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Listautuminen First North Premier Growth Market Finlandissa ja First North Premier Growth Market Swedenissä  
Noin 70 miljoonan euron Osakeanti 

Alustavasti enintään 2 318 605 Myyntiosakkeen Osakemyynti 
Merkintähinta 3,45 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (vastaa alustavasti 36,42 Ruotsin kruunua Tarjottavalta Osakkeelta) 

 

Tämä listalleottoesite (”Esite”) on laadittu Suomessa perustetun julkisen osakeyhtiön (ruotsiksi: publikt aktiebolag) Nanoform Finland Oyj:n (”Nanoform”, 
”Yhtiö” tai ”Liikkeeseenlaskija”) listautumisannin yhteydessä. Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 70 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 
20 289 856 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Lisäksi tämän Esitteen liitteessä A luetellut Yhtiön nykyiset osakkeen-
omistajat (”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 2 318 605 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä 
Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) 
viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”. 

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti Suomessa”), (ii) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille 
Ruotsissa (”Yleisöanti Ruotsissa”, ja yhdessä Yleisöannin Suomessa kanssa, ”Yleisöanti”), ja (iii) private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoit-
tajille Suomessa, Ruotsissa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”). Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan 
vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla annetun Regulation S -säännöstön ”offshore transaction” -määritelmän 
ja muutoin kyseisen säännöstön mukaisesti. Listautumisannin pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) ja Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (”SEB” ja yhdessä Danske Bankin kanssa ”Pääjärjestäjät”), ja Listautumisannin järjestäjinä toimivat Stifel Nicolaus Europe Limited 
(”Stifel”) ja Swedbank AB (publ) (”Swedbank” ja yhdessä Stifelin ja Pääjärjestäjien kanssa ”Järjestäjät”). Listautumisannin yhteydessä Yhtiö voi myöntää 
vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille (”Vakauttamisjärjestäjä”) oikeuden merkitä 30 päivän ajan Yhtiön osakkeiden (”Osakkeet”) kaupankäyn-
nin alkamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä Nasdaq First North Premier Growth Marketissa (”First North Premier Finland”) ja Nasdaq Stockholm 
Ltd ylläpitämässä Nasdaq First North Premier Growth Marketissa (”First North Premier Sweden”) enintään 2 898 551 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksin-
omaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannissa (”Lisäosakeoptio”). 

Keel Capital, Fjärde AP-Fonden (AP4), Handelsbanken Fonder AB, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 
(osa Sampo-konsernia), tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja Avohoidon Tutkimussäätiö (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet Listau-
tumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla he sitoutuvat merkitsemään Tarjottavia Osakkeita noin 45 miljoonan euron määrällä Tarjottavan Osak-
keen Merkintähinnalla (määritelty jäljempänä). Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että merkintäsitoumusten kattama 
määrä Tarjottavia Osakkeita allokoidaan Ankkurisijoittajille, kuten esitetään kohdassa ”Listautumisannin ehdot – Instituutioantia koskevat erityiset ehdot – 
Merkintäsitoumukset”. 

Listautumisannin merkintäaika alkaa 25.5.2020 kello 10.00 Suomen aikaa (9:00 Ruotsin aikaa) ja päättyy Suomen ja Ruotsin Yleisöantien osalta arviolta 
2.6.2020 kello 16.00 Suomen aikaa (15:00 Ruotsin aikaa) ja, Instituutioannin osalta arviolta 3.6.2020 kello 12.00 Suomen aikaa (11:00 Ruotsin aikaa), ellei 
merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä. Merkintä- ja myyntihinta Tarjottaville Osakkeille on 3,45 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (mikä vastaa 36,42 Ruotsin 
kruunua Tarjottavalta Osakkeelta, ja määritellään euro/Ruotsin kruunu –vaihtokurssilla Listaumisannin ehtojen mukaisesti) (”Merkintähinta”). 

Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla ennen Listautumisantia. Yhtiö aikoo jättää 
listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille listatakseen Tarjottavat Osakkeet First North Premier Finlandissa kaupankäyntitunnuksella ”NANOFH” ja First 
North Premier Swedenissä kaupankäyntitunnuksella ”NANOFS” (listautuminen First North Premier Finlandiin ja First North Premier Swedeniin yhdessä ”FN-
Listautuminen”). Kaupankäynnin Osakkeilla First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä odotetaan alkavan arviolta 4.6.2020. Danske 
Bank, joka toimii myös listautumisen Pääjärjestäjänä, toimii Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen (”First Northin Säännöt”) mu-
kaisena hyväksyttynä neuvonantajana (”Hyväksytty Neuvonantaja”). 

Tarjottavia Osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Tarjottavia Osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla 
rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai 
välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain 
osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan ja myydään ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltain Ar-
vopaperilain nojalla annettua Regulation S -säännöstä. Katso ”Tärkeitä tietoja Esitteestä”. 

Nasdaq First North Growth Market on rekisteröity pk-yritysten kasvumarkkina, joka on Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (EU 2014/65) 
mukainen, sellaisena kuin se on implementoitu Tanskan, Suomen ja Ruotsin kansalliseen lainsäädäntöön, ja jota ylläpitää Nasdaq-konserniin kuuluva pörssi. 
Nasdaq First North Growth Market -liikkeeseenlaskijoihin ei sovelleta kaikkia samoja sääntöjä kuin säännellyillä markkinoilla, kuten on määritelty EU-lainsää-
dännössä (niin kuin se on implementoitu kansalliseen lakiin). Sen sijaan ne noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia 
sääntöjä ja säännöksiä. Nasdaq First North Growth Market -liikkeeseenlaskijaan sijoittaminen saattaa tämän vuoksi sisältää suuremman riskin kuin säännel-
lyllä markkinalla toimivien liikkeeseenlaskijoihin sijoittaminen. Kaikilla Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan liikkeeseenlaskijoilla on hyväksytty 

neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Nasdaq Helsinki Oy hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. 

Esitteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa rajoitettua. Esitettä ei saa levittää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hongkon-
giin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai muuhun sellaiseen maahan, johon sen levittäminen olisi sovellettavien lakien tai määräysten vastaista.  

Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Mahdollisten sijoittajien tulee tutustua Esitteeseen kokonaisuudessaan ja erityisesti sen kohtaan ”Riski-
tekijät” harkitessaan sijoittamista Tarjottaviin Osakkeisiin. 
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TÄRKEITÄ TIETOJA ESITTEESTÄ 

FN-listautumiseen liittyen Yhtiö on laatinut tämän suomenkielisen esitteen (”Esite”), joka on laadittu arvopaperimarkkinalain (746/2012, 
muutoksineen) (”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY 
kumoamisesta (”Esiteasetus”), komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 
809/2004 kumoamisesta, komission delegoitu asetus (EU) 2019/979, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 
täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koske-
vaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission delegoidun asetuk-
sen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta sekä Finanssivalvonnan määräyksien ja ohjei-
den mukaisesti. Esite sisältää myös Esiteasetuksen 7 artiklan mukaisen tiivistelmän vaaditussa muodossa. Esitteestä ja tiivistelmästä on 
laadittu englanninkielinen asiakirja, joka vastaa suomenkielistä Esitettä tiettyjä muille kuin suomalaisille osakkeenomistajille ja sijoittajille 
tarkoitettuja lisätietoja lukuun ottamatta. Finanssivalvonta on toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt Esitteen Esiteasetuksen mukai-
sesti. Finanssivalvonta hyväksyy tämän Esitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja 
johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä Finanssivalvonnan hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväk-
synnästä, jota tämä Esite koskee. Sijoittajien on tehtävä oma arvionsa arvopapereihin sijoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta. Tämän 
Esitteen hyväksymispäätöksen numero on FIVA 21/02.05.04/2020. Mikäli alkuperäisen suomenkielisen Esitteen ja englanninkielisen asia-
kirjan välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Esiteasetuksen mukaisesti ruotsinkielinen tiivistelmä ja englannin-
kielinen käännös tästä Esitteestä toimitetaan Ruotsin Finanssivalvonnalle (ruotsiksi: Finansinspektionen) Esitteen Ruotsissa käyttämistä 
varten. 

 

Esitteessä ”Nanoform” ja ”Yhtiö” tai ”Konserni” tarkoittavat Nanoform Finland Oyj:tä ja sen tytäryhtiötä yhdessä, ellei asiayhteydestä 
selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain Nanoform Finland Oyj:tä, sen tytäryhtiötä tai liiketoimintaa tai joitakin näistä yhdessä. 
Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin Nanoform Finland Oyj:n osakkeita, osakepää-
omaa ja hallintoa. 

 

Yhtiö on laatinut Esitteen ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset sijoittajat voivat harkita Tarjottavien Osakkeiden merkitsemistä 
sekä mahdollistamaan Yhtiön Osakkeiden listaaminen First North Premier Finlandiin ja First North Premier Swedeniin. Mikään Esitteessä 
ei muodosta Yhtiön tai Järjestäjien lupausta tai vakuutusta tulevaisuudesta eikä Esitettä tule pitää tällaisena lupauksena tai vakuutuksena. 
Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tutustua Esitteessä annettuihin tietoihin ja tukeutua omaan arvioonsa Yhtiöstä ja Listautu-
misannin ehdoista sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Sijoittajia kehotetaan harkintansa mukaan kysymään neuvoa neuvonanta-
jiltaan ennen Tarjottavien Osakkeiden merkitsemistä tai ostamista. Ketään ei ole valtuutettu Listautumisannin yhteydessä antamaan mi-
tään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, niitä ei tule katsoa Yhtiön, 
Myyjien tai Järjestäjien hyväksymiksi. Esitteen luovuttaminen ja siihen perustuvat myynnit tai toimeksiannot eivät merkitse sitä, että Esit-
teessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Esitteen päivä-
määrän jälkeen. Yhtiö kuitenkin oikaisee ja täydentää Esitteessä annettuja tietoja Esiteasetuksen 23 artiklan mukaisesti. Velvollisuutta 
täydentää esitettä, jos ilmenee merkittäviä uusia seikkoja, olennaisia virheitä tai olennaisia epätarkkuuksia, ei sovelleta silloin, kun Esite 
ei ole enää voimassa. Tämä Esite on voimassa, kunnes Listautumisanti päättyy ehtojensa mukaisesti.  

 

Järjestäjät toimivat Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön ja Myyjien puolesta, ja Järjestäjien tarjoama suoja koskee ainoastaan Yhtiötä 
ja Myyjiä. Järjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa (riippumatta siitä, onko tämä Esitteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Listautumis-
annin yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle ja Myyjille antamansa suojan tarjoamisesta, Listautu-
misantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta Esitteessä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä. 

 

Lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia ja vastuita, joita Järjestäjille voi aiheutua Suomen lain tai jonkun muun sellaisen valtion pakottavan 
lainsäädännön perusteella, jossa vastuun poissulkeminen olisi laitonta, pätemätöntä tai täytäntöönpanokelvotonta, Järjestäjät eivät vastaa 
Esitteen sisällöstä tai mistään väitteestä tai oletuksesta, joka on tehty tai jonka on oletettu tehdyn Esitteen perusteella tai liittyen Yhtiöön, 
Konserniin, Myyjiin, Listautumisantiin tai Tarjottaviin Osakkeisiin. Järjestäjät sanoutuvat irti kaikista rikkomukseen, sopimukseen tai muu-
hun perustuvasta vahingonkorvausvastuusta (lukuun ottamatta edellä todettua), joka niillä voitaisiin katsoa olevan Esitettä tai tällaista 
lausuntoa koskien. 

 

Tarjottavia Osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Esitettä tai Osakkeisiin liittyviä muita asiakirjoja tai mainoksia 
saa levittää tai julkaista valtiossa, joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia 
toimia. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan Esitettä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita. Asi-
anmukaisten tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten noudattaminen eivät ole Yhtiön, Myyjien tai Järjestäjien vastuulla. 
Esite ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä Tarjottavia Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö 
olisi lainvastainen. Yhtiöllä, Myyjillä ja Järjestäjillä ja niiden edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden rajoitusten rikko-
muksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää 
itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä minkä tahansa merkinnän, jonka se tai sen edustajat perustellusti epäilevät 
aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. 

 

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 
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TIIVISTELMÄ 

Johdanto ja varoitukset 

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129, annettu 14 
päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä mark-
kinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY, muutoksineen kumoamisesta 
(”Esiteasetus”), edellyttämät tiivistelmään tämän kaltaisten arvopapereiden ja liikkeeseenlaskijan yhteydessä 
sisällytettävät kohdat. Tätä tiivistelmää tulee lukea tämän listalleottoesitteen (”Esite”) johdantona. Sijoittajan 
tulisi perustaa Nanoform Finland Oyj:n (”Nanoform”, ”Yhtiö” tai ”Liikkeeseenlaskija”) osakkeita koskeva si-
joituspäätöksensä tähän Esitteeseen kokonaisuutena. Sijoittaja voi menettää arvopapereihin sijoittamansa 
pääoman kokonaisuudessaan tai osittain. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja 
koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja saattaa sovellettavaksi tulevan lainsäädännön nojalla joutua ennen 
oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Yhtiö on siviilioikeudellisessa 
vastuussa tästä tiivistelmästä ja sen käännöksistä vain, jos tiivistelmä luettuna yhdessä Esitteen muiden osien 
kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen tai jos siinä ei luettuna yhdessä Esitteen muiden 
osien kanssa anneta keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun ne harkitsevat sijoittamista Yhtiön liikkee-
seenlaskemiin arvopapereihin. 

Liikkeeseenlaskija ja listattavat arvopaperit 

Liikkeeseenlaskija  

Yhtiö  ........................................................................  Nanoform Finland Oyj 

Y-tunnus  ..................................................................  2730572-8 

Oikeushenkilötunnus (”LEI”)  ...................................  743700JJO2NU8LBS1592 

Kotipaikka .................................................................  Helsinki, Suomi 

Rekisteröity osoite  ...................................................  Viikinkaari 4, 00790 Helsinki, Suomi 
 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on yksi osakelaji ja osakkeiden Euroclear Finland Oy:ssä (”Euroclear 
Finland”) ja Euroclear Sweden AB:ssa (”Euroclear Sweden”) rekisteröity ISIN-tunnus on FI4000330972. 

Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Helsingin Pörssi”) käsiteltäväksi Hel-
singin Pörssissä koskien Yhtiön osakkeiden (”Osakkeet”) listaamista Helsingin Pörssin ylläpitämässä Nasdaq 
First North Premier Growth Market Finlandissa (”First North Premier Finland”) ja Nasdaq Stockholm Ltd:n 
ylläpitämässä Nasdaq First North Premier Growth Market Swedenissä (”First North Premier Sweden”). First 
North Premier Finlandissa listattujen Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”NANOFH” ja First North Premier 
Swedenissä listattujen Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”NANOFS”. 

Listautumisannissa osakkeita myytäväksi tarjoavat myyjät 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat, jotka tarjoavat Listautumisannissa (ku-
ten määritelty jäljempänä) ostettavaksi Yhtiön olemassa olevia osakkeita (”Myyjät”). Jollei toisin mainittu, Myy-
jien osoite on c/o Nanoform Finland Oyj, Viikinkaari 4, 00790 Helsinki. 

Myyjät  

 Helsingin Yliopiston Rahastot 
Osoite: PL 53 
00014 Helsingin Yliopisto 
LEI: 743700USDHBZ5VDW2160 

 Sami Svanbäck 

 Rabbe Klemets 

 Mart Saarma 

 Antti Meriläinen 

 Niina Elo 

 Jari Hovinen 

 Markku Leskelä 

 Kai Nordlund 

 Edward Hæggström 

 Jouko Yliruusi 

 Kai Falck 

 Ilkka Lassila 

 Mika Puittinen 
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Esitteen hyväksyvä toimivaltainen viranomainen 

Finanssivalvonta (”Finanssivalvonta”) on Esiteasetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena hyväk-
synyt tämän Esitteen 22.5.2020. Finanssivalvonta hyväksyy tämän Esitteen vain siltä osin, että se täyttää 
Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset, mutta ei 
vastaa siinä esitetyn tiedon todenmukaisuudesta. Tätä hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen Liikkeeseen-
laskijan hyväksynnästä, jota tämä Esite koskee. Finanssivalvonnan tämän Esitteen hyväksymispäätöksen di-
aarinumero on FIVA 21/02.05.04/2020.  

Toimivaltaisen, tämän Esitteen hyväksymän viranomaisen yhteystiedot ovat: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 
Helsinki, Suomi, puhelinnumero +358 9 183 51 ja sähköpostiosoite kirjaamo@finanssivalvonta.fi. 

Keskeiset tiedot Nanoformista 

Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija? 

Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi on Nanoform Finland Oyj (aikaisemmin Nanoform Finland Oy) ja sen koti-
paikka on Helsinki. Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä kaupparekisterissä 
(”Kaupparekisteri”) y-tunnuksella 2730572-8 ja sen LEI-tunnus on 743700JJO2NU8LBS1592. Yhtiö on julki-
nen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomessa ja jonka toimintaan sovelletaan Suomen lakia. 

Liikkeeseenlaskijan pääasiallinen toiminta 

Yhtiö tarjoaa nanoteknologian ja lääkehiukkastekniikan asiantuntijapalveluita kansainväliselle lääketeollisuu-
delle. Yhtiön kaupallinen toiminta on varhaisessa vaiheessa ja vuonna 2019 sen toiminnot koostuivat sekä 
sisäisestä tutkimuksesta ja kehitystoiminnasta (”T&K”) että proof of concept (”PoC”) -tyyppisestä T&K-palve-
luiden tarjoamisesta asiakkailleen. Yhtiö käyttää uraauurtavaa CESS-teknologiaa (”CESS®”) nanoformoidak-
seen asiakasyritysten lääkeaineita kiteytyneiksi tai stabiileiksi amorfisiksi nanopartikkeleiksi. 

Suurimmat osakkeenomistajat 

Osakkeenomistajilla, jotka omistavat viisi prosenttia tai enemmän Yhtiön osakkeista tai niiden tuottamista ää-
nistä, on Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen ilmoitusvelvollisuus. Seuraavassa taulukossa luetellaan ne osak-
keenomistajat, jotka yksin tai saman määräysvaltapiirin kautta omistavat viisi prosenttia tai enemmän Osak-
keista tämän Esitteen päivämääränä: 

Osakkeenomistaja Osakkeiden määrä Osuus Osakkeista ja äänistä, prosenttia 

Helsingin Yliopiston Rahastot ..............................  6 099 600 14,06 

Edward Hæggström .............................................  6 010 450 13,85 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ..................  4 974 695 11,46 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ..........  3 521 126 8,11 

Kai Falck ..............................................................  3 000 000 6,91 

Jouko Yliruusi ......................................................  3 000 000 6,91 

Avohoidon Tutkimussäätiö sr ...............................  2 493 810 5,75 

 
Hyväksyttynä Neuvonantajana toimiva Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) ei omista Osak-
keita.  
 
Kenelläkään Yhtiön osakkeenomistajalla ei ole arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) (”Arvopa-
perimarkkinalaki”) 2 luvun 4 pykälän tarkoittamaa määräysvaltaa Yhtiössä. Kaikki Yhtiön nykyiset osakkeen-
omistajat ovat sitoutuneet Yhtiötä koskeviin osakassopimuksiin (”Osakassopimukset”). Osakassopimusten 
voimassaolo lakkaa, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa First North Premier Finlandissa ja First North Premier 
Swedenissä. Yhtiö ei ole tietoinen mistään muusta vastaavasta sopimuksesta sen osakkeenomistajien välillä. 
 
Yhtiön hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastajat 
 
Yhtiön hallituksen jäseniä ovat Miguel Calado (puheenjohtaja), Mads Laustsen (varapuheenjohtaja) ja Albert 
Hæggström (hallituksen jäsen). Yhtiön johtoryhmään (”Johtoryhmä”) kuuluvat tohtori Edward Hæggström 
(toimitusjohtaja), Albert Hæggström (talousjohtaja), tohtori Gonçalo Andrade (liiketoimintajohtaja), Christian 
Jones (kaupallinen johtaja), tohtori Niklas Sandler (teknologiajohtaja) ja tohtori David Rowe (tuotantojohtaja). 
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Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkasta-
jana KHT-tilintarkastaja Tomi Moisio. 
 
Mitä ovat Liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? 

Alla esitetyt valikoidut historialliset tiedot on johdettu ”IAS 34 – Osavuosikatsaukset” -standardin mukaisesti 
31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta laadittujen Yhtiön tilintarkastamattomien konsernin talou-
dellisten tietojen, sisältäen vertailutietoina 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jakson taloudelliset tie-
dot, sekä Euroopan unionissa (”EU”) sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(”IFRS”) mukaisesti 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadituista Yhtiön tilintarkas-
tetuista tilinpäätöksistä. Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön keskeisiä tunnuslukuja ilmoitettuina ajan-
kohtina: 

Tuloslaskelmatietoja 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) 

2020 2019 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

      

Liikevaihto ...................................................  150 - 49 235 65 

Liiketappio .....................................................  -4 365 -1 083 -7 344 -1 987 -486 

Kauden tappio ...............................................  -4 588 -1 144 -7 554 -2 074 -521 

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oi-
kaistu osakekohtainen tappio, euroa .............  

 

-0,12 

 

-0,03 -0,19 -0,07 -0,02 

 
Tasetietoja 
 

 31.3. 31.12. 

(tuhatta euroa) 

2020 2019 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

      

Varat yhteensä ..............................................  12 477 7 069 12 910 8 209 793 

Oma pääoma yhteensä .................................  3 520 3 898 7 932 5 033 -247 

Nettovelka .....................................................  601 -2 120 -3 640 -3 194 656 

 
Rahavirtalaskelmatietoja 
 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 

2020 2019 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

      

Liiketoiminnan nettorahavirta ........................  -2 240 -969 -5 798 -1 504 -669 

Investointien nettorahavirta ...........................  -329 -113 -1 878 -441 -92 

Rahoituksen nettorahavirta ...........................  236 62 9 415 7 442 474 

Rahavarojen nettomuutos .............................  -2 333 -1 021 1 739  5 497 -288 

Rahavarat kauden alussa .............................  7 303 5 595 5 595 98 386 

Rahavarat kauden lopussa ...........................  4 799 4 550 7 303 5 595 98 

 
Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? 

