Oriola-KD:n merkintäoikeusanti 17.2.–3.3.2015

Sijoita terveys- ja hyvinvointialan tulevaisuuteen

Markkinointiesite
– tämä ei ole
listalleottoesite

Oriola-KD lyhyesti
Oriola-KD on lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan keskittyvä suomalainen pörssiyhtiö.
Yhtiö toimii tehokkaana ja luotettavana kanavana
lääkevalmistajien ja kuluttajien välillä PohjoisEuroopassa. Yhtiö harjoittaa lääkkeiden vähittäiskauppaa eli apteekkitoimintaa Ruotsissa,
verkkoapteekkiliiketoimintaa Latviassa ja
lääkkeiden tukkukauppaa Suomessa, Ruotsissa,
Latviassa, Liettuassa ja Virossa. Lisäksi yhtiöllä on
terveys- ja hyvinvointituotteiden markkinointiliiketoimintaa Suomessa ja Baltian maissa.

Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan hyväksymään listalleottoesitteeseen, johon
sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Listalleottoesite on saatavilla internetistä
Oriola-KD:n kotisivuilta osoitteesta oriola-kd.com/anti2015.
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ORIOLA-KD:N OSAKEANTI

Merkintäoikeusanti luo
edellytykset kasvulle
Oriola-KD:llä on vahva markkina-asema Ruotsissa ja Suomessa. Lisäksi yhtiöllä on kasvavaa palveluliiketoimintaa
Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa.
Lääkemarkkinoiden muuttuva toimintaympäristö ja
vähittäiskaupan digitalisoituminen luovat Oriola-KD:lle uusia
kasvumahdollisuuksia. Strategiansa mukaisesti yhtiön painopistealueita ovat digitaalisten kanavien kehittäminen ja tuotevalikoiman laajentaminen sekä terveydenhuollon palvelu-

Oriola-KD:llä on vahva markkinaasema Ruotsissa ja Suomessa.
liiketoiminta ja koko toimitusketjun hallinta lääkeyrityksiltä
aina kuluttajille asti. Osakeannin tavoitteena on Oriola-KD:n
taseen vahvistaminen ja omavaraisuusasteen parantaminen.

Merkintäoikeusannin toimintaohjeet
• Jokaista täsmäytyspäivänä 12.2.2015 omistettua
Oriola-KD:n osaketta kohden saa merkintäoikeusannissa
yhden merkintäoikeuden. Viidellä merkintäoikeudella
saa merkitä yhden osakkeen.
• Merkintähinta 2,50 euroa tarjottavalta osakkeelta

1

1 Oriola-KD:n osake

1 merkintäoikeus

2

5 merkintäoikeutta

Oikeus merkitä 1 uusi
Oriola-KD:n osake
hintaan 2,50 €/osake
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Tee merkintätoimeksiantosi tilinhoitajayhteisösi
ilmoittaman aikarajan puitteissa. Huomioi, että se
saattaa olla lyhyempi kuin merkintäaika.

Käytä merkintäoikeutesi uusien
osakkeiden merkitsemiseen
("Ensisijainen merkintä").

Merkitse lisäksi uusia osakkeita toissijaisen
merkintäoikeuden perusteella ("Toissijainen
merkintä").

Osta lisää merkintäoikeuksia pörssistä
merkitäksesi uusia osakkeita. *

Myy merkintäoikeutesi
tai osa niistä.
* Jos olet ostanut merkintäoikeuksia suoraan pörssistä,
muista tehdä merkintä niiden osalta merkintäpaikassa

Esimerkki:
Nykyinen
osakemäärä

Lisäsijoitus

(tilanne arvoosuustilillä
12.2.2015)

(merkintähinta
2,50 € x uusien
osakkeiden määrä)

100

+ 50 €

Uusia
osakkeita

20

MUISTA! Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina, ellei niitä
käytetä merkintään tai myydä pörssissä. A ja B osakelajeista
tulee tehdä erilliset merkintätoimeksiannot.
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T O I M I T U S J O H TA J A N T E R V E H D Y S

Sijoita terveys- ja hyvinvointialan
tulevaisuuteen
Hyvä osakkeenomistaja,
Oriola-KD elää nyt mielenkiintoista vaihetta. Meillä on vahva
markkina-asema päämarkkinoillamme, olemme kehittäneet
liiketoimintaamme strategiamme mukaisesti ja lisäksi muutokset markkinaympäristössä avaavat meille uusia kasvumahdollisuuksia.
Viime vuonna asetimme tavoitteeksi Medstop-integraation loppuunsaattamisen Ruotsissa ja olen erittäin tyytyväinen tehtyyn työhön. Suomessa ja Baltian maissa liiketoiminta oli vakaata ja teimme onnistuneesti työtä palveluliiketoimintamme kehittämiseksi.

