.com/anti2015, ja arkisin normaalin toimistoajan
puitteissa Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa, joka sijaitsee osoitteessa Orionintie 5, 02200 Espoo.
Asiakirjat
Oriola-KD Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta
kokonaisuudessaan sekä tilikautta koskeva PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastuskertomus

81

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT
Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Esitteen voimassaoloaikana arkisin normaalin toimistoajan
puitteissa Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa, joka sijaitsee osoitteessa Orionintie 5, 02200 Espoo:
(a)

Yhtiön yhtiöjärjestys sellaisena kuin se on voimassa tämän Esitteen päivämääränä;

(b)

Yhtiön hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastettu tilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sekä
tilikautta koskeva PricewaterhouseCoopers Oy:n tilintarkastuskertomus;

(c)

tilintarkastajan raportti esitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta; ja

(d)

tämä Esite.
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LIITE 1 –TILINTARKASTAJAN RAPORTTI ESITTEESEEN SISÄLTYVÄSTÄ TULOSENNUSTEESTA

Tilintarkastajan raportti esitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta
Oriola-KD Oyj:n hallitukselle
Annamme komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 XXIII kohdassa 8.2 tarkoitetun
lausuntomme Oriola-KD Oyj:n 12.2.2015 päivätyn esitteen kohtaan
”Tulevaisuudennäkymät” sisältyvästä tulosennusteesta. Esitteeseen sisältyy OriolaKD Oyj:n johdon kokoama tulosennuste, jonka mukaan liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta. Vuoden 2014
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,1 miljoonaa euroa.
Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tulosennusteen kokoamisesta sekä niiden keskeisten oletusten
määrittelemisestä, joihin tulosennuste perustuu komission asetuksen (EY) N:o
809/2004 mukaisesti.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa siitä, että tulosennuste on asianmukaisesti
koottu esitettyjen tietojen perusteella, ja että tulosennusteen kokoamisessa on
noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.
Olemme suorittaneet työmme KHT-yhdistyksen ohjeen ”Tulosennuste ja -arvio –
ohje tilintarkastajalle” mukaisesti. Emme ole suorittaneet esitteeseen sisältyvän
tulosennusteen tai sen kokoamisen yhteydessä käytettyjen tietojen ja oletusten
tilintarkastusta tai yleisluonteista tarkastusta.
Olemme suunnitelleet ja suorittaneet työmme siten, että olemme saaneet
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä saadaksemme kohtuullisen
varmuuden siitä, että tulosennuste on asianmukaisesti koottu esitettyjen tietojen
perusteella ja että kokoamisessa on noudatettu Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että käsityksemme mukaan tulosennuste on
asianmukaisesti koottu esitettyjen tietojen perusteella, ja että tulosennusteen
kokoamisessa on noudatettu liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Varaumat ja raportin luovuttamista koskeva rajoitus
Tulevaisuuden toteuma saattaa poiketa tulosennusteesta, koska tulevaisuutta
koskevat oletukset eivät useinkaan toteudu odotetulla tavalla, ja poikkeamat
saattavat olla olennaisia.
Tämä raportti on laadittu ainoastaan liitettäväksi komission asetuksen (EY) N:o
809/2004 mukaiseen esitteeseen.

Helsingissä 12 helmikuuta 2015
PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Kaj Wasenius
KHT

PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 HELSINKI
Puh. 020 787 7000, www.pwc.fi
Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8
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