 Yhtiö on aikaisen vaiheen kasvuyritys, ja se saattaa epäonnistua kasvunsa tehokkaassa hallinnassa 
tai epäonnistua kasvamisessa kehittäessään uraauurtavaa nanoformointi-teknologiaa; 
 

 tähän mennessä Yhtiön toiminta on ollut tappiollista, ja jos Yhtiö ei pysty jatkamaan CESS®-teknolo-
gian kehittämistä ja pysty kaupallistamaan palveluitaan, Yhtiöstä ei välttämättä tule kannattavaa; 

 CESS®-teknologialla nanoformoituja nanopartikkeleita ei ole testattu ihmisillä, ja jos CESS®-nanopar-
tikkelit osoittautuisivat terveydelle haitallisiksi, Yhtiön liiketoimintasuunnitelma nanoformoida lääkeai-
neita asiakkailleen saattaa olla kestämätön; 
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 mikäli Yhtiön CESS®-teknologialla ei pystytä nanoformoimaan sen asiakkaiden lääkeaineita tai tekno-
logia ei muuten täytä asiakkaiden vaatimuksia, Yhtiön kyky kaupallistaa CESS®-teknologiaansa voi 
vaikeutua; 

 lääke- ja bioteknologiateollisuus ei välttämättä ota Yhtiön CESS®-teknologiaa laajalti käyttöön, mikä 
johtaisi siihen, että Yhtiö saisi odottamaansa vähemmän liikevaihtoa; 

 jos Yhtiö ei kykene kasvattamaan merkittävästi tuotantokapasiteettiaan ja myyntitoimintojaan, se ei 
pysty nanoformoimaan odotettua määrää lääkeaineita; 

 Yhtiön toiminta ei ole kannattavaa, mikä voi rajoittaa Yhtiön kykyä saavuttaa taloudelliset tavoitteensa 
ja harjoittaa liiketoimintaansa; 

 Yhtiö on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, mikäli se esimerkiksi suorittaa merkittäviä transak-
tioita tai merkittäviä kasvuinvestointeja, ja Yhtiöllä voi olla vaikeuksia saada lisärahoitusta kilpailuky-
kyisillä ehdoilla tai ollenkaan; 
 

 Yhtiö voi menettää tuotantolaitoksensa GMP-luvan tai epäonnistua hankkimaan uusia lupia laajen-
tamaan alkuperäistä GMP-lupaa uusia lääkeaineita ja tuotantolinjoja varten, joista kumpikin heiken-
täisi Yhtiön kykyä toimittaa materiaaleja asiakkaille kliinisiä tutkimuksia varten; ja 

 

 Yhtiö altistuu tuotevastuu- ja muille vastuuriskeille, jotka voivat altistaa Yhtiön oikeudenkäynneille. 

Keskeiset tiedot arvopapereista 

Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? 

Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja Euroclear Finlandiin ja Euroclear Swedeniin rekisteröityjen osakkeiden ISIN-tun-
nus on FI4000330972. Kukin Osake tuottaa sen omistajalle yhden äänen Yhtiön yhtiökokouksessa ja sisältää 
yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin jaettaviin varoihin. Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät muun muassa 
etuoikeuden merkitä uusia osakkeita Yhtiössä, oikeuden osallistua Yhtiön yhtiökokoukseen ja käyttää siellä 
äänioikeutta, oikeuden osinkoon ja muun vapaan pääoman jakamiseen sekä oikeuden vaatia lunastusta käy-
pään hintaan osakkeenomistajalta, joka omistaa yli 90 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, samoin 
kuin muut osakeyhtiölain tuottamat oikeudet, sekä muut osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osake-
yhtiölaki”) mukaiset yleiset oikeudet. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osak-
keet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon (sisältäen varojenjaon Yhtiön maksukyvyttö-
myystilanteessa) sekä muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien. 
Yhtiön Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa FN-Listautumisesta alkaen. Osakkeiden kaupankäyntitunnus 
on ”NANOFH” First North Premier Finlandissa ja ”NANOFS” First North Premier Swedenissä. 

Esitteen päivämääränä Yhtiön yhtiönjärjestyksessä lunastus- ja suostumuslausekkeet. Yhtiön varsinainen yh-
tiökokous on 7.4.2020 päättänyt poistaa lunastus- ja suostumuslausekkeet yhtiöjärjestyksestä ehdollisena Lis-
tautumisannin toteutumiselle. Lausekkeiden poistaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin en-
nen Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi FN-Listautumisessa.  

FN-Listautumisen yhteydessä voimaan tulevan Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 12 mukaan, henkilö, jonka 
Osakkeiden tuottama osuus äänioikeuksista ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) tai puolen (1/2) kaikkiin Kaup-
parekisteriin rekisteröityjen Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista, sen jälkeen kun Osake on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi, on tehtävä ostotarjous kaikista muista Yhtiön liikkeeseen laskemista Osakkeista ja 
optioista, jotka oikeuttavat haltijansa uusiin Osakkeisiin Yhtiössä, muille osakkeenomistajille ja optioiden hal-
tijoille. 

FN-Listautumisen yhteydessä voimaan tulevan Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 11 sisältää velvoitteen ilmoittaa 
omistusosuuksien muutoksista. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa Yhtiölle suorasta tai välillisestä omistusoi-
keudestaan Yhtiön liikkeeseen laskemiin osakkeisiin ja niiden tuottamiin ääniin, kun omistusoikeus saavuttaa, 
ylittää tai laskee alle 5 prosentin, 10 prosentin, 15 prosentin, 20 prosentin, 25 prosentin, 30 prosentin, 50 
prosentin, kahden kolmasosan (2/3) ja 90 prosentin kaikista Kaupparekisteriin rekisteröidyistä Osakkeiden 
tuottamista äänimääristä. Laskettaessa tällaisia omistusosuuksien muutoksia, jotka osakkeenomistajien tulee 
ilmoittaa, vain osakkeet huomioidaan, eikä muita osakkeisiin oikeuttavia rahoitusinstrumenttejä. Osakkeen-
omistajan tulee myös tehdä ilmoitus omistusosuuden muutoksesta, kun hänestä tulee osapuoli sopimukseen 
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tai muuhun järjestelyyn, jonka toteuttamisen myötä osakkeenomistajan omistusosuus saavuttaisi, ylittäisi tai 
laskisi alle yllämainittujen rajojen. FN-Listautumisen yhteydessä voimaan tulevan yhtiöjärjestyksen kohtaa 11 
tulee tulkita Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti. 

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 70 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 20 289 856 
Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Lisäksi Myyjät tarjoavat ostettavaksi 
alustavasti enintään 2 318 605 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yh-
dessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyn-
tiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”. 

Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? 

Yhtiö tulee hakemaan Osakkeiden listaamista First North Premier Finlandiin ja First North Premier Swedeniin 
(listautuminen First North Premier Finlandiin ja First North Premier Swedeniin yhdessä ”FN-Listautuminen”). 
Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swe-
denissä arviolta 4.6.2020. 

Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? 

 Yhtiö ei odota maksavansa osinkoja tulevina vuosina ja Yhtiön maksamien osinkojen määrä minä 
tahansa tilikautena on epävarmaa;  

 Osakeomistus on keskittynyttä, ja suurimmilla osakkeenomistajilla on jatkossakin merkittävästi pää-
tösvaltaa; 

 Osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeski-
sessä kaupankäyntijärjestelmässä, Osakkeille ei välttämättä muodostu aktiivista ja likvidiä markkinaa 
toisella tai molemmilla markkinapaikoilla, Osakkeiden hinta saattaa heilahdella ja mahdolliset sijoittajat 
voivat menettää sijoituksensa osin tai kokonaan; ja 

 FN-Listautumisen seurauksena Yhtiölle voi aiheutua odottamattomia lisäkustannuksia ja uusia sään-
telyvelvoitteita, ja mikäli Yhtiö epäonnistuu listatulta yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa, 
se voi viivästyttää tai estää Yhtiön listautumisen, tai Yhtiölle voi koitua sanktioita sen seurauksena. 
 

Keskeiset tiedot arvopapereiden yleisölle tarjoamisesta 

Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? 

Yleistä 

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 70 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 20 289 856 
Yhtiön Uusia Osakkeita merkittäväksi. Lisäksi Myyjät tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 2 318 605 
Yhtiön olemassa olevaa osaketta. Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suo-
messa (”Yleisöanti Suomessa”), (ii) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Ruotsissa (”Yleisöanti 
Ruotsissa,” ja yhdessä Yleisöannin Suomessa kanssa ”Yleisöanti”), ja (iii) private placement -järjestelyistä 
institutionaalisille sijoittajille Suomessa, Ruotsissa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituu-
tioanti”).  

Listautumisannin yhteydessä Yhtiö voi myöntää Danske Bankille vakauttamisjärjestäjänä (”Vakauttamisjär-
jestäjä”) oikeuden merkitä suunnatussa annissa Merkintähinnalla 30 päivän ajan kaupankäynnin alkamisesta 
First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä enintään 2 898 551 lisäosaketta (”Lisä-
osakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisä-
osakeoptio”). 

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 35,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Listautumisannin jäl-
keen ilman Lisäosakeoptiota (ja noin 38,3 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudes-
saan) olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että kaikki Osakeannissa alustavasti 
tarjotut Uudet Osakkeet merkitään. 
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Keel Capital, Fjärde AP-Fonden (AP4), Handelsbanken Fonder AB, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat 
rahastot, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (osa Sampo-konsernia), tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallin-
noimat rahastot ja Avohoidon Tutkimussäätiö (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet Listautumisantiin 
liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla he sitoutuvat merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä 45,5 
miljoonan euron määrällä Tarjottavan Osakkeen Merkintähinnalla (kuten määritelty jäljempänä). Ankkurisijoit-
tajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että merkintäsitoumusten kattama määrä Tar-
jottavia Osakkeita allokoidaan Ankkurisijoittajille. 

Merkintähinta ja -aika 

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa 3,45 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta 
(”Merkintähinta”). Merkintähinta määritetään euroissa ja muutetaan Ruotsin kruunuiksi perustuen Instituutio-
annin Tarjousajan viimeisen päivän (arviolta 3.6.2020) euro/Ruotsin kruunu -vaihtokurssiin kello 12.00 (Suo-
men aikaa) (11.00 Ruotsin aikaa), kuten esitetty Bloombergin internet-sivulla osoitteessa www.bloom-
berg.com/quote/EURSEK:CUR. Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitettaisiin 
yhtiötiedotteella. Mikäli Merkintähintaa muutetaan, Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa Esitettä 
täydennettäisiin, ja täydennys ja sen englanninkielinen käännös julkistettaisiin yhtiötiedotteella.  

Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta määrästä ja Tarjot-
tavien Osakkeiden allokaatiosta (”Toteuttamispäätös”) arviolta 3.6.2020. Edellä mainitut tiedot julkistetaan 
yhtiötiedotteella ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.nanoform.com/fi/osio/sijoittajat vä-
littömästi Toteuttamispäätöksen tekemisen jälkeen, ja Yleisöannin merkintäpaikoissa viimeistään Toteuttamis-
päätöstä seuraavana pankkipäivänä (eli arviolta 4.6.2020). 

Yleisöannin merkintäaika alkaa 25.5.2020 kello 10.00 Suomen aikaa (9:00 Ruotsin aikaa) ja päättyy arviolta 
2.6.2020 kello 16.00 Suomen aikaa (15:00 Ruotsin aikaa). 

Instituutioannin merkintäaika alkaa 25.5.2020 kello 10.00 Suomen aikaa (9:00 Ruotsin aikaa) ja päättyy arvi-
olta 3.6.2020 kello 12.00 Suomen aikaa (11:00 Ruotsin aikaa). 

Yhtiön hallituksella on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 
1.6.2020 kello 16.00 (15:00 Ruotsin aikaa). Instituutio- ja Yleisöannit voidaan keskeyttää tai olla keskeyttä-
mättä toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä yhtiötiedote. 

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaikoja. Mahdollinen merkintäajan 
pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Instituutio- ja Ylei-
söannin merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään 18.6.2020 kello 16.00 Suomen aikaa (15:00 Ruotsin ai-
kaa). Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- ja Yleisöantien merkintäaikoja toisistaan riip-
pumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on julkistettava viimeistään Instituutio- ja Yleisöannin 
merkintäaikojen yllä esitettyinä arvioituina päättymispäivinä. 

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus 

Mikäli Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti olennaisen uuden tekijän tai Esitteessä olevan olen-
naisen virheen tai puutteen johdosta, joka on käynyt ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt 
Esitteen, mutta ennen tarjousajan päättymistä, sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Osakkeita en-
nen Esitteen täydentämistä tai oikaisua, on Esiteasetuksen mukainen oikeus peruuttaa merkintäsitoumus kah-
den (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkaistu. Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyk-
senä on, että olennainen uusi tekijä, virhe tai puute, joka johti täydennykseen tai korjaamiseen, on käynyt ilmi 
ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Mahdollisen sitoumuksen peruutuksen tulee koskea 
yksittäisen sijoittajan antaman sitoumuksen kattamaa Tarjottavien Osakkeiden määrää kokonaisuudessaan. 
Mikäli Esitettä täydennetään, täydennys ja sen englanninkielinen käännös julkaistaan yhtiötiedotteella. Kysei-
sessä yhtiötiedotteessa julkistetaan myös tiedot sijoittajien Esiteasetuksen mukaisesta sitoumuksen peruutta-
misoikeudesta. 

Palkkiot ja kulut 

Yhtiö ja Myyjät sitoutuvat maksamaan Danske Bankille ja Skandinaviska Enskilda Bank AB:lle (”SEB”, ja yh-
dessä Danske Bankin kanssa ”Pääjärjestäjät”), ja Listautumisen järjestäjien, Stifel Nicolaus Europe Limitedille 
(”Stifel”) ja Swedbank AB (publ):lle (”Swedbank” ja yhdessä Stifelin ja Pääjärjestäjien kanssa ”Järjestäjät”) 
Listautumisannin yhteydessä tarjotuista palveluista järjestämismaksun, joka määritellään Listautumisannista 
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saatavien yhteenlaskettujen tuottojen perusteella sisältäen Lisäosakeoption mukaisesti liikkeeseen lasketut 
Lisäosakkeet. Yhtiö erikseen voi lisäksi maksaa Järjestäjille harkinnanvaraisen palkkion. Järjestäjät ja/tai nii-
den lähipiiriin kuuluvat ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle konsultointi ja/tai pankkipalve-
luita tavanomaisen liiketoimintansa mukaisesti. 

Omistuksen laimentuminen 

Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen seurauksena Listautumisannissa Osakkeiden määrä voi kasvaa 
66 583 772 Osakkeeseen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 20 289 856 Uutta Osaketta, mikä vastaa 
nykyisille osakkeenomistajille noin 34,8 prosentin laimentumista (olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täy-
simääräisesti). 

Miksi tämä esite on laadittu? 

Yhtiö on laatinut ja julkaissut tämän Esitteen tarjotakseen Tarjottavia Osakkeita yleisölle ja hakeakseen Osak-
keidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swe-
denissä. 

Listautumisannin tarkoitus 

Listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on Osakeannista saatavilla varoilla mahdollistaa Yhtiön kas-
vustrategian jatkaminen ja liiketoiminnan vaatimien investointien toteuttaminen. 

Listautumisannin ja FN-Listautumisen odotetaan kasvattavan sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden 
yleistä kiinnostusta Yhtiötä kohtaan, sekä parantavan Yhtiön vetovoimaa ja kykyä sitouttaa Johtoryhmää sekä 
avaintyöntekijöitä (yhdessä ”Avaintyöntekijät”). Lisäksi Listautumisanti mahdollistaa Yhtiölle pääsyn pääoma-
markkinoille, sekä laajentaa sen omistajapohjaa kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoittajilla. Listautumisanti ja suun-
niteltu FN-Listautuminen mahdollistavat myös likvidit markkinat Osakkeilla tulevaisuudessa. 

Listautumisannin tuotto ja varojen käyttö 

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 70 miljoonan euron bruttovarat (olettaen, että Osakeanti merkitään 
täysimääräisesti). Yhtiö arvioi saavansa Osakeannista noin 57,5 miljoonan euron nettovarat. 

Yhtiön on tarkoitus käyttää Osakeannista saatavat nettovarat Nanoformin kasvustrategian tueksi. Yhtiö arvioi 
Osakeannin kautta saamiensa varojen antavan Yhtiölle paremman taloudellisen jouston edistää strategiansa 
mukaista kasvua. 

Listautumisantiin liittyvät eturistiriidat 

Järjestäjille maksettavat palkkiot on sidottu Listautumisannista saatavien varojen määrään. Järjestäjät ja niiden 
lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tehneet liiketoimia ja tarjonneet investointi- ja liikepankkipalveluita sekä muita 
palveluita Yhtiölle, Myyjille ja kunkin lähipiiriin kuuluville tytäryhtiöille ja lähipiirille, ja voivat toimia näin aika 
ajoin tulevaisuudessakin, minkä vuoksi ne voivat aika ajoin saada palkkioita vastaavanlaisten palveluiden yh-
teydessä. Kaikki Järjestäjien tarjoamat palvelut, myös Listautumisannin yhteydessä tarjotut, on kuitenkin tar-
jottu itsenäisenä palveluntarjoajana eikä luottamuksenvaraisessa suhteessa Yhtiölle tai Myyjille. Tietyillä Yh-
tiön hallituksen jäsenillä on omistukseen perustuvia intressejä Yhtiössä (Albert Hæggström omistaa 1,52 pro-
senttia), ja näin ollen heillä on intressi Listautumisannissa. Yhtiön Johtoryhmällä ja tietyillä muilla avainhenki-
löillä on osakepalkkiojärjestelmästä johtuvia intressejä Listautumisannissa. Yhtiön tiedossa ei ole muita Lis-
tautumisannin kannalta olennaisia intressejä. Yhtiön talousjohtaja, joka on myös Yhtiön hallituksen jäsen, ja 
Yhtiön sijoittajasuhdejohtaja ovat kummatkin oikeutettuja muuttuvaan palkkionosaan, joka perustuu Yhtiön ke-
räämään pääomaan. Myyjät myyvät Listautumisannissa Myyntiosakkeita. 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu 

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet rat-
kaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 
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RISKITEKIJÄT 

Mahdollisten sijoittajien tulisi ennen sijoituspäätöksen tekemistä tarkastella seuraavia riskitekijöitä huolellisesti 
muiden tässä Esitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. 

Mikäli jokin jäljempänä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoi-
mintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä Osakkeiden arvoon. Mikäli nämä riskit 
johtaisivat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittaneet voisivat menettää sijoi-
tuksensa osittain tai kokonaan. Riskitekijöiden kuvaus perustuu Esitteen päivämääränä Yhtiön hallituksen ja 
johdon tiedossa olleisiin ja arvioimiin seikkoihin, minkä vuoksi kuvaus ei ole välttämättä kattava. Jäljempänä 
kuvatut riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Muilla seikoilla ja 
epävarmuustekijöillä, joista Yhtiö ei ole tällä hetkellä tietoinen tai joita Yhtiö ei pidä olennaisina, voi olla olen-
naisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä 
Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Tässä Esitteessä esitettävät riskit on jaoteltu viiteen kategoriaan niiden luonteen perusteella. Nämä kategoriat 
ovat: 

 Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit; 

 Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit; 

 oikeudelliset, sääntelyyn ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit; 

 Osakkeisiin liittyvät riskit; ja 

 Listautumisantiin ja First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä tapahtuvaan 
kaupankäyntiin liittyvät riskit. 

Kussakin kategoriassa esitetään ensimmäisenä riski, jonka arvioidaan olevan merkittävin Esiteasetuksessa 
määritettyjen kriteerien kokonaisarvioinnin perusteella. Kuitenkaan kunkin kategorian ensimmäisen riskitekijän 
jälkeinen esittämisjärjestys ei kuvasta riskitekijöiden esiintymisen todennäköisyyttä tai niiden toteutumisen 
mahdollista vaikutusta. Kategorioiden esittämisjärjestys ei kuvasta arvioita kunkin kategorian sisältämien ris-
kien merkittävyydestä suhteessa toisten kategorioiden sisältämiin riskeihin. 

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit 

Yhtiö on aikaisen vaiheen kasvuyritys, ja se saattaa epäonnistua kasvunsa tehokkaassa hallinnassa 
tai epäonnistua kasvamisessa kehittäessään uraauurtavaa nanoformointi-teknologiaa 

Yhtiö on aikaisen vaiheen kasvuyritys, joka kehittää suojattua CESS®-teknologiaansa sovellettavaksi nanolää-
ketieteen alalla. Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyy suurem-
pia riskejä ja epävarmuuksia kuin sellaisten yritysten toimintaan, joilla on vakiintunutta liiketoimintaa. 

Yhtiön liiketoimintastrategian toteuttaminen aiheuttaa merkittäviä haasteita Yhtiön nykyisille taloudellisille- ja 
henkilöstöresursseille samalla, kun Yhtiö jatkaa T&K-investointeja, palkkaa lisää työntekijöitä, lisää markki-
nointipanostuksia sekä kasvattaa investointeja hyviä tuotantotapoja noudattaviin (”GMP”) GMP-tuotantolinjoi-
hin ja prekliinisiin tuotantolinjoihin. Yhtiön on samanaikaisesti CESS®-teknologian kehittämisen ja sen kaupal-
listamisen kanssa implementoitava ja parannettava liiketoiminnan, talouden, hallinnon, myynnin ja markkinoin-
nin sekä henkilöstöhallinnon rakenteita. Yhtiön kasvuun liittyvät vaikeudet voivat haitata Yhtiön kykyä saavut-
taa lyhyen ja pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteensa ja niillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien 
Osakkeiden arvoon.  

Tähän mennessä Yhtiön toiminta on ollut tappiollista, ja jos Yhtiö ei pysty jatkamaan CESS®-teknolo-
gian kehittämistä ja pysty kaupallistamaan palveluitaan, Yhtiöstä ei välttämättä tule kannattavaa  

CESS®-teknologian kehittämisen ja kaupallistamisen yhteydessä Yhtiölle on aiheutunut, ja aiheutuu jatkossa-
kin merkittäviä kustannuksia. Tähän mennessä Yhtiö on suurilta osin käyttänyt taloudellisia resurssejaan 
CESS®-teknologian kehittämiseen ja sen globaalin myyntiorganisaation laajentamiseen.  
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Aikaisemmin Yhtiö on rahoittanut toimintaansa pääasiassa oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla, tutkimus- ja 
tuotekehityslainoilla (”T&K-lainat”), ja pienessä määrin maksuilla, joita Yhtiö on saanut asiakkailleen toteutta-
mistaan PoC-projekteista. Näistä PoC-projekteista saatava liiketoiminnan kassavirta ei kuitenkaan riitä katta-
maan prekliinisten PoC-projektien suorittamiseen ja palveluiden kaupallistamiseen liittyviä kuluja. Siten Yhtiö 
on riippuvainen muista rahoituslähteistä, kuten oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnasta, toimintansa 
jatkamiseksi. 

Yhtiön toiminnan muuttaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi on riippuvaista Yhtiön kyvystä jatkaa CESS®-
teknologian kehittämistä ja kyvystä luoda markkinat tämänkaltaiselle nanoteknologialle. Tätä varten Yhtiön on 
toteutettava useita välivaiheita kohti tehokasta kaupallistamista, jotta toiminta saadaan kannattavaksi. Tällaisia 
välttämättömiä vaiheita ovat kohdennettujen kaupallistamistoimenpiteiden toteuttaminen, sopimusten solmi-
minen asiakkaiden kanssa sekä CESS®-teknologia-alustan markkinointi mahdollisille asiakkaille. Yhtiön kyky 
markkinoida CESS®-teknologia-alustaansa menestyksekkäästi asiakkaille riippuu ainakin osittain Yhtiön ky-
vystä vakuuttaa lääketeollisuuden toimijat CESS®-teknologia-alustan turvallisuudesta, tehokkuudesta, eduista 
sekä CESS®-teknologian lisäarvosta lääketeollisuudelle. 