Nyt käynnissä oleva merkintäoikeusanti mahdollistaa yhtiön
aktiivisen kehittämisen."
Laajentuneen asiakaskunnan ja tuotevalikoiman ansiosta
oriolashop.fi-verkkokaupan myynti kehittyi lupaavasti loppuvuoden aikana. Baltiassa lanseerasimme uusia palvelukonsepteja ja avasimme internetaptieka.lv-verkkoapteekin.
Olemme luopuneet liiketoiminnoistamme Venäjällä, ja
jatkossa keskitymme vahvojen ja kannattavien liiketoimintojemme kehittämiseen Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa.
Tulevaisuudessa terveydenhuollon tarve kasvaa edelleen,
ja lääkevalmistajien ja apteekkien toimintatavat muuttuvat.
Kuluttajat haluavat sähköisiä palveluja ja henkilökohtaista
asiakaskokemusta, ja he myös panostavat yhä enemmän terveys- ja hyvinvointituotteisiin.
Nyt käynnissä oleva merkintäoikeusanti mahdollistaa
yhtiön aktiivisen kehittämisen. Se vahvistaa yhtiön tasetta
ja luo edellytykset kasvulle. Osallistumalla olet mukana terveys- ja hyvinvointialan tulevaisuudessa ja Oriola-KD:n kasvutarinassa.

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
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Vahva asema Ruotsin lääketukku
markkinoilla ja lääkkeiden vähittäiskaupassa
> Ruotsissa Oriola-KD on kolmanneksi suurin apteekkitoimija noin 19 prosentin markkinaosuudella ja yhtiöllä on pitkä kokemus lääkkeiden tukkukaupasta
Ruotsissa. Oriola-KD:n vahvuuksia ovat vankka kokemus lääkkeiden tukkukaupassa sekä laadukas asiakaspalvelu ja logistiikka. Yhtiön Kronans Apotek -apteekkiverkosto kattaa koko Ruotsin, ja reseptilääkkeiden
lisäksi se on tunnettu asiakaspalvelustaan sekä laadukkaista hyvinvointi- ja lifestyle-tuotteistaan. Vuoden 2014 lopussa Kronans Apotek -apteekkeja oli 304.

Vahva asema Suomen lääketukku
markkinoilla ja valituissa terveydenhuollon
kuluttajatuotteiden tuotekategorioissa
> Suomessa Oriola-KD:n liiketoiminta kattaa koko
maan, ja yhtiön markkinaosuus Suomen lääkejakelussa on noin 46 prosenttia. Oriola-KD:n erityisiä vahvuuksia Suomessa ovat tehokas ja luotettava logistiikka, vahvat tuotemerkit, laadukkaat lisäarvopalvelut
sekä ammattitaitoinen henkilöstö. Terveydenhuollon
kuluttajatuotteissa yhtiö edustaa vahvoja brändituotteita valituissa tuotekategorioissa, kuten apteekkikosmetiikka, haavanhoito, ravintolisät ja ihonhoito. Tunnettuja tuotemerkkejä ovat muun muassa Avène,
Gefilus ja Lysi.
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L I I K E T O I M I N N AT

Liiketoimintaa Ruotsissa,
Suomessa ja Baltian maissa
Ruotsin lääkkeiden vähittäisja tukkukauppa
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoiminta
käsittää lääkkeiden jakelun, lääkkeiden logistiikka- ja hankintapalvelut sekä lääkkeiden sekä terveydenhuollon kuluttajatuotteiden vähittäiskaupan Ruotsissa. Lisäksi asiakkaille tarjotaan erilaisia lisäpalveluita.
Oriola-KD on Ruotsin kolmanneksi suurin apteekkitoimija, ja yhtiöllä on pitkä kokemus lääkkeiden tukkukaupasta
Ruotsissa. Oriola-KD:n omistama Kronans Apotekin apteekkiverkosto kattaa koko Ruotsin. Kronans Apotek on tunnettu
erinomaisesta asiakaspalvelustaan sekä laadukkaista hyvinvointi- ja lifestyle-tuotteistaan. Vuoden 2014 lopussa Kronans
Apotek -apteekkeja oli 304. Oriola-KD:n asiakkaita Ruotsissa
ovat lääkeyritykset, apteekit, sairaalat, eläinlääkärit, vähittäiskaupat sekä kuluttajat.
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Segmentin avainluvut vuonna 2014
Liikevaihto