Yhtiö ei odota saavuttavansa taloudellista kannattavuutta vielä useaan vuoteen. Yhtiön johto odottaa, että 
huomattava osa Yhtiön liikevaihdosta tulevaisuudessa muodostuu rojaltimaksuista, jotka perustuvat Yhtiön 
nanoformoimia lääkeaineita hyödyntävien asiakkaiden lääkkeiden myynnistä. Rojaltisopimukset tehtäisiin 
vasta, kun nanoformoidusta lääkeaineesta hyötyvä lääke on saavuttamassa lääkemarkkinat. Yhtiön asiakkaat 
saattavat olla haluttomia hyväksymään rojaltisopimusten ehdot, ja Yhtiön kyky neuvotella rojaltimaksujen eh-
doista asiakkaidensa kanssa on epävarmaa ja riippuvaista Yhtiön palveluista ja CESS®-teknologian suhteelli-
sesta suorituskyvystä verrattuna lääkemarkkinoilla kilpaileviin vaihtoehtoihin. On olemassa riski, että Yhtiön 
CESS®-teknologia toimii eri tavalla kuin on odotettu ja että se vaatii merkittäviä lisäpanostuksia, jotta Yhtiö 
saavuttaisi vaiheen, jossa se saa rojaltimaksuja Yhtiön nanoformoimista lääkeaineista hyötyvien asiakkaiden 
lääkkeiden myyntituloista. Mikäli tällaiset lisäpanostukset ovat tarpeen, Yhtiö ei välttämättä onnistu turvaa-
maan rahoitusta tai saa rahoitusta vain epäedullisilla ehdoilla. 

Ei ole varmuutta siitä, onko Yhtiöllä vaadittavia taloudellisia resursseja jatkaa CESS®-teknologiansa kehittä-
mistä, kaupallistamaan palvelujansa ja ansaitsemaan rojaltimaksuja nanoformoitujen lääkeaineiden toimitta-
misesta asiakkailleen. Näiden tavoitteiden toteutuminen on olennainen edellytys sille, että Yhtiöstä tulee kan-
nattava tulevaisuudessa, ja näiden tavoitteiden epäonnistumisella voisi olla olennainen haitallinen vaikutus 
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tar-
jottavien Osakkeiden arvoon. 

CESS®-teknologialla nanoformoituja nanopartikkeleita ei ole testattu ihmisillä, ja jos CESS®-nanopar-
tikkelit osoittautuisivat terveydelle haitallisiksi, Yhtiön liiketoimintasuunnitelma nanoformoida lääke-
aineita asiakkailleen saattaa olla kestämätön 

Yhtiön CESS®-teknologia on uusi teknologia, eikä sen soveltuvuutta ihmiskäyttöön ole todennettu. CESS®-
teknologialla nanoformoituja nanopartikkeleita ei ole koskaan testattu kliinisissä tutkimuksissa. Nanoformin 
johdon tavoitteena on, että ensimmäinen GMP-projekti lääkeaineiden nanoformoimiseksi kliiniseen käyttöön 
alkaa vuoden 2020 lopulla ja että Yhtiön nanoformoiman lääkeaineen ensimmäisen annostelun ihmiskäyttöön 
odotetaan tapahtuvan vuonna 2021. Katso lisätietoja kohdista ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – 
Yhtiön palvelut ja tuotteet – Palvelumalli – Kliiniset tutkimukset ja GMP-vaiheen kaupallistaminen” ja ”Tietoa 
Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Merkittävät sopimukset – Quotient-sopimus”. On olemassa riski, että klii-
niset tutkimustulokset paljastavat, että CESS®-teknologialla nanoformoidut nanopartikkelit eivät saavuta odo-
tettuja kliinisiä tuloksia tai, että niillä on odottamattomia haitallisia ominaisuuksia, jotka vaikuttaisivat olennai-
sesti Yhtiön kykyyn kaupallistaa CESS®-teknologiansa, mikä johtaisi olennaiseen haitalliseen vaikutukseen 
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tar-
jottavien Osakkeiden arvoon. 

Lisäksi nanolääketiede on uusi tieteenala. Tulevaisuudessa saatava näyttö saattaa osoittaa sen, että nano-
lääketieteellä, mukaan lukien CESS®-teknologialla nanoformoiduilla nanopartikkeleilla, on haitallisia vaikutuk-
sia ihmiskäytössä, mikä tekisi CESS®-teknologian kaupallistamisesta Yhtiölle hankalaa ja saattaisi tulevaisuu-
dessa johtaa Yhtiön oikeudelliseen vastuuseen. 
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Mikäli Yhtiön CESS®-teknologialla ei pystytä nanoformoimaan sen asiakkaiden lääkeaineita tai tekno-
logia ei muuten täytä asiakkaiden vaatimuksia, Yhtiön kyky kaupallistaa CESS®-teknologiaansa voi 
vaikeutua 

Yhtiön kasvustrategia riippuu siitä, hyväksyvätkö sen asiakkaat CESS®-teknologia-alustan lääkeaineiden na-
noformoinnissa. Yhtiön kasvustrategiana on kokeilla CESS®-teknologiaansa mahdollisimman moneen lääke-
aineeseen. Tässä vaiheessa Yhtiö on kuitenkin testannut teknologiaa vain pieneen osaan olemassa olevista 
lääkeaineista. Kaikkia lääkeaineita ei pystytä nanoformoimaan useistakin syistä, ja vaikka lääkeaine voidaan 
nanoformoida onnistuneesti, muut tekijät mukaan lukien muun muassa tuotantonopeus, tuotto, hinta tai nano-
formoidun materiaalin stabiliteetti vaikuttavat asiakkaan haluun hyväksyä Yhtiön CESS®-teknologia. On ole-
massa riski, että CESS®-teknologia on tehoton vielä testaamattomien lääkeaineiden nanoformoinnissa. Jos 
tämä riski toteutuu, sillä olisi olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön kykyyn kaupallistaa CESS®-teknologi-
aansa, mikä johtaisi olennaiseen haitalliseen vaikutukseen Yhtiön liiketoiminnassa, taloudellisessa asemassa, 
liiketoiminnan tuloksessa ja tulevaisuudennäkymissä sekä Tarjottavien Osakkeiden arvossa. 

Lääke- ja bioteknologiateollisuus ei välttämättä ota Yhtiön CESS®-teknologiaa laajalti käyttöön, mikä 
johtaisi siihen, että Yhtiö saisi odottamaansa vähemmän liikevaihtoa 

Yhtiön CESS®-teknologia ei välttämättä ole kaikkein luotettavin, kustannustehokkain, tai, mistä tahansa 
muusta syystä, hyväksyttävin menetelmä tuottaa nanometrisuuruusluokan lääkeaineita. Uusia teknologioita 
tulee markkinoille jatkuvasti ja Yhtiö saattaa epäonnistua kilpailemaan kilpailukykyisemmän teknologian 
kanssa, jollainen voidaan kehittää milloin tahansa. Yhtiö on saattanut yliarvioida markkinoiden kokonaiskysyn-
nän tai -tarpeen sen CESS®-teknologialle, mikä johtaisi siihen, että Yhtiö saa odottamaansa vähemmän liike-
vaihtoa ja näin ollen Yhtiö ei välttämättä saavuta kannattavuutta. Yhtiö on saattanut myös yliarvioida nanofor-
moitujen lääkeaineiden kysynnän lääkemarkkinoilla verrattuna tavallisiin lääkeaineisiin. Jos jokin edellä mai-
nituista tekijöistä kävisi toteen, Yhtiö saisi odottamaansa vähemmän liikevaihtoa palveluiden tarjoamisesta 
asiakkailleen, mikä johtaisi olennaiseen haitalliseen vaikutukseen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen ase-
maan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Jos Yhtiö ei kykene kasvattamaan merkittävästi tuotantokapasiteettiaan ja myyntitoimintojaan, se ei 
pysty nanoformoimaan odotettua määrää lääkeaineita  

Nanoformin strategia vaatii sen nanoformointikapasiteetin lisäämistä kasvattamalla merkittävästi Yhtiön tuo-
tantokapasiteettia ja Yhtiön globaalin myyntiorganisaation toteuttamia myynti- ja markkinointitoimia. Tuotanto-
kapasiteetin kasvattaminen vaatii prekliinisten tuotantolinjojen ja GMP-tuotantolinjojen lisäämistä, ja on ole-
massa riski siitä, ettei laajennus etene odotetusti esimerkiksi virheiden, myöhästymisten, lisäkustannusten, 
kolmannen osapuolen toimittajiin kohdistuvien riippuvuussuhteiden ja toimitusaikojen vuoksi. Tuotannon kas-
vaessa nopeasti on olemassa riski, että Yhtiöllä on vaikeuksia jatkuvan tuotannon ylläpidon varmistamisessa, 
mikä on oleellista nanoformoidessa lääkeaineita asiakkaiden lääkkeiden edetessä kliinisiin tutkimuksiin, ja me-
nestyessään edetessään lääkemarkkinoille. Tuotantokapasiteetin laajentuminen ja Yhtiön globaalin myyntior-
ganisaation toteuttamat myynti- ja markkinointitoimet vaativat lisää työntekijöitä, ja Yhtiöllä voi olla vaikeuksia 
rekrytoida pätevää henkilökuntaa. 

Jos jokin edellä mainituista riskeistä toteutuisi, Yhtiö ei pystyisi vastaamaan asiakkaidensa odotettuihin vaati-
muksiin, millä voisi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Mikäli Yhtiö ei pystyisi suojaamaan liikesalaisuuksiaan, sen kilpailuetu heikentyisi 

Yhtiö on tietointensiivinen organisaatio, ja suuri osa sen kilpailueduista muodostuu Yhtiön hallituksen, Johto-
ryhmän ja avaintyöntekijöiden (yhdessä Johtoryhmän kanssa ”Avaintyöntekijät”) hallussa olevista Yhtiön lii-
ketoimintaa ja toimialaa koskevista tiedoista. Yhtiö on riippuvainen kyvystään suojata liikesalaisuutensa ja tie-
totaitonsa liittyen palveluihin, joita patentit, patenttihakemukset tai muut immateriaalioikeudet eivät suojaa, 
mukaan lukien muun muassa sellaisia keksintöjä koskevat tiedot, joille ei ole haettu vielä patenttia. 

On olemassa riski, että tahot, joilla on pääsy liikesalaisuuksiin ja muihin luottamuksellisiin tietoihin, kuten työn-
tekijät, konsultit, neuvonantajat, liikekumppanit tai asiakkaat, levittävät tai muutoin käyttävät näitä tietoja ta-
valla, joka vahingoittaa Yhtiötä. On olemassa myös riski, että Yhtiö ei pysty säilyttämään liikesalaisuuksia ja 
muita luottamuksellisia tietoja tai suojaamaan niitä oikeudellisin keinoin, tai että tällaiset tiedot tulevat muulla 
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tavoin yleiseen tietoon Yhtiöstä riippumattomista syistä. Mikäli Yhtiön liikesalaisuudet paljastuvat sen kilpaili-
joille, Yhtiön kilpailuetu heikentyisi. Lisäksi kilpailijat tai muut ulkopuoliset tahot voivat itsenäisesti kehittää sa-
mankaltaista tietotaitoa, mikä voi vahingoittaa Yhtiön kilpailuetua. 

Jos Yhtiö ei pysty turvaamaan sen liikesalaisuuksien ja tietotaidon luottamuksellisuutta, tai jos tällaista tietoa 
levitetään ilman Yhtiön hyväksyntää, sillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön kykyyn kaupallistaa 
CESS®-teknologiaansa, ja sillä olisi olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen ase-
maan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiön kaupallinen menestys riippuu osittain siitä, että Yhtiö säilyttää ja hankkii uusia lupia laajenta-
maan alkuperäistä GMP-lupaa uusia lääkeaineita ja tuotantolinjoja varten lääkeaineiden nanoformoi-
miseksi kliinisissä tutkimuksissa käyttöä varten 

Yhtiöllä on tuotantotila, johon kuuluu kaupalliseen valmistukseen tarkoitettu GMP-tuotantolinja, joka on tarkoi-
tettu GMP:n mukaiseen lääkeaineiden prosessointiin, ja Yhtiö on saanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskus FIMEA:n (”FIMEA”) myöntämän GMP-luvan 29.4.2020. GMP-lupa sallii Yhtiön nanoformoida lää-
keainemateriaalia käytettäväksi kliinisissä tutkimuksissa. Jokainen Yhtiön tuotantotiloissa oleva kaupalliseen 
tuotantoon tarkoitettu tuotantolinja, joka nanoformoi hiukkasia ihmiskäyttöön, vaatii erillisen GMP-luvan. Sa-
moin jokaiselle uudelle lääkeaineelle, johon Yhtiö käyttää CESS®-teknologiaa nanoformoidakseen lääkeai-
netta, Yhtiön tulee hankkia laajennus sen GMP-lupaan.  

Vaikka Yhtiö uskoo noudattavansa kaikkia soveltuvia lakeja ja säännöksiä, joiden noudattamista vaaditaan 
GMP-luvan ylläpitämiseksi ja uusien GMP-lupien saamiseksi, ei ole varmaa, että FIMEA myöntää luvan tule-
vaisuudessa tehtävistä hakemuksista. Mikäli Yhtiö ei säilytä GMP-tuotantolinjojensa GMP-lupaa, Yhtiön kyky 
kaupallistaa CESS®-teknologiaansa vaikeutuisi huomattavasti, sillä Yhtiön tulisi tehdä riittäviä muutoksia, jotta 
se pystyisi varmistumaan siitä, että se voi saada GMP-luvan tulevaisuudessa. Lisäksi Nanoformin johto arvioi 
jatkuvasti prekliinisten ja GMP-tuotantolinjojen tarvetta perustuen esimerkiksi olemassa olevien ja mahdollis-
ten asiakkaiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Mikäli Yhtiö menettäisi GMP-luvan tai mikäli Yhtiö epäonnis-
tuisi prekliinisten tai GMP-tuotantolinjojen tarpeen arvioinnissa, Yhtiön kyky kaupallistaa CESS®-teknologiansa 
toimittamalla nanoformoituja lääkeaineita käytettäväksi kliinisissä tutkimuksissa ja kaupallisesti myydyissä 
lääkkeissä olisi estynyt, mikä johtaisi liikevaihdon saamatta jäämiseen, sekä olennaiseen haitalliseen vaiku-
tukseen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin ja 
Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö on tällä hetkellä rajoitetusti läsnä Yhdysvaltain markkinoilla, ja epäonnistuminen sen läsnäolon 
laajentamisessa Yhdysvalloissa saattaisi estää Yhtiötä saavuttamasta liiketoimintatavoitteensa 

Yhtiö on tällä hetkellä rajoitetusti läsnä Yhdysvaltain markkinoilla, ja läsnäolon laajentuminen Yhdysvalloissa 
tulevaisuudessa on tärkeää sen kasvustrategian kannalta. Yhtiö perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin tammi-
kuussa 2020, ja on tällä hetkellä palkkaamassa Yhdysvaltain myyntijohtajaa. Katso lisää Yhtiön toiminnasta 
Yhdysvalloissa kohdassa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Myynti ja markkinointi – Kaupallistami-
nen”. On olemassa riski siitä, että Yhtiö ei välttämättä onnistu houkuttelemaan lisää asiakkaita Yhdysvalloissa 
esimerkiksi sen vuoksi, että asiakkaat saattavat olla haluttomia ostamaan pieneltä suomalaiselta yritykseltä, 
joka ei ole tunnettu tai vakiintunut toimija markkinoilla. Epäonnistumisella houkutella lisää yhdysvaltalaisia asi-
akkaita voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön kasvuun ja kykyyn saavuttaa liiketoimintatavoitteensa, 
millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tu-
lokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiön liiketoimintastrategia on riippuvainen Yhtiön asiakkaiden menestymisestä 

Vain pieni osa lääketeollisuudessa keksityistä ja kehitetyistä lääkkeistä etenee kliinisiin tutkimuksiin ja lopulta 
markkinoille asti. Näin ollen Yhtiön asiakkaat eivät välttämättä onnistu viemään CESS®-teknologialla nanofor-
moituja lääkeaineita sisältäviä lääkkeitä markkinoille CESS®-teknologiasta riippumattomista syistä. Jos Yhtiön 
asiakkaat eivät onnistu saamaan nanoformoituja lääkeaineita sisältäviä lääkkeitä markkinoille, Yhtiölle ei kerry 
liikevaihtoa lääkkeiden myyntituloista saatavista rojalteista, ja tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yh-
tiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjotta-
vien Osakkeiden arvoon. 
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Yhtiö ei välttämättä onnistu suojaamaan asiakkaidensa liikesalaisuuksia, mikä vaikuttaisi negatiivi-
sesti Yhtiön kykyyn ylläpitää olemassa olevia ja perustaa uusia asiakassuhteita 

Lääkeaineet, formulaatiot ja menetelmät, joita Yhtiö käyttää nanoformoidakseen lääkeaineita asiakkaidensa 
vaatimusten mukaisiksi, ovat usein asiakkaiden liikesalaisuussuojan alaisia, patentoituja tai muuten asiakkai-
den omistamia tai lisensoimia. Yhtiön työntekijöiden työsopimukset sisältävät salassapitoehtoja. Yhtiön työn-
tekijät voivat rikkoa työsopimuksen sisältämiä salassapitoehtoja tai muuten paljastaa Yhtiön asiakkaiden liike-
salaisuuksia. Yhtiön asiakkaat saattavat väittää, että heidän omistamansa suojattu tieto on luvattomasti pal-
jastettu. Yhtiö saattaa paljastaa asiakkaiden liikesalaisuuksia tarkoituksettomasti tietoturvaloukkausten tai ky-
berhyökkäyksen takia. Jos mikään edellä mainituista toteutuisi, nämä tapahtumat voivat muun muassa vaikut-
taa negatiivisesti Yhtiön kykyyn ylläpitää olemassa olevia ja perustaa uusia asiakassuhteita ja tällä voi olla 
olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tuloksiin ja tule-
vaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö saattaa tarkoituksettomasti loukata kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, ja tällaiset 
kolmannet osapuolet voivat ryhtyä oikeudellisiin toimiin Yhtiötä vastaan, mikä olisi kallista ja millä 
olisi negatiivinen vaikutus Yhtiön kykyyn ylläpitää olemassa olevia asiakassuhteita ja muodostaa uu-
sia asiakassuhteita 

Yhtiö saattaa tarkoituksettomasti liiketoiminnassaan loukata kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. 
Tällaiset kolmannet osapuolet voivat ryhtyä oikeudellisiin toimiin väitettyjen immateriaalioikeuksien loukkauk-
sien vuoksi, hakea toimeenpanokieltoa tai nostaa kanteita mitätöidäkseen tai kumotakseen immateriaalioi-
keuksia, ja tällaisilla oikeudellisilla toimilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön patentteihin, brändiin tai liiketoi-
mintoihin ja ne voivat johtaa oikeudenkäynteihin sekä vahingonkorvausvelvollisuuksiin. Väitettyjen immateri-
aalioikeuksien loukkaamisten puolustaminen olisi kallista ja saattaisi vaatia lisärahoitusta. Edellä mainitut ta-
pahtumat voisivat negatiivisesti vaikuttaa Yhtiön kykyyn ylläpitää olemassa olevia asiakassuhteita ja muodos-
taa uusia asiakassuhteita, ja näin ollen niillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden ar-
voon. 

Samalla, kun Yhtiö pyrkii kaupallistamaan sen CESS®-teknologian ja rakentamaan asiakaskuntaa, Yh-
tiö voi tulla riippuvaiseksi yhdestä tai pienestä määrästä asiakkaita, mikä voi johtaa sellaisten asiak-
kaiden kasvavaan neuvotteluvoimaan, ja yhdenkin sellaisen asiakkaan tai asiakkaiden menettäminen 
merkitsisi Yhtiölle merkittävää liikevaihdon menetystä 

Nanoformin strategia ennakoi, että olennainen osa Yhtiön liikevaihdosta tulee rojalteista, jotka perustuvat lää-
keyhtiöiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. On olemassa riski, että samalla, kun Yhtiö pyrkii kaupallistamaan 
sen CESS®-teknologian ja rakentamaan asiakaskuntaa, Yhtiö tulee riippuvaiseksi yhdestä tai pienestä mää-
rästä asiakkaita, esimerkiksi tilanteessa, jossa yksittäinen tai tietyt asiakasprojektit menestyvät epäsuhtaisesti. 
Tällaisessa tapauksessa Yhtiö saattaa tulla riippuvaiseksi sen avainasiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuk-
sista ja asiakkaiden menestyksestä myydä Yhtiön nanoformoituja lääkkeitä. Riippuvuus tietyistä asiakkaista 
voi johtaa asiakkaiden kasvavaan neuvotteluvoimaan, mikä voi johtaa haitallisiin ehtoja koskeviin sopimus-
muutoksiin sellaisen asiakkaan kanssa. Lisäksi tällaisen asiakkaan sopimuksen päättymisellä tai siitä aiheu-
tuvalla myynnin menetyksellä, joka voi olla seurausta edellä mainituista tai useista tekijöistä, kuten osapuolten 
liikesuhteen heikentymisestä tai sopimusrikkomuksesta, voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoi-
mintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osak-
keiden arvoon. 

Yhtiö on riippuvainen sen Avaintyöntekijöistä ja jos nämä henkilöt jättävät Yhtiön tai eivät ole käytet-
tävissä ja Yhtiö ei kykene houkuttelemaan uutta osaavaa henkilöstöä, Yhtiö ajautuisi epäedulliseen 
kilpailuasemaan 

Yhtiön menestys on olennaisilta osin riippuvainen sen Avaintyöntekijöiden ammattitaidosta sekä sen kyvystä 
rekrytoida osaavaa henkilökuntaa ja kasvattaa toimintaansa ja laajentaa tuotantokapasiteettiaan. Erityisesti 
työntekijöiltä, jotka hoitavat asiakasprojektien eri vaiheita, vaaditaan erityisiä ammatillisia taitoja. Koska Yhtiö 
harjoittaa liiketoimintaansa suurimmaksi osaksi laboratorioympäristössä, joka vaatii hyvin ammattitaitoisten 
ammattilaisten osallistamista, Yhtiön orgaaninen kasvu vaatii, että osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä on saa-
tavilla. 
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Yhtiön Avaintyöntekijöiden työpanoksen menettämisellä tai sillä, että nämä Avaintyöntekijät eivät ole käytettä-
vissä jonkin merkittävän ajanjakson aikana, voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, ta-
loudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkaiden ar-
voon. 

Yhtiön epäonnistuminen patenttien hankkimisessa tai niiden ylläpitämisessä, tai olemassa olevien tai 
tulevien patenttien suojaamisessa voi heikentää Yhtiön kykyä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmaansa 
onnistuneesti 

Yhtiön kaupallinen menestys riippuu osittain sen kyvystä hankkia ja ylläpitää sen CESS®-teknologiaan liittyvää 
patenttisuojaa. Jos Yhtiö ei pysty riittävästi suojaamaan sen nykyisiä tai tulevia patentteja, sen kilpailijat saat-
tavat pystyä osittain heikentämään, mitätöimään tai estämään Yhtiön mahdollista kilpailuetua ja Yhtiön asiak-
kaat saattavat olla haluttomampia maksamaan preemiotasoisia palkkioita Yhtiön palveluista. Suojatakseen 
kilpailuasemansa Yhtiö on hakenut patentteja CESS®-teknologialle ja jatkaa sitä koskevien patenttien hake-
mista. Patentoitavan kohteen tunnistaminen ja patenttihakemuksen jättäminen on kallista ja aikaa vievää. Yh-
tiö ei voi taata, että se pystyy jättämään tarvittavat tai sen haluamat patenttihakemukset kohtuulliseen hintaan, 
oikea-aikaisesti tai lainkaan. Lisäksi, koska tietyt patenttihakemukset ovat luottamuksellisia patenttien myön-
tämiseen saakka, kolmannet tahot ovat saattaneet jättää patenttihakemuksia aiheista, jotka ovat Yhtiön vireillä 
olevan hakemuksen alaisia Yhtiön tietämättä, eikä Yhtiön patenttihakemuksilla ole välttämättä etusijaa verrat-
tuna muiden tahojen patenttihakemuksiin. Yhtiö ei voi myöskään taata, että sen tulevat tai vireillä olevat pa-
tenttihakemukset johtavat patenttien myöntämiseen. Eri lainkäyttöalueiden patenttiviranomaisten käyttämät 
patenttien myöntämiskäytännöt eivät ole aina ennustettavissa tai yhtenäisiä ja edellä mainitut käytännöt voivat 
myös muuttua.  

Vaikka Yhtiö on kyennyt tai kykenee hankkimaan ja ylläpitämään CESS®-teknologiansa patenttisuojaa, jos 
tämän patenttisuojan laajuus on riittämätön, Yhtiö ei välttämättä pysty tukeutumaan tähän patenttisuojaan es-
tääkseen kolmansia osapuolia kehittämästä tai kaupallistamasta samanlaista tai vastaavaa teknologiaa kuin 
Yhtiön teknologia tai osa siitä. Patenttien täytäntöönpanokelpoisuuteen lääketeollisuudessa liittyy monimutkai-
sia oikeudellisia ja tieteellisiä kysymyksiä ja täytäntöönpano voi olla epävarmaa. Patentin täytäntöönpanopro-
sessi oikeusteitse on kallis ja aikaa vievä. Yhtiö ei voi tämän vuoksi taata, että kolmannet osapuolet eivät voisi 
onnistuneesti riitauttaa sen patenttien pätevyyttä, täytäntöönpanokelpoisuutta tai laajuutta. Yhtiön patentteihin 
kohdistuva menestyksekäs kanne saattaa rajoittaa Yhtiön kykyä estää muita käyttämästä tai kaupallistamasta 
samanlaista tai vastaavaa teknologiaa tai rajoittaa Yhtiön CESS®-teknologian patenttisuojan ajallista kestoa. 
Yhtiön patenttien kaventaminen tai mitätöiminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja muihin toi-
mintoihin. Yhtiö ei voi myöskään taata, että se pystyy havaitsemaan patenttiensa luvattoman käytön tai ryhty-
mään asianmukaisiin, riittäviin tai oikea-aikaisiin toimiin suojatakseen patenttejaan. Jos Yhtiö ei pysty riittävästi 
suojaamaan tai todistamaan patentteihinsa kohdistuvia loukkauksia, tällä voi olla olennainen haitallinen vaiku-
tus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä 
Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Vaikka Yhtiön patentit ja patenttihakemukset olisivat riidattomia, ne eivät välttämättä suojaa riittävästi Yhtiön 
teknologiaa tai estä kolmansia tahoja kiertämästä Yhtiön patentteja. Mikäli patenttihakemukset, joita Yhtiö toi-
mittaa tai saattaa toimittaa, eivät johda patenttien myöntämiseen, tai mikäli jonkin Yhtiön patenttihakemuksen 
laajuus on kyseenalaistettu, Yhtiö saattaa kohdata vaikeuksia kehittäessään teknologiaansa, kolmannet tahot 
saattavat vetäytyä yhteistyöstä Yhtiön kanssa, ja sillä voi olla olennainen ja haitallinen vaikutus Yhtiön tekno-
logian kaupallistamiseen. Yhtiö ei pysty ennakoimaan, mitkä sen patenttihakemuksista johtavat patenttien 
myöntämiseen tai takaaman sitä, ettei mitään sen patenteista todeta pätemättömäksi tai täytäntöönpanokel-
vottomaksi tai ettei niitä kyseenalaisteta kolmansien osapuolten toimesta.  

Patentin myöntäminen ei myöskään ole sitovaa patentoidun aiheen keksijyyden tai sen laajuuden, pätevyyden 
tai täytäntöönpanokelpoisuuden osalta. Yhtiö ei voi taata, että kaikki Yhtiön patentteihin ja patenttihakemuksiin 
liittyvä mahdollisesti oleellinen tunnettu tekniikka, eli mikä tahansa todiste siitä, että keksintö on jo tunnettu, on 
löydetty. Jos tällaista tunnettua tekniikkaa on olemassa, sitä voidaan käyttää patentin mitätöimiseksi tai se voi 
estää patentin myöntämisen.  

Lisäksi Yhtiö saattaa epäonnistua tunnistamaan patentoitavissa olevia keksintöjä kehitys- ja kaupallistamistoi-
mintojen aikana ennen kuin on liian myöhäistä saada niille patenttisuojaa. Tämän seurauksena Yhtiö saattaa 
jättää hyödyntämättä potentiaalisia mahdollisuuksia vahvistaa patenttiasemaansa, millä voi olla olennainen 
haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuuden-
näkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon.  
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CESS®-teknologialla nanoformoinnista hyötyvien lääkkeiden alhaisella myynnillä tulevaisuudessa voi 
olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön kykyyn kaupallistaa sen teknologiaa 

Yhtiö voi olla tulevaisuudessa riippuvainen nanoformoituja lääkeaineita hyödyntävien asiakkaidensa lääkkei-
den myynnistä, ilman vaikutusvaltaa asiaan. Lisäksi Yhtiön CESS®-teknologialla nanoformoituja lääkeaineita 
sisältävien lääkkeiden tuottaman liikevaihdon syntymiseen voivat vaikuttaa haitallisesti muun muassa viiväs-
tykset kliinisissä tutkimuksissa tai viranomaisten hyväksynnöissä, patentti- tai muun immateriaalisuojan me-
nettäminen, kilpailevien tuotteiden ilmestyminen, mukaan lukien rinnakkaisvalmisteet sekä yksityisen ja julki-
sen sektorin myöntämien avustuksien määrä tietylle tuotteelle ja muutokset näiden tuotteiden markkinointi-
strategioissa.  

Lisäksi, mikäli lääkkeet, joiden sisältämät lääkeaineet Yhtiö on nanoformoinut asiakkailleen CESS®-teknologi-
alla, eivät saavuta hyväksyntää markkinoilla, voi tämä johtaa Yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kannalta 
haitallisiin vaikutuksiin. Yhtiön teknologialla nanoformoitujen asiakkaiden lääkeaineiden hyväksyntä markki-
noilla riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien: 

 Yhtiön asiakkaiden kyky yleisellä tasolla vakiinnuttaa ja osoittaa tällaisten lääkkeiden tehokkuus ja 
turvallisuus, mukaan lukien näiden tuotteiden menestyksekäs vertailu kilpaileviin tuotteisiin; 

 lääkkeiden kliinisten tutkimusten tulokset; 

 lääkkeisiin kohdistetut viranomaisten hyväksynnät tai sääntelytoimet; 

 potentiaalisille loppukäyttäjäasiakkaille ja maksaville kolmansille osapuolille (esim. sosiaalivakuutus-
laitoksille) kohdistuvat lääkkeiden käyttöön liittyvät kustannukset ja kilpailevien lääkkeiden kustannuk-
set; 

 lääkkeisiin kohdistuvat markkinoinnin ja jakelun tuki; ja  

 julkinen mielipide Yhtiön asiakkaista ja Yhtiön asiakkaiden toimialasta. 

Mikäli Yhtiön asiakkaiden hyödyntämällä CESS®-teknologialla nanoformoitujen avaintuotteiden tuotantomää-
rät sekä niihin liittyvä myynti eivät kasva, voi sillä olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden ar-
voon. 

Tartuntatautien tai jonkin muun kansanterveyteen liittyvän huolenaiheen esiintyminen maailmalla ja 
erityisesti Suomessa voi vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön toimintaan 

Helsingissä, missä Yhtiö toimii, on todettu uutta koronavirusta (”COVID-19”). COVID-19-pandemialla, joka al-
koi vuoden 2019 loppupuolella Kiinan Wuhanista ja on sittemmin laajentunut globaalisti kevään 2020 aikana, 
on ollut merkittävä haitallinen vaikutus maailmantalouteen, ja haitalliset vaikutukset voivat myös jatkua tule-
vaisuudessa. Lisäksi ei ole varmuutta siitä, etteikö tulevaisuudessa tapahtuisi toista erittäin tarttuvan taudin 
leviämistä markkinoilla, joilla Yhtiö operoi. Myöskään siitä ei ole varmuutta, että tartuntatauteja vastaan suori-
tetut varotoimenpiteet ovat tehokkaita. COVID-19-pandemia saattaa myös vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liike-
toimintaan rajoittamalla Yhtiön asiakkaiden mahdollisuutta toimittaa kliinisiä tutkimuksia sekä häiritsemällä lo-
gistista toimitusketjua lääketeollisuudessa yleisesti. Mikäli COVID-19-pandemia jatkuu läpi koko vuoden 2020 
ja vuoteen 2021, tästä seuraavilla matkustusrajoituksilla ja/tai karanteeniin asettamisella voisi olla negatiivinen 
vaikutus talouteen ja liiketoimintoihin Yhtiön toimialalla, millä puolestaan voi olla olennainen haitallinen vaiku-
tus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä 
Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Nanoteknologia ja nanolääketiede ovat uusia aloja, jotka saattavat tulla lisärajoitusten tai lisäsääntelyn 
alaisiksi, mikä johtaisi Yhtiön kaupallisten toimintojen rajoittumiseen  

Yhtiö nanoformoi partikkeleita käytettäväksi lääkkeissä. Nanopartikkelit ovat suhteellisen uusi tuotekategoria, 
ja niiden terveysvaikutukset eivät ole yhtä tunnettuja kuin muilla formulointiteknologialla valmistetuilla. On ole-
massa riski, että sääntelyviranomainen asettaa lisärajoituksia tai -vaatimuksia yleisellä tasolla nanolääketie-
teelle, tietyn kokoisille nanopartikkeleille tai tietyille nanopartikkelien formulaatioille ihmisten terveydelle toden-
nettavissa olevien tai epäiltyjen riskien vuoksi. Tällaiset rajoitukset voivat vaikuttaa Yhtiöön suoraan, jos Yhtiön 
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CESS®-teknologia on tällaisten rajoitusten tai vaatimusten kohteena, tai epäsuorasti lääketeollisuuden nano-
lääketieteeseen kohdistuvan lisääntyneen skeptisyyden vuoksi. Jos jokin edellä mainituista riskeistä toteutuisi, 
Yhtiön kyky kaupallistaa sen CESS®-teknologiaa heikentyisi huomattavasti, mikä johtaisi olennaiseen haitalli-
seen vaikutukseen Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuuden-
näkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiön on ylläpidettävä sen laadunhallintajärjestelmiä ja ylläpidon laiminlyöminen voi johtaa olemassa 
olevien asiakassuhteiden vahingoittumiseen, haitallisiin viranomaistoimiin, mukaan lukien tuotteiden 
poistaminen markkinoilta, tuotteiden takavarikointi, valmistus- ja jakelukeskeytykset, Yhtiön toimin-
nan rajoittaminen, siviilioikeudelliset seuraamukset, mukaan lukien taloudelliset seuraamukset, sekä 
rikosoikeudelliset seuraamukset 

Kuten esitetty jäljempänä kohdassa ” – Oikeudelliset, sääntelyyn ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit” ja 
kohdassa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Sääntely, standardit ja vaatimusten noudattaminen”, 
Yhtiö toimii erittäin säännellyllä alalla ja sen on ylläpidettävä johdonmukaisia laadunhallintajärjestelmiä ja jat-
kuvasti koulutettava tehokkaasti työntekijöitään noudattamaan korkeita laadunhallintastandardeja. Häiriöt Yh-
tiön laadunvalvontajärjestelmissä sen uusissa ja nykyisissä toiminnoissa ja tiloissa voi johtaa ongelmiin tuo-
tantolaitoksen toiminnoissa tai asiakkaille kohdistuvassa palvelutarjonnassa. Näissä tapauksissa ongelmia voi 
syntyä monesta syystä, mukaan lukien laitteiden toimintahäiriöt, protokollien ja menettelytapojen noudatta-
matta jättäminen, raaka-aineisiin liittyvät ongelmat, kuten se, että asiakkaat toimittavat Yhtiölle CESS®- tai 
muuhun teknologiaan soveltumattomia lääkeaineita, taikka ympäristötekijät sekä tuotantokapasiteetin vahin-
goittuminen tai menettäminen. Tällaiset ongelmat voivat vaikuttaa lääkeaineiden tietyn erän tai tiettyjen erien 
nanoformointiin ja edellyttää tällaisten lääkeaineiden tuhoamista tai tuotannon keskeyttämistä. 

Yhtiön on noudatettava tiettyjä asiakkaiden ja viranomaisten antamia menettelyohjeita. Asiakkaiden vaatimuk-
set siitä, miten tiettyjä lääkeaineita tulee käsitellä, saattavat myös vaihdella. Lisäksi, koska Yhtiö odottaa na-
noformoivansa lääkeaineita asiakkaillensa globaalisti, Yhtiön on noudatettava erilaisia lainsäädännöllisiä ja 
oikeudellisia vaatimuksia maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on näin ollen riski toimimisesta monimutkaistuvalla toi-
mialalla, johon kohdistuu merkittäviä paikallisia erityispiirteitä. 

Jos Yhtiö ei täytä asiakkaidensa vaatimia laatustandardeja, Yhtiö voi vahingoittaa laatunsa ja palvelunsa mai-
netta. Tällainen epäonnistuminen voi muun muassa johtaa kustannusten kasvuun tai liikevaihdon menetyk-
seen, tai voi vaatia asiakkaille maksettavia korvauksia lääkeaineista. Tällainen epäonnistuminen voisi myös 
johtaa olemassa olevien asiakassuhteiden heikentymiseen ja mahdolliseen päättymiseen. Tämän lisäksi, epä-
onnistuminen voi johtaa syyn etsintään käytetyn ajan ja kustannusten menettämiseen ja, syystä riippuen, vas-
taaviin tappioihin muiden erien tai lääkeaineiden kohdalla. Yhtiön tuotanto-ongelmat nanoformointiin tarkoite-
tuilla tuotantolinjoilla voivat olla erityisen merkittäviä, koska Yhtiön asiakkaiden toimittamien lääkeaineiden hin-
nat ovat korkeat.  

Kuten kaikilla lääke- ja bioteknologian aloilla toimivilla yrityksillä, jos tuotanto- tai valmistusongelmia tai vaadit-
tujen laatustandardien noudattamatta jättämistä ei huomata ennen kuin tuote lasketaan markkinoille, Yhtiö voi 
vahingoittaa olemassa olevia asiakassuhteitaan, joutua haitallisten viranomaistoimien kohteeksi, mukaan lu-
kien tuotteiden poisveto markkinoilta, tuotteiden takavarikointi, valmistus- ja jakelukeskeytykset, Yhtiön toimin-
nan rajoittaminen, siviilioikeudelliset seuraamukset, mukaan lukien taloudelliset seuraamukset, ja rikosoikeu-
delliset rangaistukset. Lisäksi tällaiset ongelmat tai epäonnistumiset voivat asettaa Yhtiön alttiiksi oikeudellisille 
vaatimuksille, mukaan lukien Yhtiön asiakkaiden korvausvaatimukset menetettyjen tai vahingoittuneiden lää-
keaineiden kustannuksista, jotka voivat olla merkittäviä. Yhtiön epäonnistumisella tarjota korkealaatuisia ja 
oikea-aikaisia palveluja asiakkailleen voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelli-
seen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Nanoformin strategia sallii preemiotasoisen hinnoittelun, mikä edellyttää ensiluokkaisen arvon tarjoa-
mista asiakkaille verrattuna muihin olemassa oleviin kilpaileviin teknologioihin 

Nanoformin strategia sallii Yhtiön periä palveluistaan preemiotasoisia hintoja. Periäkseen preemiotasoisia hin-
toja, Yhtiön palvelun tulee tarjota ensiluokkaista arvoa asiakkaille verrattuna muihin olemassa oleviin kilpaile-
viin teknologioihin. Katso lisää preemiotasoisista hinnoista kohdassa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta 
– Keskeiset vahvuudet – Houkutteleva liiketoimintamalli”. Yhtiön johto katsoo, että suojatun CESS®-teknolo-
gian osoitettu kyky tuottaa alle 200 nanometrin (”nm”), ja jopa 10 nm:n, kidemäisiä tai stabiileja amorfisia 
lääkeaineiden nanopartikkeleja, liuoksesta ilman liuottimia, apuaineita tai monimutkaisia tuotantoprosesseja 
antaa Yhtiölle tällä hetkellä kilpailuetua muihin kilpaileviin teknologioihin verrattuna. 
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Lääke- ja bioteknisillä aloilla Yhtiön kilpailijoihin kuuluvat täyden palvelun asiantuntijayritykset, sellaiset sopi-
musvalmistajat, jotka keskittyvät rajoitettuun määrään annosmuotoja, sellaiset sopimusvalmistajat, jotka tar-
joavat useita annosmuotoja sekä suuret lääkeyhtiöt, jotka tarjoavat ulkopuolisen tahon valmistuspalveluja yli-
määräisen kapasiteettinsa käyttämiseksi. Yhtiö kilpailee sellaisten formulaatiostrategioiden kanssa, jotka kes-
kittyvät samoihin haasteisiin niukkaliukoisuuden ja biologisen hyväksikäytettävyyden parantamisessa kuin Yh-
tiön teknologia. 

Yhtiö kilpailee ensisijaisesti nanopartikkeleja tuottavalla suojatulla CESS®-teknologiallaan. Lisääntynyt kilpailu 
voi muun muassa johtaa Yhtiön palveluista maksettavien palkkioiden pienenemiseen ja näiden palvelujen ky-
synnän vähenemiseen, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen ase-
maan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö harkitsee vaihtoehtoisia maksutapoja, joilla Yhtiö saisi asiakasyrityksen osakkeita maksuna Yh-
tiön palveluista, ja joihin liittyy asiakasyrityksen osakkeisiin kohdistuva likviditeettiriski, riski kykene-
mättömyydestä myydä asiakasyrityksen osakkeita, riski sisäpiirirajoituksista asiakasyritysten osak-
keita myytäessä ja muita odottamattomia riskejä 

Yhtiö harkitsee vaihtoehtoisia maksutapoja, kuten asiakasyrityksen osakkeiden vastaanottamista vastikkeena 
Yhtiön suorittamista palveluista. Mikäli Yhtiö hyväksyy asiakasyritysten osakkeita vastikkeena, Yhtiö voi koh-
data likviditeettiin, rahavirtaan, käyttöpääomaan, kannattavuuteen ja taseeseen liittyviä riskejä. Mikäli Yhtiö ei 
vastaanotettuaan osakkeita onnistu myymään asiakasyrityksen osakkeita ollenkaan tai johtuen sisäpiirikiel-
loista, tai mikäli Yhtiö ei onnistu myymään asiakasyrityksen osakkeita odotetulla hinnalla, tällä voi olla olennai-
nen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuu-
dennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö voi kärsiä tietotekniikan (”IT”), verkko- tai viestintäjärjestelmien keskeytyksistä ja häiriöistä ja/tai 
kyberturvallisuusloukkauksista  

Yhtiön IT-infrastruktuuriin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa järjestelmähäiriöitä, järjestelmien 
pysäyttämisiä tai luottamuksellisten tietojen luvattoman paljastumisen. Jos Yhtiö ei pysty estämään tällaisia 
loukkauksia, sen toiminta saattaa häiriintyä tai se saattaa kärsiä taloudellista vahinkoa kadonneen tai väärin-
käytetyn tiedon vuoksi. Yhtiö ei voi olla varma siitä, että rikollisten pyrkimykset, uudet salaustekniikan löydökset 
tai muu kehitys ei vaaranna tai riko tekniikkaa, joka suojaa verkkoja, jonka kautta on pääsy Yhtiön palveluihin. 
Yhtiö saattaa joutua tulevaisuudessa hankkimaan toiminnanohjausjärjestelmän. Jos jokin näiden ohjelmien 
toiminnoista keskeytyy, vaurioituu odottamattomien tapahtumien vuoksi tai on epäkunnossa pidemmän aikaa, 
myös kolmansien osapuolten toiminnan takia, Yhtiö ei välttämättä pysty tehokkaasti hallitsemaan sen liiketoi-
mintaa ja Yhtiön maineelle voi aiheutua merkittävää haittaa, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yh-
tiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjotta-
vien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö voi tulevaisuudessa olla osallisena yritysostoissa ja yhteisyrityksissä, joihin niiden toteutuessa 
voi liittyä useita merkittäviä riskejä, mukaan lukien huomattavien rahavarojen määrän käyttö, velkaan-
tuminen ja tappiollisten liiketoiminta-alueiden hoidettavaksi otto 

Yhtiön menestys tulevaisuudessa saattaa riippua sen kyvystä ostaa muita yrityksiä tai teknologioita, jotka voi-
vat täydentää, lisätä tai laajentaa sen nykyistä liiketoimintaa tai tarjontaa ja palveluja tai jotka voisivat muuten 
tarjota Yhtiölle kasvumahdollisuuksia. Yhtiö voi joutua kilpailemaan muiden yritysten kanssa tavoitellessaan 
yritysostoja. Yhtiö ei välttämättä onnistu toteuttamaan tällaisia transaktioita rahoituksen turvaamisen epäon-
nistuessa. Yhtiön tulevaisuudessa tekemät yritysostot voidaan rahoittaa liiketoiminnasta saaduilla rahavaroilla 
ja/tai muulla vieraan tai oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Kaikki nämä vaihtoehdot saattavat vähentää 
Yhtiön saatavilla olevien muihin tarkoituksiin kohdistuvien rahavarojen määrää.  

Transaktiot, jotka Yhtiö pystyy tunnistamaan ja toteuttamaan, saattavat sisältää useita riskejä mukaan lukien 
muun muassa: 

 Yhtiö ei ole aikaisemmin ollut osallisena yritysostoissa tai yhteisyrityksissä ja siksi siltä saattaa puuttua 
tarvittavat sisäiset prosessit yritysoston tai yhteisyrityksen toteuttamiseksi menestyksekkäästi; 

 Yhtiön johdon huomion hajautuminen transaktion neuvottelun ja myöhemmin hankittujen liiketoiminto-
jen integroinnin vuoksi; 
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 mahdolliset haitalliset vaikutukset Yhtiön liiketoiminnan tulokseen neuvottelujen ja integraatioproses-
sin aikana; 

 merkittävät kustannukset, veloitukset tai alaskirjaukset; 

 hankitun liiketoiminnan asiakkaiden tai työntekijöiden mahdollinen menetys; 

 odotettujen synergioiden toteutumisen viivästyminen tai vähentyminen; 

 hankittuun liiketoimintaan liittyvät odottamattomat vastuut; ja 

 Yhtiön mahdollinen kyvyttömyys saavuttaa transaktiolle asetetut tavoitteet. 