1 176,4
miljoonaa euroa
Liikevoitto

50,5

miljoonaa euroa
Henkilöstö

1 792

Baltian maiden lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen lääkkeiden
tukkukauppa
Suomessa Oriola-KD on lääkkeiden jakelija ja palveluntarjoaja sekä terveys- ja hyvinvointituotteiden markkinoija. Asiakkaita ovat lääkeyritykset, apteekit, eläinlääkärit, päivittäistavarakaupat, terveyskaupat, sairaalat ja terveydenhuollon
henkilökunta. Oriola-KD tarjoaa asiakkailleen logistiikkapalveluja: lääkkeiden varastointia, keräilyä ja jakelua sekä erilaisia
Oriola+ lisäarvopalveluita kuten markkinointi-, mainosmateriaali-, lääkenäyte-, sairaalatarjous- ja informaatiopalveluita
sekä lääketutkimuksiin kuuluvia kliinisiä palveluita.
Oriolan Consumer Health -yksikkö myy ja markkinoi terveys- ja hyvinvointituotteita apteekeille ja päivittäistavarakaupoille. Tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa vitamiinit, ravintolisät, apteekkikosmetiikka, ihonhoitotuotteet,
testit, urheilujuomat ja haavanhoitotuotteet. Tunnettuja tuotemerkkejä ovat muun muassa Avène, Gefilus ja Lysi.

Oriola-KD:n liiketoiminta Baltian maissa käsittää lääkkeiden
tukkukaupan, lääkeyrityksille tarjottavat logistiikkapalvelut
sekä terveys- ja hyvinvointituotteiden markkinoinnin Virossa,
Latviassa ja Liettuassa.
Virossa ja Liettuassa Oriola-KD: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 internetaptieka.lv-verkkokaupan. Oriola-KD aloitti vuonna 2013 yhteistyön monikansallisen lääkeyhtiön MSD:n kanssa koskien reseptilääkkeiden
myyntiä ja markkinointia Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Segmentin avainluvut vuonna 2014
Liikevaihto

435,9
miljoonaa euroa

Henkilöstö

523

Liikevoitto

19,2

miljoonaa euroa

Lääkemarkkinat
Oriola-KD:n markkinaosuus lääkkeiden tukkukaupassa on Suomessa arviolta 46 prosenttia ja Ruotsissa arviolta
39 prosenttia. Yhtiöllä on Ruotsissa yli
300 apteekkia ja yhteensä noin 19 prosentin markkinaosuus apteekkien liikevaihdosta Ruotsissa.
Lääkemarkkinoiden arvo Suomessa,
Ruotsissa ja Baltian maissa oli tukkuhinnoilla laskettuna vuonna 2014
yhteensä noin 6 miljardia euroa. Lääkemarkkinoiden odotetaan kasvavan
Suomessa keskimäärin noin 2,6 prosenttia vuodessa vuosina 2013–2018
ja pysyvän Ruotsissa ennallaan vuosina
2013–2018.

Ruotsin
lääkemarkkinat

Suomen
lääkemarkkinat

Baltian
lääkemarkkinat

Markkinan koko

Markkinan koko

Markkinan koko

miljardia euroa

miljardia euroa

miljardia euroa

~3

Apteekkeja

1 336

~2

~1

Apteekkeja

814
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T O I M I N TAY M PÄ R I S T Ö