Lisäksi Yhtiö ei välttämättä onnistu ylläpitämään yhdenmukaisia standardeja, valvontatoimia sekä menettely- 
ja toimintatapoja hankitussa liiketoiminnassa, mikä johtaa toiminnan tehottomuuteen. Siltä osin kuin Yhtiö on-
nistuu toteuttamaan yritysostoja, se saattaa joutua käyttämään huomattavan määrän rahavaroja, ottamaan 
velkaa ja ottamaan hoidettavakseen tappiollisia liiketoiminta-alueita, millä voi olla olennainen haitallinen vai-
kutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä 
Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiöllä on yksi tuotantolaitos ja siihen kohdistuva häiriö voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimin-
taan 

Yhtiö ei omista rakennusta, jossa sen tuotantolaitos sijaitsee, ja tuotantolaitos on Yhtiön ainoa tuotantotila. Jos 
tuotantolaitos vahingoittuu esimerkiksi tulipalossa, ja mikäli sen strategiset riskienhallintavaihtoehdot, kuten 
nanoformoitujen lääkeaineiden turvavarastojen pitäminen laitoksen ulkopuolella, epäonnistuvat, Yhtiön liike-
toiminta keskeytyisi, ja sillä olisi olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit 

Yhtiön toiminta ei ole kannattavaa, mikä voi rajoittaa Yhtiön kykyä saavuttaa taloudelliset tavoitteensa 
ja harjoittaa liiketoimintaansa 

Yhtiö on ollut tappiollinen sen perustamisesta lähtien. Yhtiön tappio oli 4 588 tuhatta euroa 31.3.2020 päätty-
neellä kolmen kuukauden jaksolla ja 1 144 tuhatta euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden kaudella. 
Yhtiön tappio oli 7 554 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 2 074 tuhatta euroa 31.12.2018 
päättyneellä tilikaudella ja 521 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Nämä tappiot ovat pääasi-
assa aiheutuneet henkilöstökulujen, markkinoinnin ja viestinnän kulujen sekä konsultointi- ja asiantuntijapalk-
kioiden kasvusta. Vuonna 2019 erityisesti globaalin myyntiorganisaation palkkaamisesta on aiheutunut lisäku-
luja. On olemassa merkittävä riski siitä, että Yhtiö ei pysty saavuttamaan positiivista rahavirtaa ja tulosta tule-
vaisuudessa, koska Yhtiö jatkaa T&K-työtään, liiketoimintansa kehittämistä, tuotantokapasiteettinsa kasvatta-
mista sekä sääntelyn noudattamisen vaatimia toimia. Tällaiset toimet yhdessä Yhtiön kasvustrategiaan liitty-
vien odotettavissa olevien yleisten ja hallinnollisten kulujen kanssa kasvattavat kustannuksia ja saattavat huo-
nontaa Yhtiön maksuvalmiutta ja estää Yhtiön toiminnan kehittymistä kannattavaksi. On olemassa riski, että 
Yhtiö ei onnistu kerryttämään riittävästi liikevaihtoa tai että sen liiketoiminnan harjoittaminen ei olisi kannatta-
vaa kulloinkin voimassa olevien tavoitteiden tai strategioiden mukaisesti, mikä voisi rajoittaa Yhtiön kykyä saa-
vuttaa liiketaloudelliset tavoitteensa, ylläpitää liiketoimintaansa nykyisessä laajuudessaan sekä hankkia vaa-
dittavaa lisärahoitusta. Yhtiö on aiemmin rahoittanut toimintojaan pääasiassa oman pääoman ehtoisella rahoi-
tuksella ja T&K-lainoilla sekä vähäisemmässä määrin asiakkaiden kanssa solmituista sopimuksista peräisin 
olevista tuloista. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Yhtiö tulee saamaan riittävää rahoitusta tulevaisuu-
dessa, jotta se voisi toteuttaa suunnitellun toimintansa ja osallistua suunniteltuihin kasvuinvestointeihin. Vaikka 
Yhtiö olisikin kannattava tulevaisuudessa, se ei välttämättä pysty ylläpitämään kannattavuuttaan myöhempinä 
ajanjaksoina. Lisäksi Yhtiön liiketoiminnan tulos voi vaihdella, minkä vuoksi ajanjaksojen väliset taloudellisten 
tulosten vertailut eivät välttämättä ole merkityksellisiä eikä aiempien tilikausien tuloksia tule pitää osoituksena 
Yhtiön tuloksesta tulevaisuudessa. 

Jos Yhtiö epäonnistuu kerryttämään riittävästi tuloja tai tulemaan kannattavaksi, tällä voi olla olennainen hai-
tallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennä-
kymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 
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Mahdollisella aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentamisella voi olla olennainen haital-
linen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen 

Yhtiön konsernitase 31.3.2020 sisältää 2 597 tuhatta euroa koneita ja kalustoa ja keskeneräisiä käyttöomai-
suushyödykkeitä, jotka muodostuvat pääasiassa GMP-valmiista tuotantolinjasta sekä prekliinisistä tuotanto-
linjoista. Yhtiö odottaa aloittavansa ensimmäisen GMP-projektin ennen vuoden 2020 loppua, ja ensimmäisen 
ihmisille nanoformoitua lääkeainetta sisältävän lääkkeen antamisen tapahtuvan vuonna 2021. 

Poistojen kohteena olevien aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tasearvojen arvonalentuminen tarkiste-
taan, kun on havaittavissa viitteitä, että niiden tasearvo saattaa ylittää käyttöarvon tai luovutuksen yhteydessä 
saatavan korvauksen, jos luovutus katsotaan mahdolliseksi vaihtoehdoksi. Yhtiö arvioi tällaisia viitteitä jokai-
sen raportointikauden päättymispäivänä. Ei ole varmuutta siitä, ettei Yhtiön tulevaisuudessa tarvitse kirjata 
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumisia. 

Yhtiö on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, mikäli se esimerkiksi suorittaa merkittäviä 
transaktioita tai merkittäviä kasvuinvestointeja, ja Yhtiöllä voi olla vaikeuksia saada lisärahoitusta kil-
pailukykyisillä ehdoilla tai ollenkaan 

Yhtiö on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu esimerkiksi pääomarahoituk-
sena olemassa olevilta ja uusilta osakkeenomistajilta sekä T&K-lainoina Business Finlandilta. Vaikka Yhtiö 
odottaa, että Listautumisannista saatavat varat riittävät rahoittamaan sen strategiaa, Yhtiö voi kuitenkin tule-
vaisuudessa tarvita ulkopuolista rahoitusta, jos se esimerkiksi toteuttaa merkittäviä transaktioita tai merkittäviä 
kasvusijoituksia. Yhtiö ei välttämättä pysty hankkimaan rahoitusta, tai se voi joutua hankkimaan rahoitusta 
huomattavasti korkeammilla kustannuksilla kuin tällä hetkellä. Rahoituksen saatavuuteen voivat vaikuttaa te-
kijät, kuten rahoitusmarkkinoiden tilanne, luoton yleinen saatavuus, se, ettei Yhtiön toiminta ole kannattavaa 
ja sen kannattavuuteen liittyvät epävarmuustekijät, luottokelpoisuus sekä se, ettei Yhtiöllä ole luottoluokitus-
yhtiön antamaa luottoluokitusta. Maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla on ollut useita huomattavia epäva-
kauden jaksoja vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeen, mukaan lukien edellä kohdassa ” – Yhtiön liiketoi-
mintaan ja toimialaan liittyvät riskit – Tartuntatautien tai jonkin muun kansanterveyteen liittyvän huolenaiheen 
esiintyminen maailmalla ja erityisesti Suomessa voi vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön toimintaan” kuvattu COVID-
19-pandemia. Rahoitusmarkkinoiden olosuhteisiin voivat vaikuttaa eri tekijät, kuten makrotalouden epäsuo-
tuisa kehitys, valtioiden velkakriisit ja epävakaa poliittinen ympäristö. Tulevat epävarmuusjaksot, kuten volati-
liteetin lisääntyminen, häiriöt tai pitkäaikainen negatiivinen kehitys rahoitusmarkkinoilla voivat rajoittaa Yhtiön 
pääoman saatavuutta ja johtaa esimerkiksi Yhtiön maksuvalmiuden heikentymiseen. Likviditeetin heikentymi-
nen voisi puolestaan vaikeuttaa rahoituksen hankkimista Yhtiölle kohtuullisin kustannuksin tai ollenkaan. Ky-
vyttömyys hankkia rahoitusta kohtuullisin kustannuksin tai ollenkaan voisi vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön ky-
kyyn rahoittaa tulevien kasvualoitteiden toteuttamiseksi vaadittavia toimintakustannuksia ja investointeja. 

Vaikeuksilla lisärahoituksen saamisessa voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, talou-
delliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö altistuu valuuttakurssien vaihteluista aiheutuville valuuttakurssiriskeille 

Yhtiö altistuu valuuttakurssiriskeille eli valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuville translaatio- ja transaktioris-
keille. Keskeisimmät valuutat, joille Yhtiö eniten altistuu, ovat Ruotsin kruunu, Iso-Britannian punta ja Yhdys-
valtain dollari. Tällä hetkellä kaikki Yhtiön lainat ja liikevaihto ovat euroissa, mutta osa Yhtiön kustannuksista 
on Iso-Britannian punnissa, Yhdysvaltain dollareissa ja Ruotsin kruunuissa. Vuoden 2019 lopulla merkittävin 
valuuttapositio syntyi 32 miljoonan Ruotsin kruunun määräisestä käteisvarasta, joka on muodostunut rajat ylit-
tävistä oman pääoman ehtoisista yksityissijoituksista. 10 prosentin Ruotsin kruunu/eurokurssin muutoksen 
vaikutus tulokseen olisi 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ollut 300 tuhatta euroa, 31.12.2018 päättyneeltä 
tilikaudelta 170 tuhatta euroa ja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta nolla (0) tuhatta euroa, joka olisi vastannut 
noin 4 prosenttiyksikön muutosta 7,3 miljoonan euron rahavaroissa 31.12.2019. Yhtiön altistuminen muille 
valuutoille on ollut rajallista. Yhtiön valuuttakurssiriskit kasvavat entisestään, jos sen myynti tai kustannukset 
vieraassa valuutassa kasvavat merkittävästi. Yhtiö seuraa valuuttapositioitaan, mutta ei tällä hetkellä käytä 
mitään johdannaisinstrumenttia suojautuakseen valuuttariskeiltä.  

Yhtiö altistuu korkoriskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kannattavuuteen 

Tällä hetkellä Yhtiö altistuu mahdolliselle korkoriskille Business Finlandin myöntämien T&K-lainojen sekä sen 
pankkitilien kautta. Business Finlandin myöntämiin T&K-lainoihin liittyvä riski on erittäin pieni. T&K-lainat ovat 
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vaihtuvakorkoisia. Korko lasketaan Suomen valtiovarainministeriön määrittämä peruskorko vähennettynä kol-
mella (3) prosenttiyksiköllä, ollen kuitenkin vähintään yksi (1) prosentti. Pankkitileihin liittyy riski, että Euroopan 
keskuspankki talouden huomattavasti heikentyessä edelleen laskee ohjauskorkoa tai että liikepankit alkaisivat 
vaatia korkoa lainoille pieniltä yrityksiltä, kuten Yhtiöltä sen käteissaatavista.  

Yhtiön ylläpitämä vakuutusturvakokonaisuus ei välttämättä riitä kattamaan odottamattomia tapahtu-
mia 

Yhtiö ylläpitää vakuutusturvakokonaisuutta (sisältäen muun muassa johdon vastuuvakuutuksen) suojatakseen 
liiketoimintojaan, katso lisää Yhtiön vakuutuksista kohdassa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Va-
kuutukset”. Yhtiön tuotantolinjat on keskitetty yhteen tuotantotilaan Helsingissä, joka nostaa odottamattoman 
tapahtuman seurauksia Yhtiölle ja sen tuotantotilalle. Mikäli tuotantolinjat vahingoittuisivat, prekliinisen tuotan-
tolinjan rakentaminen kestäisi noin 4–6 kuukautta ja GMP-tuotantolinjan rakentaminen jopa 2 vuotta. Yhtiön 
johto arvioi, että jokainen prekliininen tuotantolinja maksaa 200 tuhatta – 400 tuhatta euroa ja jokainen GMP-
tuotantolinja 2 miljoonaa – 12 miljoonaa euroa riippuen kyseisen tuotantolinjan ominaisuuksista. Katso lisää 
Yhtiön tuotantotiloista kohdassa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Yhtiön tuotanto”. On olemassa 
riski, että vakuutusturvakokonaisuus ei riitä kattamaan sellaisten tapahtumien kustannuksia, joiden takia va-
kuutus on otettu, ja tällaisella odottamattomalla tapahtumalla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien 
Osakkeiden arvoon. 

Oikeudelliset, sääntelyyn ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit 

Yhtiö voi menettää tuotantolaitoksensa GMP-luvan tai epäonnistua hankkimaan uusia lupia laajenta-
maan alkuperäistä GMP-lupaa uusia lääkeaineita ja tuotantolinjoja varten, joista kumpikin heikentäisi 
Yhtiön kykyä toimittaa materiaaleja asiakkaille kliinisiä tutkimuksia varten 

Lääketeollisuus on erittäin säännelty toimiala. Yhtiö on paikallisten, valtiollisten, liittovaltiollisten, ulkomaisten 
sekä valtioiden rajat ylittävien lakien ja säännösten alainen, mukaan lukien FIMEA:n, Euroopassa Euroopan 
lääkeviraston (”EMA”), EU:n jäsenvaltioiden sekä muiden vastaavien toimijoiden toiminta- ja turvallisuusstan-
dardien alainen, ja tulevaisuudessa muutokset tällaisiin lakeihin ja määräyksiin voivat vaikuttaa haitallisesti 
Yhtiöön. 

Yhtiötä koskevat erityisesti GMP-lupia ja lääkkeiden turvallisuutta koskevat lait ja määräykset. Yhtiön on han-
kittava luvat ja/tai lisenssit FIMEA:lta, ja sen on noudatettava FIMEA:n sekä tiettyjen valtuutettujen toimijoiden 
lakeja ja määräyksiä riippuen sen toiminnasta sekä tuotteiden jakelun, valmistuksen ja myynnin sijainnista. 
Lisätietoja laeista ja määräyksistä, joita Yhtiön tulee noudattaa, katso ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta 
– Sääntely, standardit ja vaatimusten noudattaminen”. 

Yhtiön asiakkaiden tuotteissa käytettävien Yhtiön palvelujen ennakoitu tuotanto, jakelu ja markkinointi tulee 
olemaan jatkuvan laaja-alaisen sääntelyn kohteena EMA:n ja muiden vastaavien sääntelyviranomaisten toi-
mesta. Yhtiö on lisäksi kaikkien kaupallisten lääkkeiden valmistajien tavoin myös näiden sääntelyviranomais-
ten tarkastusten kohteena. Yhtiö on esimerkiksi rakentanut tuotantolaitoksen, jossa on tarkoitus harjoittaa 
GMP-tason tuotantoa, ja saanut FIMEA:n myöntämän GMP-luvan 29.4.2020. Katso lisää edellä kohdasta ” – 
Yhtiön kaupallinen menestys riippuu osittain siitä, että Yhtiö säilyttää ja hankkii uusia lupia laajentamaan alku-
peräistä GMP-lupaa uusia lääkeaineita ja tuotantolinjoja varten lääkeaineiden nanoformoimiseksi kliinisissä 
tutkimuksissa käyttöä varten”.  

Vaikka Yhtiö uskoo olennaisin osin noudattavansa kaikkia soveltuvia lakeja ja säännöksiä, on olemassa riski, 
että sääntelyviranomainen tai tuomioistuin tulkitsee eri tavalla sitä, noudattaako Yhtiön toiminta soveltuvia la-
keja ja säännöksiä. Lisäksi on olemassa riski, että Yhtiö ei pysty ylläpitämään tai uusimaan olemassa olevia 
todistuksia, lupia tai muita sääntelyn vaatimia hyväksyntöjä tai saamaan, ilman merkittävää viivästystä, todis-
tuksia, lupia tai muita liiketoiminnan harjoittamiseen tarvittavia hyväksyntöjä tulevaisuudessa. Mikäli Yhtiö ei 
noudata soveltuvia lakeja ja säännöksiä, tai se ei ylläpidä, uusi tai hanki tarvittavia lupia ja lisenssejä, tällä voi 
olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
tulevaisuuden näkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 
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Yhtiö altistuu tuotevastuu- ja muille vastuuriskeille, jotka voivat altistaa Yhtiön oikeudenkäynneille 

Mikäli Yhtiön asiakkaat saattavat markkinoille lääkkeitä, jotka ovat hyötyneet Yhtiön CESS®-teknologialla na-
noformoiduista lääkeaineista, Yhtiö voidaan nimetä vastaajaksi tuotevastuuta koskevissa oikeudenkäyn-
neissä, jonka johdosta voidaan väittää, että Yhtiön tai sen hankkimien liiketoimien palvelut, ovat johtaneet tai 
voivat johtaa vaaratilanteisiin tai aiheuttaa asiakkaille vahinkoa. Yhtiö saattaa altistua myös muille vastuuta 
koskeville kanteille, kuten vahingonkorvauskanteille tai sääntelyä tai immateriaalioikeuksia koskeville kanteille. 
Tällaisiin kanteisiin vastaaminen voi olla kallista ja voi johtaa alhaisempaan myyntiin, merkittäviin vastuisiin 
sekä johdon ajankäytön, huomion ja resurssien ohjaamiseen pois liiketoiminnasta. Jopa perusteettomat kan-
teet saattavat asettaa Yhtiön haitalliseen valoon julkisuudessa ja altistaa sen merkittäville oikeudellisille ku-
luille. Lisäksi tuotevastuukanteilla ja oikeudenkäynneillä riippumatta niiden lopputuloksesta voi olla olennainen 
haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuuden-
näkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Tällä hetkellä Yhtiö on pyrkinyt hallitsemaan tätä riskiä sen asiakassopimuksissa olevilla korvausvastuilla ja 
vastuunrajoituksilla. Yhtiö valvoo sen altistumista tuotevastuulle ja pyrkii varmistamaan riittävän tuotevastuu-
vakuutuksen tarvittaessa. Tuotevastuuvakuutuksen saatavuus lääketeollisuuden yrityksille on yleisesti rajoite-
tumpaa kuin yrityksille muilla toimialoilla. Vakuutusyhtiöt, jotka tarjoavat tuotevastuuvakuutuksia lääke- ja bio-
teknologian aloilla toimiville yrityksille, rajoittavat yleensä korvaussummiaan, vaativat suurempaa omavastuuta 
ja rajaavat vakuutuksen ulkopuolelle tiettyjä palveluita sekä rajoittavat sen kattavuutta. Jos Yhtiön vastuuva-
kuutus on puutteellinen tai se ei pysty ylläpitämään vakuutusta, Yhtiöön voidaan kohdistaa vaatimuksia, jotka 
eivät ole vakuutuksen piirissä. Osittain tai kokonaan vakuuttamattomalla vaatimuksella, joka menestyy tai on 
riittävän suuri, voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon 

Yhtiötä koskevat ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat lait ja määräykset, jotka saattavat joh-
taa Yhtiön liiketoimintaan kohdistuviin rajoituksiin tai keskeytyksiin ja rahamääräisiin ja rikosoikeu-
dellisiin seuraamuksiin, mikäli vaatimuksia ei noudateta  

Yhtiön tiloihin ja toimintoihin sovelletaan ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja ja määräyksiä. 
Nämä lait ja määräykset koskevat muun muassa vaarallisten ja muiden säänneltyjen aineiden käyttöä, käsit-
telyä ja hävittämistä sekä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta kos-
kevat lait ja määräykset ovat tulleet entistä tiukemmiksi ja Yhtiölle voi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia sen 
noudattaessa voimassa olevia tai uusia vaatimuksia tulevaisuudessa. Yhtiön epäonnistuminen näiden vaati-
musten noudattamisessa voi johtaa sen liiketoimintojen rajoittamiseen tai keskeyttämiseen. Lisäksi Yhtiölle voi 
aiheutua tällaisista vaatimuksista sakkorangaistuksia tai siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia, vaatimuksia 
kolmansilta osapuolilta tai puhdistus- tai muita kuluja maksettavaksi. Lisäksi ympäristö-, terveys- ja turvalli-
suusmääräysten noudattaminen voi rajoittaa Yhtiön kykyä laajentaa sen toimitiloja ja altistaa sen merkittäville 
kuluille. 

Jos mikään edellä mainituista tekijöistä kävisi toteen, sillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liike-
toimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien 
Osakkeiden arvoon. 

Mikäli Yhtiö ryhtyy sponsoroimaan kliinistä tutkimusta, Yhtiöön kohdistuu sääntelyllisiä lisävaatimuk-
sia sisältäen muun muassa vaatimukset hyvistä kliinisistä käytännöistä (Good Clinical Practice, 
”GCP”), jotka saattavat johtaa Yhtiön liiketoimintaan kohdistuviin rajoituksiin tai keskeytyksiin ja ra-
hamääräisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, mikäli vaatimuksia ei noudateta 

Yhtiön ensimmäinen GMP-projekti ja siihen liittyvä kliininen tutkimus voi olla joko Yhtiön asiakkaan tai Yhtiön 
itsensä sponsoroima. Mikäli Yhtiö itse sponsoroi kliinistä tutkimusta, tällainen kliininen tutkimus tehtäisiin na-
noformoidulla piroksikaamilla pienelle määrälle terveitä vapaaehtoisia ja se tapahtuisi vuonna 2021. Yhtiö on 
jo aloittanut valmistelut sponsoroidakseen mahdollisesti suppeaa kliinistä tutkimusta. Mikäli Yhtiö päättää 
edetä kliinisen tutkimuksen sponsoroinnissa, tai muissa mahdollisissa kliinisissä tutkimuksissa tulevaisuu-
dessa, Yhtiöön kohdistuisi sääntelyllisiä lisävaatimuksia mukaan lukien GCP-vaatimukset sekä Nanoformin ja 
tutkimuksen tekopaikan lainsäädäntö ja säännökset. Yhtiön epäonnistuminen näiden vaatimusten noudatta-
misessa voi johtaa sen liiketoimintojen rajoittamiseen tai keskeyttämiseen. Lisäksi Yhtiölle voi aiheutua tällai-
sista vaatimuksista sakkorangaistuksia tai siviili- ja rikosoikeudellisia seuraamuksia, vaatimuksia kolmansilta 
osapuolilta tai muita kuluja maksettavaksi. 
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Jos mikään edellä mainituista tekijöistä kävisi toteen, sillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liike-
toimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien 
Osakkeiden arvoon. Katso lisätietoja GCP-standardista kohdassa ”Tietoa yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – 
Sääntely, standardit ja vaatimusten noudattaminen – Hyvä kliininen tutkimustapa -järjestelmä.” 

Yhtiö saattaa kärsiä operatiivisten riskien hallinnan ja sisäisen valvontaprosessin epäonnistumisesta 
tai puutteista 

Yhtiö on ottanut käyttöön riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menettelyjä ja järjestelmiä, joita se myös sään-
nöllisesti arvioi ja kehittää. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan, että Yhtiö kykenee havaitsemaan, arvi-
oimaan ja hallitsemaan keskeisempiä riskejään. Yhtiön riskienhallintakäytännöllä ja sisäisen valvonnan me-
nettelyillä ei välttämättä kuitenkaan saavuteta haluttuja tuloksia. Yhtiön riskienhallintatoiminto ei välttämättä 
kykene tunnistamaan tai valvomaan kaikkia olennaisia riskejä tai täytäntöön panemaan tehokkaita riskienhal-
lintamenettelyitä. Riittävistä riskienhallintamenettelyistä huolimatta osa tunnistetuista riskeistä voi olla sellaisia, 
ettei Yhtiö voi niihin vaikuttaa.  

Myös Yhtiön operatiiviset riskit voivat toteutua. On olemassa riski, että Yhtiön työntekijät, toimittajat ja muut 
välikädet tekevät päätöksiä, jotka eivät ole yhdenmukaisia Nanoformin strategian kanssa ja että sisäiseen ja 
ulkoiseen sääntelynmukaisuuteen liittyviä sisäisiä ohjeita ja käytäntöjä ei noudateta kaikilta osin. Yhtiön hen-
kilöstö ja johto voivat myös syyllistyä virheisiin, huolimattomuuteen, ilkivaltaan tai rikkomuksiin, petoksiin tai 
muuhun rikolliseen toimintaan taikka Yhtiö ja sen omaisuus ja toiminnot voivat joutua kavalluksen tai muiden 
rikosten kohteeksi. Mikäli Yhtiö ei pysty tunnistamaan ja käsittelemään ongelmia ajallaan tai estämään työn-
tekijöiden, toimittajien ja muiden välikäsien tekemiä rikkomuksia, se voi vahingoittaa Yhtiön mainetta ja aiheut-
taa Yhtiölle mahdollisia vahingonkorvausvastuita sekä sen, että asiakkaat voivat kääntyä Yhtiön kilpailijoiden 
puoleen. 

Lisäksi Yhtiö on edelleen kasvuvaiheessa eikä ole aikaisemmin toiminut listattuna yhtiönä Helsingin Pörssin 
ja Tukholman Pörssin vaatimuksia noudattaen. Näin ollen ei voi olla varmuutta siitä, että nykyiset operatiivisten 
riskien hallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät menettelyt ovat edelleen riittäviä Yhtiön kasvaessa, ja Yhtiö 
voi epäonnistua tällaisten menettelyjen päivittämisessä. Jos mikään edellä mainituista tekijöistä kävisi toteen, 
sillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tu-
lokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Yhtiöön saattaa kohdistua valituksia ja kanteita, jotka voivat vahingoittaa Yhtiön brändiä ja mainetta, 
ohjata johdon resursseja pois liiketoiminnasta sekä johtaa välittömiin kielteisiin taloudellisiin vaiku-
tuksiin 

Toisinaan Yhtiöön saattaa kohdistua valituksia ja kanteita sen työntekijöiltä tai kolmansilta osapuolilta johtuen 
vahingoista, terveyteen, ympäristöön, turvallisuuteen tai toimintoihin liittyvistä huolenaiheista, häiriöistä tai vä-
linpitämättömästä suhtautumisesta soveltuvien lakien ja määräysten noudattamiseen tai epäonnistumisesta 
niiden noudattamisessa. Erityisesti, vaikka CESS®-prosessissa itsessään ei käytetä vaarallisia kemikaaleja, 
Yhtiön asiakkaiden projektit saattavat edellyttää, että Yhtiön työntekijät ovat tekemisessä tällaisten aineiden, 
esimerkiksi voimakkaiden lääkeaineiden kanssa. Tällaisella valituksella tai kanteella huolimatta siitä, että se 
ratkaistaan Yhtiön hyväksi eikä se aiheuta suoria kustannuksia Yhtiölle, voi olla olennainen haitallinen vaikutus 
Yhtiön brändeille ja maineelle ja se voi ohjata johdon ja talouden resursseja pois hyödyllisemmistä toimista. 
Jos Yhtiö todetaan vastuulliseksi tällaisten kanteiden perusteella, esimerkiksi tiettyjen tuotteiden tai palvelujen 
puutteista, se voidaan esimerkiksi velvoittaa maksamaan vahingonkorvauksia tai muita hyvityksiä, millä olisi 
olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tu-
levaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Osakkeisiin liittyvät riskit 

Yhtiö ei odota maksavansa osinkoja tulevina vuosina ja Yhtiön maksamien osinkojen määrä minä ta-
hansa tilikautena on epävarmaa  

Yhtiö ei ole maksanut osinkoja siitä lähtien, kun se perustettiin vuonna 2015. Osakeyhtiölain säännösten mu-
kaan osinkona jaettava määrä ei saa ylittää viimeisimmän tilintarkastetun ja yhtiökokouksen hyväksymän tilin-
päätöksen osoittaman jakokelpoisten varojen määrää. Mahdollisen tulevaisuudessa jaettavan osingon määrä 
tilikauden aikana riippuu Yhtiön tulevasta liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta tilasta, kassavirrasta, inves-
toinneista, tulevaisuudennäkymistä, sen rahoitussopimusten ehdoista ja muista tekijöistä. Esitteen päivämää-
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ränä Yhtiöllä ei ole käytettävissä olevia varoja osingon maksamiseen. Osakeyhtiölain mukaan osinkojen mak-
saminen ei ole sallittua, jos se vaarantaisi Yhtiön maksukyvyn. Yhtiön mahdollisesti maksamien osinkojen 
määrä minä tahansa tilikautena on siten epävarmaa, ja jos Yhtiö ei maksa osinkoja sijoittajan mahdollinen 
tuotto on riippuvainen kokonaan osakkeen hinnan tulevasta kehityksestä. Lisäksi Yhtiön maksamat osingot 
tietyltä tilikaudelta eivät ole osoitus mahdollisesta osingonmaksusta tulevina tilikausina. 

Osakeomistus on keskittynyttä, ja suurimmilla osakkeenomistajilla on jatkossakin merkittävästi pää-
tösvaltaa 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön seitsemän (7) suurinta osakkeenomistajaa omistavat 67,1 prosenttia 
Yhtiön liikkeeseen lasketuista Osakkeista ja äänistä ilman optioiden aiheuttamaa laimennusvaikutusta. Jos 
Listautumisanti toteutetaan suunnitellusti, Yhtiön tämänhetkisillä suurimmilla osakkeenomistajilla, Helsingin 
Yliopiston Rahastoilla, Edward Hæggströmillä, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöllä, Keskinäinen Eläkeva-
kuutusyhtiö Ilmarisella, Kai Falckilla, Jouko Yliruusilla ja Avohoidon Tutkimussäätiö sr:llä olisi noin 42,5 pro-
senttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä heti Listautumisannin toteuttamisen jälkeen, ja Yhtiöön voi FN-
Listautumisen toteutuessa tulla myös muita yksittäisiä merkittäviä osakkeenomistajia.  

Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit eivät välttämättä ole yhteneviä muiden osakkeenomistajien 
intressien kanssa. Yhtiön yhtiökokouksissa päätettäviä merkittäviä asioita ovat muun muassa tilinpäätösten 
vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen Yhtiön johdolle, jakokelpoisten varojen jakamisesta ja osinko-
jen maksamista päättäminen sekä Yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen. Intressien mah-
dollisilla eroavaisuuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön muiden osakkeenomistajien asemaan. 
Edelleen omistuksen keskittyneisyys voi estää määräysvallan vaihtumisen Yhtiössä tai viivästyttää sitä ja vai-
kuttaa haitallisesti Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin. 

Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan 

Suomen lainsäädännön mukaan osakkeenomistajilla on heidän omistuksensa suhteessa tiettyjä merkintäetu-
oikeuksia laskettaessa liikkeeseen uusia osakkeita tai uusien osakkeiden merkintään oikeuttavia arvopape-
reita. Yhtiön ulkomaiset osakkeenomistajat eivät kuitenkaan välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuksiaan 
kotimaassaan voimassa olevien lakien ja määräysten vuoksi. Tämä voi laimentaa näiden osakkeenomistajien 
omistusosuutta Yhtiössä. Lisäksi jos sellaisten osakkeenomistajien, jotka eivät pysty käyttämään merkintäoi-
keuksiaan, määrä on suuri, ja jos tällaisten osakkeenomistajien merkintäoikeudet myydään markkinoilla, tämä 
voi vaikuttaa epäedullisesti merkintäoikeuksien hintaan. Ulkomaisen osakkeenomistajan oikeutta saada osa-
keanteja ja muita tärkeitä liiketoimia koskevia tietoja saatetaan myös rajoittaa kyseisen maan lainsäädännön 
perusteella. Katso lisätietoja osakkeenomistajien oikeuksista kohdasta ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma – 
Osakkeenomistajien oikeudet”. 

Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien myynnit saattavat alentaa Tarjottavien Osakkeiden 
arvoa ja laimentaa osakkeenomistajien suhteellista omistusta sekä Osakkeisiin liittyvää äänioikeutta 

Merkittävä uusien Osakkeiden liikkeeseenlasku tai osakkeenomistajien merkittävä Osakkeiden myynti taikka 
käsitys siitä, että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai myyntejä saattaa tapahtua tulevaisuudessa, voivat vaikuttaa 
haitallisesti Osakkeiden markkina-arvoon ja Yhtiön kykyyn hankkia tulevaisuudessa varoja osakeantien avulla. 
Lisäksi, jos osakkeenomistajat päättävät olla käyttämättä merkintäoikeuksiaan mahdollisissa tulevissa merkin-
täoikeusanneissa, tai mikäli Yhtiö toteuttaa suunnattuja osakeanteja, osakkeenomistajien suhteellinen omistus 
ja Osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien kokonaisosuus voi laimentua. 

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään äänioikeuttaan 

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä voi käyttää äänioikeuttaan, ellei heidän omistus-
taan ole väliaikaisesti rekisteröity heidän nimiinsä Euroclear Finlandissa ja/tai Euroclear Swedenissä ennen 
Yhtiön yhtiökokousta. Yhtiö ei voi taata, että sen hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat vastaanottavat Yh-
tiön yhtiökokouskutsun ajoissa ohjeistaakseen heidän tilinhoitajiansa joko väliaikaisesti rekisteröimään heidän 
Osakkeensa tai muutoin käyttämään heidän äänioikeuttaan omistajien haluamalla tavalla. Katso lisätietoja 
kohdasta ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Äänioikeus”. 
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Sijoittajat, joiden pää- tai viitevaluutta on muu kuin euro, altistuvat Osakkeisiin sijoittaessaan tietyille 
valuuttariskeille 

Yhtiön raportointivaluutta on euro. First North Premier Finlandissa liikkeeseen lasketuilla Osakkeilla käydään 
kauppaa ja ne selvitetään euroissa, ja Osakkeille mahdollisesti tulevaisuudessa jaettavat osingot ovat euro-
määräisiä. First North Premier Swedenissä liikkeeseen lasketuilla Osakkeilla, mukaan lukien Yleisöannissa 
Ruotsissa merkityt Tarjottavat Osakkeet ja Instituutioannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet, joiden osalta si-
joittaja on valinnut kaupankäynnin First North Premier Swedenissä, käydään kauppaa ja ne selvitetään Ruotsin 
kruunuissa. Euroclear Swedenin arvo-osuustileillä säilytettävistä Osakkeista osinkoja saaville sijoittajille osin-
got maksetaan Ruotsin kruunuissa sen jälkeen, kun maksettava summa on muunnettu euroista Ruotsin kruu-
nuiksi. Euroissa maksettavien osinkojen osalta Euroclear Sweden pyytää Yhtiötä ilmoittamaan vaihtokurssin 
kaksi (2) päivää osingon täsmäytyspäivän jälkeen. 

Euron kurssin vaihtelut vaikuttavat näin ollen Osakkeiden markkinahintaan mukaan lukien First North Premier 
Swedenissä kaupankäynnin kohteena oleviin Osakkeisiin ja osakkeenomistajien Osakkeisiin tekemien sijoi-
tuksien tuottoihin, osinkojen määrään sekä muihin jaettaviin varoihin ja ne voivat johtaa Osakkeen arvon nou-
suun tai laskuun sellaiselle sijoittajalle, jonka pää- tai viitevaluutta ei ole euro. Lisäksi tällaisille sijoittajille voi 
aiheutua ylimääräisiä transaktiokuluja eurojen muuntamisesta muuksi valuutaksi. 

Listautumisantiin ja First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä tapahtuvaan 
kaupankäyntiin liittyvät riskit 

Osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeski-
sessä kaupankäyntijärjestelmässä, Osakkeille ei välttämättä muodostu aktiivista ja likvidiä markkinaa 
toisella tai molemmilla markkinapaikoilla, Osakkeiden hinta saattaa heilahdella ja mahdolliset sijoitta-
jat voivat menettää sijoituksensa osin tai kokonaan 

Osakkeilla ei ole ennen niiden FN-Listautumista käyty kauppaa säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, eikä ole varmuutta siitä, että FN-Listautumisen jälkeen Osakkeille muodostuu 
aktiiviset ja likvidit markkinat. Likviditeetti voi myös erota First North Premier Finlandissa ja First North Premier 
Swedenissä. Näin ollen Yhtiön Osakkeiden likviditeetti on epävarma. Kaksoislistautuminen sekä First North 
Premier Finlandiin että First North Premier Swedeniin voi vähentää Osakkeiden likviditeettiä toisella tai mo-
lemmilla markkinalla, ja voi vaikuttaa negatiivisesti aktiivisen kaupankäyntimarkkinan kehittymiseen toisella tai 
molemmilla markkinapaikoilla. Lisäksi Tarjottavat Osakkeet eivät ole julkisen tai monenkeskisen kaupankäyn-
nin kohteena merkintäaikana, eikä Listautumisannissa merkittyjä Tarjottavia Osakkeita voi myydä ennen mer-
kintäajan päättymistä ja kaupankäynnin alkamista First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swe-
denissä. FN-Listautumisen loppuun saattamisen jälkeen osa Yhtiön Osakkeista on rajatun aikaa luovutusra-
joitusten (lock-up) piirissä Esitteen kohdassa ”Listautumisannin järjestäminen – Järjestämissopimus – Luovu-
tusrajoitukset (Lock-up)” esitetyin tavoin, mikä osaltaan voi heikentää Osakkeiden likviditeettiä. 

Osakkeiden FN-Listautumisen jälkeinen markkinahinta saattaa vaihdella merkittävästikin johtuen erilaisista te-
kijöistä, kuten esimerkiksi Yhtiön kyvystä saavuttaa liiketoimintatavoitteensa. Yhtiö ei pysty ennakoimaan tai 
arvioimaan hintavaihtelua. Lisäksi kansainväliset rahoitusmarkkinat ovat ajoittain kohdanneet merkittäviä 
hinta-ja volyymivaihteluita yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehityksestä tai tulevaisuudennäkymistä riippu-
matta. Lisäksi markkinahinta First North Premier Swedenissä riippuu valuuttakurssivaihteluista euron ja Ruot-
sin kruunun välillä, sillä Yhtiön raportointivaluutta on euro, mutta First North Premier Swedenissä kaupankäyn-
nin kohteeksi otetuilla Osakkeilla käydään kauppaa ja ne selvitetään Ruotsin kruunuissa. Myös yleisen mark-
kinatilanteen tai saman tyyppisten arvopapereiden markkinoiden heikkenemisellä voi olla olennainen haitalli-
nen vaikutus Osakkeiden arvoon, markkinoihin ja likviditeettiin.  

Osakkeiden hinta ja likviditeetti osakemarkkinoilla saattavat ajoittain vaihdella huomattavasti Yhtiön liiketoi-
minnan kehityksestä tai tulevaisuuden näkymistä riippumatta. Lisäksi Yhtiön liiketoiminnan tulos ja tulevaisuu-
dennäkymät voivat alittaa osakemarkkinoiden, markkina-analyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Yhtiö ei pysty 
ennakoimaan tai arvioimaan mainittua hintavaihtelua, ja Tarjottavien Osakkeiden markkinahinta voi nousta yli 
tai laskea alle Listautumisen Merkintähinnan. Minkä tahansa mainitun tekijän toteutumisella voi olla olennainen 
haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuuden-
näkymiin sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 
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FN-Listautumisen seurauksena Yhtiölle voi aiheutua odottamattomia lisäkustannuksia ja uusia sään-
telyvelvoitteita, ja mikäli Yhtiö epäonnistuu listatulta yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa, 
se voi viivästyttää tai estää Yhtiön listautumisen, tai Yhtiölle voi koitua sanktioita sen seurauksena 

Yhtiön suunniteltu FN-Listautuminen tuo mukanaan uusia ja vaativampia velvollisuuksia, mukaan lukien IFRS-
raportoinnin ja listattujen yhtiöiden corporate governance -vaatimukset. FN-Listautumisesta aiheutuu Yhtiölle 
kertaluonteisten kustannusten lisäksi hallinnollisia lisäkustannuksia. On mahdollista, että uusien ja vaativam-
pien toimintojen ja prosessien toteuttaminen ja henkilökunnan sopeuttaminen vaativat enemmän resursseja 
kuin on suunniteltu, eikä kyseisiä tehtäviä kyetä toteuttamaan saman laatuisina kuin aiemmin tai kyseiset toi-
minnot keskeytyvät. Listatulta yhtiöltä vaadittavat hallinto-, suunnittelu-, raportointi-, viestintä- ja seurantajär-
jestelmät ovat laajemmat kuin osakeyhtiöiltä vaadittavat. Lisäksi Yhtiön on allokoitava johto, henkilöstö ja muut 
resurssit näihin tarkoituksiin ja varmistettava taloudelliset vaatimukset määräysten ja ohjeiden noudatta-
miseksi. 

On myös mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu listatulta yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa ja jär-
jestämisessä tai näiden toimintojen ylläpitämisessä kokonaan tai osittain. Jos Yhtiö epäonnistuu listatulta yh-
tiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa ja järjestämisessä, voi olla, että Helsingin Pörssi ei sen vuoksi 
hyväksy Yhtiön listalleottohakemusta First North Premier Finlandiin ja Tukholman Pörssi ei sen vuoksi hyväksy 
Yhtiön listalleottohakemusta First North Premier Swedeniin, mikä voi viivästyttää tai estää FN-Listautumisen. 

Vaativat tiedotusaikataulut ja riippuvaisuus tietojärjestelmistä ja Avaintyöntekijöistä voivat asettaa haasteita 
taloudellisen ja muun tiedon oikeellisuuden sekä kyseisten tietojen oikea-aikaisen julkaisemisen osalta. Mikäli 
Yhtiön julkaisemat tiedot osoittautuvat virheellisiksi, harhaanjohtaviksi tai muutoin sovellettavien lakien, sään-
töjen ja määräysten vastaisiksi, Yhtiö voi menettää sijoittajiensa ja muiden sidosryhmiensä luottamuksen ja 
Yhtiölle saatetaan määrätä seuraamuksia kyseisten tekojen osalta.  

Kohonneilla kustannuksilla tai muiden edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla olennainen haitallinen 
vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin 
sekä Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

Sijoittajat eivät voi peruuttaa sijoituspäätöstään 

Listautumisannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa tai muuttaa merkinnän tekemisen 
jälkeen muutoin kuin Listautumisannin ehdoissa mainituissa tilanteissa. Katso lisätietoja sitovista merkinnöistä 
ja merkintäsitoumusten peruuttamisesta kohdasta ”Listautumisannin ehdot – Merkintäsitoumuksen peruutta-
minen”. Näin ollen sijoittajien on tehtävä sijoituspäätöksensä tilanteessa, jossa Listautumisannin lopullinen 
tulos ei ole tiedossa.  

Listautumisantia ei välttämättä toteuteta 

Mikäli Listautumisannissa ei saada riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei 
toteuteta. Listautumisannin toteuttaminen on myös ehdollinen järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle. Lis-
tautumisantia koskevaan järjestämissopimukseen sisältyy tiettyjä tavanomaisia ehtoja, mukaan lukien tiettyjen 
Yhtiön ja Myyjien antamien sopimusvakuutusten täsmällisyys ja oikeellisuus. Mikäli yksi tai useampi järjestä-
missopimuksen ehdoista ei täyty, järjestämissopimusta ei välttämättä tehdä tai se voidaan irtisanoa, minkä 
seurauksena Listautumisantia ei toteuteta. Katso lisätietoja järjestämissopimuksesta kohdasta ”Listautumis-
annin järjestäminen – Järjestämissopimus”. 

Yhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytetty sijoittajien suojaamiseksi määräykset liittyen omistusosuu-
den muutokseen ja velvollisuuteen ostaa Osakkeita, ja mikäli Yhtiön osakkeenomistajat eivät noudata 
kyseisiä määräyksiä, saattaa se johtaa sijoittajien äänioikeuden käytön rajoittamiseen ja Osakkeiden 
lunastamatta jättämiseen 

Yhtiöön ei sovellu pakollisia ostotarjouksia koskevat Arvopaperimarkkinalain säännökset tai Ruotsin Corporate 
Governance Boardin julkaisemat säännöt pakollisista ostotarjouksista. FN-Listautumisen yhteydessä voimaan 
tuleva Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää määräykset osakkeenomistajien velvollisuudesta ilmoittaa Yhtiölle omis-
tusosuuksien muutoksista ja velvollisuudesta ostaa Osakkeita, mikäli tietyt kynnysarvot saavutetaan. 

Kun osakkeenomistajan omistusoikeus saavuttaa, ylittää tai laskee merkittävästi, osakkeenomistajalla on Yh-
tiön yhtiöjärjestyksen mukainen velvollisuus ilmoittaa omistusosuuden muutoksesta Yhtiölle. Laskettaessa 
omistusosuuksien muutoksia, jotka osakkeenomistajien tulee ilmoittaa, vain Osakkeet huomioidaan, eikä 



 

25 

muita osakkeisiin oikeuttavia rahoitusinstrumenttejä. Mikäli osakkeenomistaja ei ilmoita omistusosuuden muu-
toksesta Yhtiölle yhtiöjärjestyksen mukaisesti, osakkeenomistaja ei voi käyttää sellaisten Osakkeiden tuotta-
maa äänivaltaa, joiden saannosta osakkeenomistaja ei ole tehnyt yhtiöjärjestyksen edellyttämää ilmoitusta. 

On mahdollista, että osakkeenomistaja saattaa saada määräysvallan Yhtiössä ilman, että muille osakkeen-
omistajille ilmoitetaan siitä. Osakkeenomistajalla, jonka omistusosuus Yhtiön Osakkeista ylittää kolme kolme 
kymmenesosaa (3/10) tai puolet (1/2), on yhtiöjärjestyksen mukainen velvollisuus tehdä ostotarjous Yhtiön 
muiden osakkeenomistajien Osakkeista. Yhtiöjärjestyksen sisältämän Osakkeiden ostovelvollisuuden täytän-
töönpano on ainoastaan Yhtiön hallituksen vastuulla eikä sen täytäntöönpanoa valvo mikään arvopaperimark-
kinoita valvova viranomainen. Tämän vuoksi on mahdollista, että Osakkeet yhtiöjärjestyksen mukaisesti osta-
maan velvoitettua osakkeenomistajaa, joka ei noudata velvoitetta, ei voida pakottaa noudattamaan määräyk-
siä yhtä tehokkaasti kuin tilanteessa, jossa tällainen velvollisuus perustuu lakiin tai viranomaismääräykseen. 
Mikäli osakkeenomistaja ei noudata yhtiöjärjestyksen määräyksiä, tai yhtiöjärjestystä ei täytäntöönpanna te-
hokkaasti Yhtiön hallituksen toimesta, tämä voi johtaa Osakkeita ostamaan velvoitetun osakkeenomistajan 
äänivallan rajoittamiseen sekä sellaisten osakkeenomistajien Osakkeiden lunastamatta jättämiseen, joiden 
Osakkeet tulisi lunastaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan.  

Jos mikään edellä mainituista riskeistä kävisi toteen, sillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liike-
toimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Tarjottavien 
Osakkeiden arvoon. Lisätietoa omistusoikeuden muutoksen ilmoittamisesta ja velvollisuudesta tehdä osto-
tarjous on esitetty kohdissa ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma – Lunastusoikeus ja –velvollisuus sekä velvol-
lisuus tehdä ostotarjous” ja ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma – Ilmoitus omistusosuuksien muutoksista” sekä 
tämän Esitteen Liitteessä B olevassa Yhtiön yhtiöjärjestyksessä. 