Muuttuva liiketoimintaympäristö
Suomi
Keskeisiä markkinoiden kokoon ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä Suomessa ovat yhtiön arvion mukaan etenkin väestön
ikääntyminen, sairaalamyynnin kasvu, terveydenhuollon
kuluttajatuotteiden kasvava osuus apteekkien liikevaihdosta
ja kuluttajille sekä lääkeyhtiöille suunnattujen palvelujen
lisääntynyt tarve.
Lisäksi lääkemarkkinoiden digitalisoitumiskehitys on merkittävä markkinoihin vaikuttavia tekijä Suomessa. Kuluttajille
myytävien tuotteiden osalta yhtiö odottaa kasvua erityisesti
terveydenhuollon kuluttajatuotteiden alueella. Kanavakohtaisesti nopeimmin lääkemarkkinoiden odotetaan kasvavan
sairaalasegmentissä.
Ruotsi
Lääkkeiden tukku- ja vähittäiskaupan rakenteeseen on Ruotsissa vaikuttanut merkittävästi apteekkiliiketoiminnan sääntelyn purkaminen. Reseptilääkkeiden osalta 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. Vähittäiskaupassa sääntelyn purkaminen on johtanut
suurten apteekkiketjujen muodostumiseen.
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Markkinoiden kokoon ja kasvuun vaikuttavat muun
muassa sairaalakanavan merkityksen korostuminen etenkin
reseptilääkkeiden jakelussa, terveydenhuollon kuluttajatuotteiden osuuden kasvaminen apteekkien liikevaihdosta sekä
lääkkeiden vähittäiskaupan digitalisoituminen. Myös väestön ikääntyminen ja palvelujen merkitys lääkkeiden tukku- ja
vähittäiskaupassa muuttavat markkinoiden toimintaa.
Viro, Latvia ja Liettua
Baltian maissa lääkkeiden tukkukauppa toimii monikanavamallilla, jossa tukkukaupat ostavat lääkevalikoimansa lääkevalmistajilta ja myyvät ne edelleen apteekeille ja sairaaloille.
Kasvun arvioidaan Virossa, Latviassa ja Liettuassa painottuvan erityisesti resepti- sekä alkuperäislääkkeisiin. Kasvun
ajureina toimivat etenkin väestön kasvava varallisuus sekä
kehittyvät terveydenhuollon rakenteet. Geneeristen lääkkeiden osuus Baltian maissa on keskimäärin korkea ja osuuden
odotetaan pysyvän vakaana.
Keskeisiä markkinoiden kokoon ja kasvuun vaikuttavia
tekijöitä Baltian maissa ovat muun muassa lääkemarkkinoiden kasvun painottuminen alkuperäis- ja reseptilääkkeisiin,
vähittäiskaupan digitalisoituminen sekä lääkevalmistajien
muuttuvat toimintamallit ja sen tuomat mahdollisuudet palvelutarjonnan kehittämiseksi.

Strategia muuttuvassa
toimintaympäristössä
Muuttuva liiketoimintaympäristö luo Oriola-KD:lle uusia
kasvumahdollisuuksia. Varmistaaksemme kilpailukykymme
muuttuvassa ympäristössä kehitämme jatkuvasti toimintaamme.
Keskitymme strategiamme mukaisesti lääkkeiden ja kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tuotteiden vähittäis- ja tukkukauppaan Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa.
Tavoitteenamme on olla halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Euroopassa lääketeollisuuden ja kuluttajien välillä.
Jatkamme palveluliiketoimintamme kehittämistä ja asiakassuhteiden vahvistamista kaikilla markkinoillamme. Kuluttajille ja muille asiakkaillemme haluamme tarjota ylivertaisen
digitaalisen asiakaskokemuksen ja jatkamme verkkokauppojemme ja sähköisten palveluidemme kehittämistä.

Vuonna 2015 meillä on
kolme avaintavoitetta:

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) on
yli 15 prosenttia.

Pääomarakenne:

1.

Digitaalisten kanavien kehittäminen

2.

Palveluliiketoiminnan vahvistaminen
ja laajentuminen terveydenhuollon
B2B-markkinoille

3.

Toimintojen tehostaminen konsernin
synergioita hyödyntämällä

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

Avaintavoitteet koskevat kaikkia liiketoimintojamme ja toimintamaitamme. Yhtiö tulee päivittämään strategiansa, ja
sen sisältämät painopistealueet, vuosittaisen suunnitteluprosessin mukaisesti helmi-toukokuussa 2015.
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Jatkamme palveluliiketoimintamme
kehittämistä ja asiakassuhteiden
vahvistamista kaikilla markkinoillamme. Haluamme tarjota kuluttajille ja muille asiakkaillemme
ylivertaisen digitaalisen asiakas
kokemuksen.”
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TA L O U D E L L I S TA T I E T O A

Avainluvut, jatkuvat liiketoiminnot
2014

Liikevaihto, miljoonaa euroa

2013

Muutos %

1 612,3

1 619,7 *

-0,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, miljoonaa euroa

59,1

37,0 *

59,5

Liikevoitto, miljoonaa euroa

65,0

29,3 *

121,7

Tilikauden tulos, miljoonaa euroa

46,5

17,1 *

171,3

Osakekohtainen tulos, euroa

0,29

0,11 *

160,1

Nettovelkaantumisaste, %

90,1

65,3

Oman pääoman tuotto, %

23,7

2,0

Konsernin avainluvut, milj. eur.