First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä listattuihin yhtiöihin sovelletaan 
vähemmän laaja-alaista sääntelyä kuin säännellyillä markkinoilla listattuihin yhtiöihin, ja siksi sijoitta-
minen sellaiseen yhtiöön saattaa sisältää enemmän riskejä kuin sijoittaminen säännellyillä markki-
noilla listattuihin yhtiöihin 

First North Premier Finland on monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, jota ylläpitää Helsingin Pörssi ja First 
North Premier Sweden on monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, jota ylläpitää Tukholman Pörssi. First 
North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä listatut yhtiöt eivät ole yhtä laaja-alaisen sään-
telyn alaisia kuin säännellyillä markkinoilla listatut yhtiöt, ja sen vuoksi esimerkiksi Arvopaperimarkkinlain sään-
nökset merkittävien omistusosuuksien ilmoittamisesta ja pakollisesta julkisesta ostotarjouksesta tai Ruotsin 
Corporate Governance Boardin julkaisemat säännöt julkisesta ostotarjouksesta eivät sovellu First North Pre-
mier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä kaupankäynnin kohteeksi otettuihin arvopapereihin. Yhtiö 
on kuitenkin sisällyttänyt määräyksiä yhtiöjärjestykseensä omistusosuuksien muutosten ilmoittamisesta sekä 
velvollisuudesta ostaa Osakkeita osakeomistuksen saavuttaessa tietyt rajat. Katso lisää riskeistä liittyen mää-
räyksiin omistusosuuksien muutosten ilmoittamisesta sekä velvollisuudesta ostaa Osakkeita edellä kohdassa 
” – Yhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytetty sijoittajien suojaamiseksi määräykset liittyen omistusosuuden muu-
tokseen ja velvollisuuteen ostaa Osakkeita, ja mikäli Yhtiön osakkeenomistajat eivät noudata kyseisiä mää-
räyksiä, saattaa se johtaa sijoittajien luottamuksen menettämiseen”. Näiden ja muiden sääntelyssä olevien 
erojen vuoksi, First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä listatut yhtiöt sekä niiden 
osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet eroavat säännellyillä markkinoilla listattujen yhtiöiden ja niiden 
osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Sijoittaminen First North Premier Finlandissa ja First North 
Premier Swedenissä listattuun yhtiöön saattaa sisältää suurempia riskejä kuin säännellyillä markkinapaikoilla 
listattuihin yhtiöihin sijoittaminen.  
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ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA VASTUULLISET TAHOT 

 

Yhtiö  

 Nanoform Finland Oyj 

 Viikinkaari 4 

 00790 Helsinki 

Myyjät  

 Katso Liite A 

 

Vakuutus Esitteessä annetuista tiedoista 

Yhtiö vastaa Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa, että sen parhaan ymmärryksen mukaan Esit-
teessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vai-
kuttavaa.  

Myyjät vastaavat Esitteeseen sisältyvistä Myyjiä ja niiden osakkeenomistusta koskevista tiedoista. Myyjät va-
kuuttavat, että niiden parhaan ymmärryksensä mukaan Esitteen Myyjiä koskevat tiedot vastaavat tosiseikkoja 
eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 
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Järjestäjien oikeudelliset neuvonantajat  
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ERÄITÄ SEIKKOJA 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Esitteessä esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Yhtiön johdon nykyisiä 
näkemyksiä ja odotuksia Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä tulevaa 
toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Tällaisia lausumia on esitetty Esitteen jak-
soissa ”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta”, ”Liiketoiminnan tulos ja taloudel-
linen asema” sekä muualla Esitteessä.  

Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät sekä Yhtiöön, kuten eräät Yhtiön itselleen asettamat taloudelliset 
tavoitteet, että niihin toimialoihin, joilla se toimii. Lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”pyrkiä”, ”ennakoida”, 
”olettaa”, ”uskoa”, ”tulla”, ”jatkua”, ”voida”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”ennustaa”, 
”tavoitella”, ”tähdätä”, ”tahtoa”, tai muita vastaavia ilmaisuja ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. 

Kaikki Esitteessä olevat tulevaisuutta koskevat lausumat kuvastavat Yhtiön johdon nykyisiä näkemyksiä tule-
vista tapahtumista, ja niihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat Yhtiön liiketoimintaa, 
liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta. Tällaisia riskejä ja epävar-
muustekijöitä on kuvattu muun muassa kohdassa ”Riskitekijät”, jotka tulee lukea yhdessä muiden tämän Esit-
teen sisältämien varoittavien lausumien kanssa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat ainoastaan 
Esitteen päiväyksen mukaista tilannetta ja Yhtiön todellinen liiketoiminta, liiketoiminnan tulos, taloudellinen 
asema ja maksuvalmius voivat poiketa olennaisesti siitä, mitä on kuvattu tulevaisuutta koskevissa lausumissa. 
Lisäksi vaikka Yhtiön liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä kehitys niillä toimialoilla, 
joilla Yhtiö toimii, olisivat yhdenmukaiset tämän Esitteen tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, mainitut 
tulokset tai kehitys eivät välttämättä anna viitteitä tulevien kausien tuloksista tai kehityksestä. 

Ellei sovellettavien säännösten (mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki) asettamista velvollisuuksista muuta 
johdu, Yhtiö ei päivitä tai uudelleenarvioi Esitteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tieto-
jen, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden seikkojen perusteella. Tässä kappaleessa esitetyt huomiot koske-
vat kaikkia myöhempiä Yhtiöön tai Yhtiön puolesta toimiviin henkilöihin liittyviä kirjallisia ja suullisia tulevai-
suutta koskevia lausumia kokonaisuudessaan. Sijoitusta harkitsevien sijoittajien tulee ennen sijoituspäätöksen 
tekemistä ottaa erityisesti huomioon Esitteessä mainitut tekijät, joiden johdosta Yhtiön todellinen liiketoiminta, 
liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja maksuvalmius voivat poiketa ennakoidusta. 

Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot 

Tämä Esite sisältää tilastoja ja muita tietoja markkinoista, markkinoiden koosta, markkinaosuuksista, mark-
kina-asemista sekä muita Yhtiön liiketoimintaan ja markkinoihin liittyviä toimialatietoja. Tiedot perustuvat usei-
siin lähteisiin. Mikäli Esitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. 
Tällaiset Esitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot on toistettu Esitteessä asianmu-
kaisesti, ja siltä osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisen kolmannen julkistamien tietojen perusteella var-
mistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epä-
tarkkoja.  

Yhtiöllä ei kuitenkaan ole pääsyä kaikkiin kolmannen osapuolen tietojen taustalla oleviin tietoihin, olettamiin ja 
oletuksiin eikä kolmansien osapuolten tuottamiin tietolähteisiin sisältyviin tilastotietoihin ja taloudellisiin indi-
kaattoreihin, eikä Yhtiö pysty vahvistamaan tietojen paikkansapitävyyttä. Lisäksi markkinatutkimukset perus-
tuvat usein tietoihin ja olettamuksiin, jotka saattavat olla epätarkkoja tai epätarkoituksenmukaisia, ja niissä 
käytetyt menetelmät ovat luonteeltaan tulevaisuutta koskevia ja spekulatiivisia. Siksi markkinatutkimusten pe-
rustana olevien oletusten ja lähtökohtien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus analyyseihin ja tehtyihin joh-
topäätöksiin. 

Tässä Esitteessä esitetyt Yhtiön markkina-asemaa ja muita sen markkina-alueella toimivia yhtiöitä koskevat 
lausumat perustuvat yksinomaan Yhtiön kokemukseen, sisäisiin selvityksiin ja arvioihin sekä sen tilaamiin ra-
portteihin ja tutkimuksiin, joiden Yhtiö katsoo olevan luotettavia. Yhtiö ei voi taata, että mikään näistä lausu-
mista on täsmällinen tai antaa täsmällisen kuvauksen Yhtiön markkina-asemasta, eikä Yhtiön sisäisiä selvi-
tyksiä tai tietoja ole vahvistettu sellaisten ulkopuolisten lähteiden avulla, jotka ovat riippumattomia Yhtiön tilaa-
mista lähteistä. 

Mikäli erikseen ei ole toisin mainittu, Esitteessä esitetyt tiedot Osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä sekä osakepääomasta on laskettu Kaupparekisteriin Esitteen päivämäärään mennessä Yhtiöstä 
rekisteröityjen tietojen perusteella. 
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Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen 

Tietyt tähän Esitteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot ovat peräisin Yhtiön tilintarkastamattomista konsernin 
taloudellisista tiedoista 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, sisältäen tilintarkastamattomat ver-
tailutiedot 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, jotka on laadittu ”IAS 34 – Osavuosikatsaukset” 
-standardin mukaisesti, ja Yhtiön tilintarkastetuista tilinpäätöksistä 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päät-
tyneiltä tilikausilta, jotka on laadittu Euroopan unionissa (”EU”) sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (”IFRS”) mukaisesti. Mainitut taloudelliset osavuositiedot ja tilintarkastetut tilinpäätökset 
on sisällytetty tämän Esitteen F-sivuille. 

Yhtiön tilinpäätökset on laadittu IFRS-standardien mukaisesti 1.1.2018 alkaen siirtymispäivämäärällä 
1.1.2017. Ennen vuotta 2018 Yhtiö laati tilinpäätöksensä kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen), kirjanpi-
toasetuksen (1339/1997, muutoksineen) ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakun-
nan ohjeiden ja lausuntojen (yhdessä ”FAS”) mukaisesti. 

Tietyt tässä Esitteessä esitetyt historialliset taloudelliset tiedot 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päätty-
neiltä tilikausilta eroavat Nanoformin varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymien lakisääteisten tilintarkastettu-
jen tilinpäätösten historiallisista taloudellisista tiedoista, johtuen joidenkin liitetietojen täydentämisestä, Yhtiön 
31.12.2019 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tehdyistä oikaisuista ja IFRS-standar-
deihin siirtymisestä vuonna 2018. 

Tähän Esitteeseen sisällytetyn tilinpäätöskokonaisuuden, joka muodostuu Yhtiön tilintarkastetuista tilinpää-
töksistä 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä kausilta, Liitetiedossa 2.3 (Toiminnan jatkuvuus) 
esitetty toiminnan jatkuvuutta koskeva arvio on päivitetty Yhtiön vuoden 2019 lakisääteisessä tilinpäätöksessä 
tehdystä arvioista vastaamaan vallitsevaa tilannetta Yhtiön suunnitteleman Listautumisen ja sen Ankkurisijoit-
tajilta saamien merkintäsitoumusten osalta. Olettaen, että Listautuminen viedään loppuun ja Yhtiö saa maksut 
merkintäsitoumuksista, vuoden 2019 lakisääteisessä tilinpäätöksessä kerrottu olennainen epävarmuustekijä 
Yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa on tähän Esitteeseen sisällytetyssä tilinpäätöskokonaisuudessa poistunut. 

Tässä Esitteeseen sisällytettyjä tilinpäätöksiä 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta on oikaistu seu-
raavasti: 

 Vuokrasopimukset: Yhtiö on arvioinut uudelleen vuokrasopimusvelkojen nykyarvon laskennassa ai-

kaisemmin käytetyn diskonttokoron vastaamaan lisäluoton korkoa, joka ottaa huomioon myös käyttö-
oikeusomaisuuserän arvioidun vakuusarvon. Tämä uudelleenarviointi johti muutoksiin vuokrasopi-
musveloissa, käyttöoikeusomaisuuserissä, poistoissa ja korkokuluissa sekä rahavirtalaskelman esit-
tämistavassa. Lisäksi 1.9.2019 käyttöön otetuista tiloista ennenaikaisesti 31.12.2018 päättyneellä tili-
kaudella kirjattu käyttöoikeusomaisuuserä ja vuokrasopimusvelka ovat oikaistu pois taseesta 
31.12.2018, mikä pienensi 31.12.2018 Yhtiön käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokrasopimusvelkojen 
määriä. Yhtiö on 31.12.2018 päättyneen tilikauden aikana oikaissut myös poistoja ja korkokuluja sel-
laisten vuokratilojen osalta, joiden vuokra-aika alkoi vuonna 2018, mutta joista Yhtiö ei aiemmin ollut 
kirjannut poistoja ja korkokuluja. 

 Julkiset avustukset: Yhtiö on oikaissut aikaisempien vuosien raportointiaan liittyen julkisiin avustuksiin, 

joka muodostuu epäsuorana tukena Business Finlandin myöntämistä tuotekehityslainoista, joiden kor-
kotaso on alle markkinakoron. Alle markkinakorkoisina lainoina saatuun tukeen liittyvä oikaisu liittyy 
tuen kirjaamiseen suoriteperusteisesti lainaan oikeuttavien kulujen kertymisen mukaisesti. Aikaisem-
min epäsuora korkotuki oli kirjattu vasta T&K lainan noston yhteydessä. 

 Patentit: Yhtiö hankki vuonna 2015 patentteja sopimuksella, jossa vastike maksettiin useissa erissä 
vuosien 2015–2019 aikana. Aikaisemmin Yhtiö on aktivoinut patenttien hankintamenon maksuperus-
teisesti. Koska Yhtiö sai määräysvallan patentteihin kokonaisuudessaan jo vuonna 2015 ja omaisuus-
erä täytti jo hankintahetkellä muutkin aineettomien hyödykkeiden aktivointikriteerit, Yhtiö on oikaissut 
aineettomien hyödykkeiden ja ostovelkojen määrää hankittujen patenttien osalta. Lisäksi Yhtiö on ar-
vioinut uudelleen patenttien taloudellista pitoaikaa ja todennut, että aikaisemmin käytetty viiden vuo-
den poistoaika ei vastaa patenttien antamaa keskimääräistä suoja-aikaa. Yhtiö on tästä johtuen pi-
dentänyt patenttien poistoaikaa 10 vuoteen ja oikaissut patenttien poistoja takautuvasti niiden hankin-
tahetkestä alkaen. 

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet: Yhtiö on aktivoinut tiettyjä aineellisia käyttöomaisuushyödyk-
keitä, joiden hankintamenot on aikaisemmilla tilikausilla kirjattu kuluksi. Oikaisut vaikuttivat aineellisten 
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käyttöomaisuushyödykkeiden tasearvoon sekä poistoihin ja materiaaleihin ja palveluihin laajassa tu-
loslaskelmassa. 

 Muut oikaisut: Yhtiö on oikaissut laskennallisten verojen kirjauksia siltä osin kuin Yhtiö on aikaisem-

milla tilikausilla kirjannut taseeseen laskennallisia verosaamisia. Lisäksi Yhtiö on oikaissut tiettyjen 
erien luokittelua taseessa. 

Lisätietoja oikaisuista on annettu Yhtiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadit-
tujen tilinpäätösten Liitetiedossa 2.2 (Oikaisut aikaisemmin julkistettuihin tilinpäätöksiin), jotka on sisällytetty 
tämän Esitteen F-sivuille. 

Esitteeseen sisältyvät Yhtiön tilintarkastetut tilinpäätökset on tarkastanut tilintarkastusyhteisö Pricewaterhou-
seCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tomi Moisio. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 
7.4.2020 valita Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävas-
tuullisena tilintarkastajanaan KHT Tomi Moisio. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Yhtiö esittää tässä Esitteessä tiettyjä historiallista taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ku-
vaavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Se-
curities and Markets Authority, ”ESMA”) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan IFRS-standar-
deissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja (”Vaihtoehtoiset Tunnusluvut”), ja ovat sen vuoksi Vaihtoeh-
toisia Tunnuslukuja. Yhtiö esittää seuraavat Vaihtoehtoiset Tunnusluvut: 

 myyntikate  käyttökate (EBITDA) 

 liiketappio  investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin  

 liiketoiminnan vapaa rahavirta  nettovelkaantumisaste (prosenttia) 

 nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja  nettovelka 

 
Tarkat määritelmät IFRS:ään perustumattomien Vaihtoehtoisten Tunnuslukujen laskemiseen sekä tieto, miksi 
Yhtiö uskoo, että kunkin Vaihtoehtoisen Tunnusluvun käyttö on hyödyllistä, on kerrottu kohdassa ”Eräitä ta-
loudellisia tietoja – Yhtiön tunnusluvut”. Vaihtoehtoisten Tunnuslukujen täsmäytys on esitetty kohdassa ”Eräitä 
taloudellisia tietoja – Yhtiön tunnusluvut – Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen” ja ”Liiketoi-
minnan tulos ja taloudellinen asema – Maksuvalmius ja pääoman lähteet – Nettovelkaantumisaste”. 

Yhtiö esittää Vaihtoehtoisia Tunnuslukuja lisätietona IFRS:n mukaisesti laaditussa laajassa tuloslaskelmassa, 
taseessa ja rahavirtalaskelmassa esitetyille luvuille. Yhtiön näkemyksen mukaan Vaihtoehtoiset Tunnusluvut 
antavat merkityksellistä ja hyödyllistä Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-ana-
lyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, ja ne on laa-
jasti analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. 

Vaihtoehtoiset Tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin esitetä. 

Pyöristykset 

Esitteessä esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten Esitteen taulukoiden sarak-
keiden tai rivien lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. 
Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa 
prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin.  

Esitteen saatavilla olo 

Suomenkielinen Esite on saatavilla sähköisenä Yhtiön internet-osoitteesta www.nanoform.com/listautuminen, 
Danske Bankin internet-osoitteesta www.danskebank.fi/nanoform ja SEB:n internet-osoitteesta www.seb.fi/en 
arviolta 25.5.2020 alkaen. Lisäksi suomenkielinen Esite tulee olemaan saatavilla painettuna versiona Yhtiön 
rekisteröidystä pääkonttorista osoitteessa Viikinkaari 4, 00790 Helsinki, sekä Helsingin Pörssin vastaanotossa, 
osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki arviolta 25.5.2020 alkaen. 
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Esitteen englanninkielinen käännös on saatavilla arviolta 25.5.2020 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.na-
noform.com/ipo, Danske Bankin internet-osoittessa www.danskebank.fi/nanoform-en ja SEB:n internet-osoit-
teessa www.seb.fi/en. 

Verkkosivuston muut tiedot eivät kuulu Esitteeseen 

Esite, sekä Esitteeseen mahdollisesti tehtävät täydennykset, jotka tulevat osaksi Esitettä, julkistetaan Yhtiön 
verkkosivustolla. Muut Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla sivustolla esitetyt muut tiedot eivät ole 
osa Esitettä eikä Finanssivalvonta ole tarkistanut tai hyväksynyt niitä. Sijoitusta Tarjottaviin Osakkeisiin harkit-
sevien ei tule perustaa päätöstään Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin. 

Tulevaisuudessa saatavilla olevia tietoja 

Yhtiön tarkoituksena on 31.12.2020 päättyvästä tilikaudesta lähtien julkistaa vuosikertomuksensa, joka sisäl-
tää tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, sekä puolivuotiskatsauksen 
30.6.2020 päättyvältä kuuden kuukauden jaksolta ja sen jälkeen kvartaalikohtaiset osavuosikatsaukset. 

 

Puolivuosikatsaus 30.6.2020 päättyvältä kuuden kuukauden ajanjaksolta on tarkoitus julkaista 28.8.2020 ja 
osavuosikatsaus 30.9.2020 päättyvältä yhdeksän kuukauden jaksolta on tarkoitus julkaista 27.11.2020. Vuo-
sikertomukset, sisältäen tilinpäätöksen ja Yhtiön hallituksen toimintakertomuksen, julkaistaan englannin- ja 
suomenkielisinä ja Yhtiön osavuosikatsaukset ja yhtiötiedotteet julkaistaan englanninkielisinä. 
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LISTAUTUMISANNIN SYYT JA VAROJEN KÄYTTÖ 

Listautumisannin ja Listautumisen syyt 

Listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on mahdollistaa investoinnit Nanoformin liiketoimintaan Osake-
annista saatavilla varoilla sekä tukea Yhtiön jatkuvaa kasvustrategiaa. 

Listautumisannin ja FN-Listautumisen odotetaan kasvattavan sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden 
yleistä kiinnostusta Yhtiötä kohtaan, sekä parantavan Yhtiön houkuttelevuutta ja kykyä sitouttaa Avaintyönte-
kijöitä. Lisäksi Listautumisanti mahdollistaa Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille, sekä laajentaa sen omista-
japohjaa kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoittajilla. Listautumisanti ja FN-Listautuminen mahdollistavat myös likvidit 
markkinat Osakkeille tulevaisuudessa. 

Hankittavien varojen käyttö  

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 70 miljoonan euron bruttovarat (olettaen, että Osakeanti merkitään 
täysimääräisesti). Yhtiö arvioi saavansa Osakeannista noin 57,5 miljoonan euron nettovarat. 

Yhtiön on tarkoitus käyttää Osakeannista saatavat nettovarat Yhtiön kasvustrategian tueksi pääosin seuraa-
valla tavalla: 

 noin 50 prosenttia tuotantolinjojen investointeihin, jotta saataisiin 25 toimivaa tuotantolinjaa, joista 5-
10 oletetaan olevan GMP-tuotantolinjoja, vuoteen 2025 mennessä Nanoformin liiketoimintatavoittei-
den mukaisesti; 

 noin 25 prosenttia operatiivisiin kuluihin, sisältäen tuotanto- sekä laadunvalvonta- ja laadunvarmistus-
tiimien kasvattamisen; 

 noin 10 prosenttia myyntiin ja markkinointiin vahvistamalla globaalia myyntiorganisaatiota ja markki-
nointitoimenpiteitä; 

 noin 10 prosenttia T&K-työn investointeihin, sisältäen jatkuvan liiketoiminnan kehittämisen tekoälyn ja 
biologisten lääkkeiden alueilla; ja 

 noin 5 prosenttia kattamaan muita ennalta arvaamattomia kuluja, joita saattaa syntyä Yhtiön liiketoi-
minnassa. 

Yhtiö arvioi Osakeannin kautta saamiensa varojen antavan paremman taloudellisen jouston edistää strategi-
ansa mukaista kasvua. 

Listautumisannin vaikutuksia Yhtiön pääomarakenteeseen ja velkaantumisasteeseen on kuvattu kohdassa 
”Pääomarakenne ja velkaantuneisuus”. 

Listautumisannin kustannukset  

Yhtiö arvioi maksavansa Listautumisannista aiheutuvia palkkioita ja kuluja yhteensä arviolta enintään noin 13,7 
miljoonaa euroa, olettaen että Yhtiö laskee liikkeelle 23 188 407 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä 
laskettu olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti) ja olettaen, että syndikaatin harkinnanvarai-
nen palkkio maksetaan täysimääräisenä. 

Myyjät saavat Osakemyynnistä noin 8,0 miljoonan euron bruttovarat (olettaen, että kaikki Myyntiosakkeet tu-
levat myydyiksi). Perustuen yllä mainittuihin oletuksiin Myyjät ennakoivat maksavansa noin 40 tuhatta euroa 
Listautumisannista aiheutuvina palkkioina ja kuluina. 

Yhtiö ja Myyjät ennakoivat maksavansa yhteensä noin 13,8 miljoonaa euroa Listautumisannista aiheutuvina 
palkkioina ja kuluina. Kokonaissummasta noin 8,8 miljoonaa euroa maksettaisiin Järjestäjille, ja noin 3,7 mil-
joonaa Yhtiön kahdelle Avaintyöntekijälle. Lisätietoa Yhtiön Avaintyöntekijöille maksettavista palkkioista on 
esitetty kohdissa ”Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkastajat – Johdon palkkiot ja kannustinjärjestelyt – Muuttuvaan 
palkkionosaan oikeuttava johtajasopimus” ja ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Merkittävät sopimuk-
set – Sijoittajasuhdejohtajasopimus”. 
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.3.2020 (i) toteutuneena pe-
rustuen Yhtiön tilintarkastamattomiin taloudellisiin tietoihin (IFRS) 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden 
jaksolta sekä (ii) oikaistuna 24.4.2020 rekisteröidyllä osakepääoman korotuksella, Osakeannista saatavilla ar-
vioiduilla 70  miljoonan euron bruttovaroilla sekä Osakeantiin ja FN-Listautumiseen liittyvillä arvioiduilla 12,5 
miljoonan euron kuluilla olettaen, että oikaisuna esitetyt tapahtumat olisivat tapahtuneet 31.3.2020. Taulukkoa 
lukiessa tulee huomioida, että Listautumisannin toteutuminen ei ole varmaa. 