59,1
37,0

2014

81,3

2013*

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä

55,9

1 612,3

Käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä

1 619,7

Liikevaihto

2013*

2014

2013*

2014

Segmentin liikevaihto,
milj. eur

Segmentin liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, milj. eur

Ruotsi

Ruotsi

2014

2013

2014

19,6

2013

18,8

44,0

Suomi ja Baltia

24,1

2014

435,9

1 176,4

2013

425,3

1 194,4

Suomi ja Baltia

2013

2014

*) Vuoden 2013 luvut on oikaistu Venäjän liiketoimintojen myynnin johdosta
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M E R K I N TÄ O I K E U S A N N I N E H D O T

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
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
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(”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 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 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 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 mer-

kintä 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 ostotai 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
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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.
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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 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: ISINkoodi: 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.
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.

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.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

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.

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.
Tällaisia riskejä ovat muun muassa yhtiön toimintaympäristöön liittyvät riskit, kuten esimerkiksi kansainvälisen talouden negatiivinen kehitys ja rahoitusmarkkinoiden epävarma
tilanne, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti Oriola-KD:n
liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuudennäkymiin.
Oriola-KD:n liiketoimintaan liittyy myös strategisia riskejä,
kuten esimerkiksi riski Oriola-KD:n strategian epäonnistumisesta sekä muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä ja
muussa soveltuvassa sääntelyssä, mitkä saattavat heikentää
Oriola-KD:n kannattavuutta ja markkina-asemaa sekä aiheuttaa vaikeasti ennakoitavissa olevia sopeutumiskustannuksia.
Myös esimerkiksi lääkkeiden hintojen laskupaine voi vaikuttaa välillisesti Oriola-KD:n kannattavuuteen.
Liiketoimintaan liittyy myös operatiivisia riskejä, joilla voi
olla haitallinen vaikutus Oriola-KD:hen. Näitä voivat olla esi-

merkiksi mahdollinen merkittävien asiakassuhteiden tai päämiesten menettäminen, yritysostoihin ja muihin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, tai logistiikkaan liittyvät häiriöt.
Oriola-KD on altis myös taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyville riskeille, kuten valuuttakurssien ja korkotason vaihteluille sekä likviditeettiin liittyville riskeille.
Lisäksi osakeantiin, merkintäoikeuksiin ja/tai tarjottaviin
osakkeisiin liittyy riskejä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi tarjottavien osakkeiden hinnan lasku alle merkintähinnan, merkintäoikeuksien aktiivisen kaupankäynnin puute ja omistuksen laimeneminen, jos osakkeenomistaja ei käytä merkintäoikeuksiaan sekä merkintäoikeuksien arvon menetys.
Yksityiskohtaiset kuvaukset riskeistä löytyvät Finanssivalvonnan hyväksymän listalleottoesitteen kohdasta ”Riskitekijät”. Merkintäoikeuksiin ja/tai tarjottaviin osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti listalleottoesitteessä esitettäviin tietoihin ja erityisesti siinä kuvattuihin
riskitekijöihin. Merkintäoikeuksien ja tarjottavien osakkeiden markkinahinta voi laskea riskien toteutumisen vuoksi,
ja sijoittajat voivat menettää sijoitustensa arvon osittain tai
kokonaan.
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Tärkeät päivämäärät
12.2.
17.2.
25.2.
3.3.
9.3.
(arvio)

10.3.
(arvio)

Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä, eli tämän
päivän omistajaluettelon mukaan jaetaan
merkintäoikeudet
Merkintäaika ja kaupankäynti
merkintäoikeuksilla alkavat
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy
Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät
merkintäoikeudet raukeavat arvottomina
Sijoittajille ilmoitetaan kirjallisesti toissijaisen
merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen
hyväksymisestä
Merkintäoikeusannissa merkityt osakkeet tulevat
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä

Merkintäpaikat
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.
• Sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on
merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus
Pohjola Pankki Oyj:n kanssa.
> Esite ja lisätietoja:
www.oriola-kd.com/anti2015 ja
www.op.fi/merkinta

Oriola-KD Oyj
Orionintie 5, PL 8
02101 Espoo