Seuraavaa taulukkoa tulisi lukea yhdessä kohtien ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja ”Liiketoiminnan tulos ja talou-
dellinen asema” sekä tähän Esitteeseen sisällytettyjen Yhtiön tilintarkastamattomien osavuositietojen ja tilin-
tarkastettujen tilinpäätösten kanssa. 

 31.3.2020 

(tuhatta euroa) Toteutunut Oikaistu 

 (tilintarkastamaton) 

PÄÄOMARAKENNE   

Lyhytaikaiset rahoitusvelat   

Taatut/Vakuudelliset.............................................................................................  599 599 

Takaamattomat/Vakuudettomat ...........................................................................  78 78 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä ...............................................................  677 677 

   

Pitkäaikaiset rahoitusvelat   

Taatut/Vakuudelliset.............................................................................................  3 858 3 858 

Takaamattomat/Vakuudettomat ...........................................................................  865 865 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä ................................................................  4 723 4 723 

   

Rahoitusvelat yhteensä .....................................................................................  5 400 5 400 

   

Oma pääoma   

Osakepääoma ......................................................................................................  3 80(1 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ...........................................................  17 707 79 194(1,(2,(3 

Kertyneet tappiot ..................................................................................................  -9 601 -9 601 

Kauden tappio ......................................................................................................  -4 588 -6 971(3 

Oma pääoma yhteensä ......................................................................................  3 520 62 702 

   

Oma pääoma ja rahoitusvelat yhteensä ...........................................................  8 920 68 102 

   
VELKAANTUNEEISUUS   

Likviditeetti (A)   

Rahavarat ............................................................................................................  4 799 62 395(2,(3 

Likviditeetti yhteensä .........................................................................................  4 799 62 395 

   

Lyhytaikaiset rahoitusvelat (B)   

T&K-lainat ............................................................................................................  78 78 

Vuokrasopimusvelat .............................................................................................  599 599 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä ...............................................................  677 677 

   

Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C = B - A) ...........................................  -4 122 -61 718 

   

Pitkäaikaiset rahoitusvelat (D)   

T&K-lainat ............................................................................................................  865 865 

Vuokrasopimusvelat .............................................................................................  3 858 3 858 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä ................................................................  4 723 4 723 

   

Nettovelkaantuneisuus (C+ D) ..........................................................................  601 -56 995 

   

__________ 
1) Yhtiön osakepääoman korotus 78 tuhatta euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, josta päätettiin Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 
7.4.2020, on oikaistu lisäämään osakepääoman määrää ja vähentämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrää. 



 

34 

2) Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 70 miljoonan euron bruttovarat (olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti). Bruttovarat parantavat 
Yhtiön pääomarakennetta kasvattamalla sijoitetun vapaan pääoman rahastoa ja rahavaroja vastaavalla määrällä. 

3) Osakeantiin ja FN-Listautumiseen liittyvät arvioidut kulut ovat yhteensä 12,5 miljoonaa euroa, joista 1,6 miljoonaa euroa on syntynyt ja kirjattu kuluksi 
31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Osakeannista saatavia sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kirjattavia bruttovaroja on oikaistu 
Osakeantiin liittyvillä arvioiduilla kuluilla 8,4 miljoonaa euroa. Kauden tappiota on oikaistu muilla FN-Listautumiseen liittyvillä arvioiduilla kuluilla 2,4 miljoonaa 
euroa, jotka syntyvät ja kirjataan kuluksi 31.3.2020 päättyneen kolmen kuukauden jakson jälkeen. Rahavaroja on oikaistu yhteensä maksamattomilla transak-
tiokuluilla 12,4 miljoonalla eurolla. Rahavarojen oikaisu sisältää 31.3.2020 ostoveloissa ja siirtoveloissa olleet 1,7 miljoonan euron transaktiokulut. 

 

Edellä kuvattujen tapahtumien lisäksi Yhtiön pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa ei ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia 31.3.2020 jälkeen. 

Tietoa Yhtiön ehdollisista veloista ja eräistä muista taseen ulkopuolisista vastuista on esitetty kohdassa ”Liike-
toiminnan tulos ja taloudellinen asema – Tasetiedot – Oma pääoma ja velat”. 

Käyttöpääomaa koskeva lausunto 

Yhtiön johdon mukaan Yhtiön käyttöpääoma on riittävä kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet Esitteen päivämää-
rää seuraavan 12 kuukauden ajaksi. 
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OSINGOT JA OSINGONJAKOPOLITIIKKA 

Osakeyhtiölain mukaan Yhtiö voi jakaa osinkoa, jos sillä on yhtiökokouksen viimeksi vahvistaman tilintarkas-
tetun tilinpäätöksen mukaan jakokelpoisia varoja osingonjakoon eikä voitonjako vaaranna Yhtiön maksukykyä. 
Yhtiökokous päättää osingon jakamisesta Yhtiön hallituksen osingonjakoesityksen perusteella. Jos osinkoa 
jaetaan, sitä jaetaan yleensä kerran tilikaudessa. 

Yhtiön liiketoiminta on ollut tähän asti tappiollista eikä se ole kertaakaan jakanut osinkoa. Tulevina vuosina 
Yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut tähän erittäin tiuk-
kaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Yhtiö ei odota jaka-
vansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. 

Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.  
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

Listautumisannin merkintäaika alkaa 25.5.2020 kello 10.00 Suomen 
aikaa (9:00 Ruotsin aikaa) 

Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 1.6.2020 kello 16.00 Suomen 
aikaa (15:00 Ruotsin aikaa) 

Yleisöantien merkintäajat Suomessa ja Ruotsissa päättyvät, arviolta  2.6.2020 kello 16.00 Suomen 
aikaa (15:00 Ruotsin aikaa) 

Instituutioannin merkintäaika päättyy, arviolta 3.6.2020 kello 12.00 Suomen 
aikaa (11:00 Ruotsin aikaa) 

Listautumisannin tulos julkistetaan, arviolta 3.6.2020 

Yleisöanneissa Suomessa ja Ruotsissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kir-
jataan sijoittajien arvo-osuustileille, arviolta 

4.6.2020 

Osakkeiden kaupankäynti First North Premier Finlandissa ja First North 
Premier Swedenissä alkaa, arviolta 

4.6.2020 

Instituutioannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitetta-
vaksi maksua vastaan Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin kautta, 
arviolta 

8.6.2020 
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LISTAUTUMISANNIN EHDOT 

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä tai ostaa Tar-
jottavia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) Listautumisannissa (kuten määritelty jäljempänä), ja sijoittajille 
voidaan allokoida joko Uusia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) tai Myyntiosakkeita (kuten määritelty 
jäljempänä). Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, ”ostotarjous” ja 
”sitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin (kuten määritelty jäljempänä) että Osake-
myyntiin (kuten määritelty jäljempänä). 

Listautumisannin yleiset ehdot 

Listautumisanti 

Nanoform Finland Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (”Yhtiö” tai ”Nanoform”), pyrkii keräämään 
osakeannilla noin 70 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 20 289 856 Yhtiön uutta osaketta (”Uu-
det Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Lisäksi tämän Esitteen liitteessä A luetellut Yhtiön nykyiset osak-
keenomistajat (”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 2 318 605 Yhtiön olemassa olevaa osa-
ketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Jollei asiayh-
teydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viita-
taan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”. 

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti Suomessa”), 
(ii) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Ruotsissa (”Yleisöanti Ruotsissa” ja yhdessä Yleisöannin 
Suomessa kanssa ”Yleisöanti”), ja (iii) private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suo-
messa, Ruotsissa ja kansainvälisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (”Instituutioanti”). Tarjoaminen 
ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yh-
dysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla annetun Regulation S -säännöstön ”offshore transaction” -määritelmän ja 
muutoin kyseisen säännöstön mukaisesti. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavia Osakkeita) ei ole rekisteröity 
eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperila-
kien mukaisesti, eikä niitä näin ollen saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysval-
toihin (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä). 

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 35,5 prosenttia Yhtiön osakkeista (”Osakkeet”) ja kaikkien 
Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota (kuten määritelty 
jäljempänä) ei käytetä (noin 38,3 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti) olettaen, 
että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 20 289 856 Uutta Osa-
ketta. Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 70 miljoonan euron bruttovarat. 

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöantia ja Ins-
tituutioantia koskevista erityisistä ehdoista. 

Osakeanti 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2020 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 
Yhtiön Uuden Osakkeen liikkeeseenlaskusta. Yhtiön hallitus päätti 21.5.2020 tämän valtuutuksen perusteella 
alustavasti laskea liikkeeseen Uusia Osakkeita Osakeannissa. Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 70 
miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita merkittäväksi. Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 
20 289 856 Uutta Osaketta. Näin liikkeeseen laskettujen Uusien Osakkeiden määrä vastaisi noin 31,9 pro-
senttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. 

Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Osakkeiden saattamiseksi 
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä Nasdaq First North Premier Growth Marketissa 
(”First North Premier Finland”) ja Nasdaq Stockholm Ltd:n ylläpitämässä Nasdaq First North Premier Growth 
Marketissa (”First North Premier Sweden”) (”FN-Listautuminen”). Hyväksytystä Uuden Osakkeen merkin-
nästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, 
minkä johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena Osakkeiden 
lukumäärä voi nousta enintään 66 583 772 Osakkeeseen (olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimää-
räisesti). 
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Osakemyynti 

Myyjät tarjoavat Osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 2 318 605 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet 
vastaavat noin 3,6 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jäl-
keen olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 3,5 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään 
täysimääräisesti), että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 
20 289 856 Uutta Osaketta. 

Menettely alimerkintätilanteissa 

Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, merkinnät 
kohdistettaisiin ensin Uusiin Osakkeisiin ja sen jälkeen Myyntiosakkeisiin. Tällaisessa tilanteessa kunkin Myy-
jän myymien Myyntiosakkeiden määrää vähennettäisiin pro rata -perusteisesti kunkin Myyjän alun perin ostet-
tavaksi tarjoamien Myyntiosakkeiden määrän mukaisesti. 

Pääjärjestäjät, järjestäjät ja merkintäpaikka 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) on nimi-
tetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä (Danske Bank ja SEB yhdessä ”Pääjärjestäjät”). Lisäksi 
Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) ja Stifel Nicolaus Europe Limited (”Stifel”) on nimitetty toimimaan Listau-
tumisannin järjestäjinä (Swedbank ja Stifel yhdessä Pääjärjestäjien kanssa ”Järjestäjät”) ja Nordnet Bank AB 
(”Nordnet”) merkintäpaikaksi Yleisöannissa. 

Lisäosakeoptio 

Listautumisannin yhteydessä Yhtiö voi myöntää vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille (”Vakaut-
tamisjärjestäjä”) oikeuden merkitä suunnatussa annissa Merkintähinnalla enintään 2 898 551 Osaketta (”Li-
säosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Li-
säosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First 
North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä (minkä arvioidaan olevan 4.6.2020 ja 3.7.2020 
välinen aika (”Vakauttamisaika”)). Lisäosakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 12,8 prosenttia Tarjottavista 
Osakkeista ja äänimäärästä olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Yhtiö laskee 
liikkeeseen 20 289 856 Uutta Osaketta. Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Tarjot-
tavien Osakkeiden yhteismäärästä. 

Vakauttaminen 

Listautumisannin jälkeen Vakauttamisjärjestäjä saattaa Vakauttamisaikana toteuttaa, mutta ei ole velvollinen 
toteuttamaan, toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakaut-
tamisjärjestäjä voi allokoida Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin 
syntyisi lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli se ei ylitä Lisäosakkeiden määrää. Vakauttamisjärjestäjä 
voi sulkea katetun lyhyen position käyttämällä Lisäosakeoption ja/tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Mää-
ritettäessä Osakkeiden hankintatapaa lyhyen position kattamiseksi, Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa huomioon 
muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Merkintähintaan. Listautumisannin yhteydessä Vakaut-
tamisjärjestäjä voi myös ostaa Osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia Osakkeiden mark-
kinahinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa 
markkinoilla itsenäisesti määräytyviin hintatasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan 
laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan saa toteuttaa Merkintähintaa korkeampaan hintaan. Vakautta-
misjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin 
tahansa. Vakauttamisjakson päätyttyä Vakauttamisjärjestäjä tai Yhtiö Vakauttamisjärjestäjän puolesta julkis-
taa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot vakauttamisesta. 

Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 
markkinoiden väärinkäytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission di-
rektiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) ja 
komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takai-
sinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandar-
deilla. 

Listautumisannin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjän ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön odotetaan sol-
mivan selvittämiseen ja vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen. Osakelainaussopimuksen mukaan 
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Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa Lisäosakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän Osakkeita lainaksi kat-
taakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä lainaa 
Osakkeita osakelainaussopimuksen mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Mandatum 
Henkivakuutusosakeyhtiölle. Katso lisätietoja kohdasta ”Listautumisannin järjestäminen”. 

Järjestämissopimus 

Yhtiön, Järjestäjien, ja Myyjistä Helsingin Yliopiston Rahastojen ja Edward Hæggströmin, odotetaan solmivan 
arviolta 3.6.2020 järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”). Järjestämissopimuksessa Yhtiö sitoutuu 
laskemaan liikkeeseen ja Helsingin Yliopiston Rahastot ja Edward Hæggström sitoutuvat myymään Tarjottavia 
Osakkeita Järjestäjien hankkimille merkitsijöille tai ostajille, ja mikäli tämä ei toteudu, Järjestäjille, ja kukin 
Järjestäjistä sitoutuu erikseen, tiettyjen ehtojen täyttyessä, hankkimaan merkitsijöitä tai ostajia Tarjottaville 
Osakkeille ja mikäli tämä ei toteudu, merkitsemään tai ostamaan Tarjottavat Osakkeet. Muut Myyjät eivät tule 
Järjestämissopimuksen osapuoliksi, mutta ovat kukin antaneet osakemyyntisitoumukset, joiden nojalla he ovat 
sitoutuneet myymään Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa. Katso lisätietoja kohdasta ”Listautumisannin 
järjestäminen”. 

Merkintäaika 

Yleisöannin merkintäaika alkaa 25.5.2020 kello 10.00 Suomen aikaa (kello 9.00 Ruotsin aikaa) ja päättyy ar-
violta 2.6.2020 kello 16.00 Suomen aikaa (kello 15.00 Ruotsin aikaa). 

Instituutioannin merkintäaika alkaa 25.5.2020 kello 10.00 Suomen aikaa (kello 9.00 Ruotsin aikaa) ja päättyy 
arviolta 3.6.2020 kello 12.00 Suomen aikaa (kello 11.00 Ruotsin aikaa). 

Yhtiön hallituksella on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutioannin ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisin-
taan 1.6.2020 kello 16.00 Suomen aikaa (kello 15.00 Ruotsin aikaa). Instituutioanti ja Yleisöanti voidaan kes-
keyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä julkistettaisiin viipymättä yhtiötiedote. 

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintä-
ajan pidennys julkistettaisiin yhtiötiedotteella, josta ilmenisi merkintäajan uusi päättymisajankohta. Instituutio-
annin ja Yleisöannin merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään 18.6.2020 kello 16.00 Suomen aikaa (kello 
15.00 Ruotsin aikaa). Yhtiön Hallitus voivat pidentää tai olla pidentämättä Instituutioannin tai Yleisöannin mer-
kintäaikoja toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on julkistettava viimeistään 
Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäajan yllä esitettyinä arvioituina päättymispäivinä. 

Merkintähinta 

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa 3,45 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta 
(”Merkintähinta”), mikä vastaa noin 36,42 Ruotsin kruunua perustuen Esitteen hyväksymispäivän (eli 
22.5.2020 kello 10.00 Suomen aikaa (9.00 Ruotsin aikaa) euro/Ruotsin kruunu -vaihtokurssia, kuten esitetty 
Bloombergin internet-sivulla osoitteessa www.bloomberg.com/quote/EURSEK:CUR). Mikäli Merkintähintaa 
muutetaan, Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa suomenkielistä esitettä (”Esite”) täydennettäisiin, 
ja täydennys ja sen englanninkielinen käännös julkistettaisiin yhtiötiedotteella. Jos Esitettä täydennetään, Mer-
kintäsitoumuksen (kuten määritelty alla) ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua antaneilla sijoittajilla on 
oikeus peruuttaa Merkintäsitoumuksensa jäljempänä kohdassa ”– Sitoumuksen peruuttaminen” kuvatuin ta-
voin. 

Euroclear Finlandin kautta Instituutioannissa ja Yleisöannissa Suomessa sijoittajille toimitettavat Tarjottavat 
Osakkeet maksetaan euroissa. 

Yleisöannissa Ruotsissa sijoittajille toimitettavat Tarjottavat Osakkeet maksetaan Ruotsin kruunuissa. Euro-
clear Swedenin kautta Instituutioannissa sijoittajille toimitettavat Tarjottavat Osakkeet maksetaan Ruotsin 
kruunuissa tai euroissa sijoittajan pyynnön mukaisesti. 

Merkintähinta määritetään euroissa ja muutetaan Ruotsin kruunuiksi perustuen Instituutioannin Tarjousajan 
viimeisen päivän (arviolta 3.6.2020) euro/Ruotsin kruunu -vaihtokurssiin kello 12.00 (Suomen aikaa) (11.00 
Ruotsin aikaa), kuten esitetty Bloombergin internet-sivulla osoitteessa www.bloom-
berg.com/quote/EURSEK:CUR (”Merkintähinta Ruotsin kruunuissa”). 
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Listautumisannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkistaminen 

Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta määrästä ja Tarjot-
tavien Osakkeiden allokaatiosta (”Toteuttamispäätös”) arviolta 3.6.2020. Edellä mainitut tiedot julkistetaan 
yhtiötiedotteella ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nanoform.com/fi/osio/sijoittajat vä-
littömästi Toteuttamispäätöksen tekemisen jälkeen, ja Yleisöannin merkintäpaikoissa viimeistään Toteuttamis-
päätöstä seuraavana pankkipäivänä (eli arviolta 4.6.2020). Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää 
määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta. Listautumisannin toteuttaminen on 
ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle. 

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen 

Yleisöannissa annettua sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita (”Merkintäsitoumus”) ei voi muut-
taa. Merkintäsitoumus voidaan peruuttaa ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017 (”Esiteasetus”), edellyttämissä tilanteissa. 

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus 

Mikäli Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti Esitteessä olevan olennaisen virheen tai puutteen 
johdosta taikka olennaisen uuden tiedon johdosta, joka on käynyt ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on 
hyväksynyt Esitteen, mutta ennen tarjousajan päättymistä, on Merkintäsitoumuksen ennen Esitteen täydentä-
mistä tai oikaisua antaneilla sijoittajilla oikeus Esiteasetuksen mukaisesti peruuttaa Merkintäsitoumuksensa 
kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys on julkaistu. Peruuttamisoikeuden käyttämisen 
edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt 
ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen 
tulee koskea kaikkien yksittäisen sijoittajan antamien Merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonai-
suudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään, täydennys ja sen englanninkielinen käännös julkistetaan yhtiötie-
dotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa julkistetaan tiedot myös sijoittajien Esiteasetuksen mukaisesta Merkin-
täsitoumuksen peruuttamisoikeudesta. 

Menettely Merkintäsitoumusta peruutettaessa 

Suomi 

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Mer-
kintäsitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa, seuraavin poikkeuksin: 

 Puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksessa annettu Merkintäsitoumus voidaan pe-
ruuttaa puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla. 

 Danske Bankin verkkopankin, yritysten verkkopankin tai verkkomerkinnän kautta annetun Merkin-
täsitoumuksen voi peruuttaa käymällä henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä Danske Bankin 
konttoreissa (pois lukien yrityskonttorit) tai soittamalla Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskukseen 
ja käyttämällä Danske Bankin pankkitunnuksia. 

Nordnetin kautta merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan ku-
luessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuksen toimipaikalle seuraavin poikkeuk-
sin:  

 Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi pe-
ruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Merkin-
täsitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia. 

Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruuttamisen tulee koskea Merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Pe-
ruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Yleisöannissa Suo-
messa annettu Merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun 
määrän Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttami-
sen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. 
Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suoma-
laiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) 
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pankkipäivää myöhemmin. Niille Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaille, jotka ovat antaneet Merkintäsitoumuk-
sensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei 
makseta korkoa. 

Ruotsi 

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen tulee ilmoittaa sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Merkintäsitou-
mus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa, seuraavasti: 

 SEB:n asiakkaiden SEB:n verkkopalvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa puheli-
mitse (+46 771 365 365) käyttäen SEB:n pankkitunnuksia. 

 Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi pe-
ruttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Merkin-
täsitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia.  

Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruuttamisen tulee koskea Merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Pe-
ruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole.  

Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 

Suomi 

Yleisöannissa Suomessa Merkintäsitoumuksen antaneilla suomalaisilla sijoittajilla on oltava arvo-osuustili suo-
malaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa.  

Sijoittajien on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Merkintäsitoumuksessaan. Merkintäsitoumuksen tekemi-
nen osakesäästötilille onnistuu Danske Bankin kautta vain Danske Bankissa olevalle osakesäästötilille teh-
tynä. Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissä olevalle 
osakesäästötilille tehtynä. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuk-
sen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jäl-
keen (eli arviolta 4.6.2020). 

Instituutioannissa sijoittajien tulee olla yhteydessä Listautumisannin Järjestäjiin arvo-osuustilien osalta. Insti-
tuutioannissa allokoidut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 8.6.2020 
Euroclear Finland Oy:n kautta. 

Ruotsi 

Institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle SEBin kautta Ruotsissa allokoitujen Tarjottavien Osakkeiden rekiste-
röinnin Euroclear Swedeniin odotetaan tapahtuvan arviolta 8.6.2020, minkä jälkeen Euroclear Sweden toimit-
taa ilmoituksen vastaanottajan arvo-osuustilille rekisteröityjen Tarjottavien Osakkeiden lukumäärästä. Hallin-
tarekisteröityjen omistusosuuksien osakkeenomistajille toimitetaan ilmoitus hallintarekisteröinnin hoitajan käy-
täntöjen mukaisesti. Nordnetin verkkopalvelun kautta tehtävät Merkintäsitoumukset edellyttävät voimassaole-
vaa sijoituspalvelusopimusta Nordnetin kanssa. Yleisöannissa Nordnetin kautta Ruotsissa allokoidut Tarjotta-
vat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensim-
mäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 4.6.2020). 

Omistus ja osakasoikeudet 

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, Uudet Osakkeet on re-
kisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) ja Tarjottavat 
Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yh-
tiön Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon (sisältäen varojenjaon Yhtiön mak-
sukyvyttömyystilanteessa) sekä muihin Osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä 
lukien. 

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut 

Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa tai 
Ruotsissa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden 
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säilyttämisestä. Myyntiosakkeet myydään, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa First North Premier Finlandissa 
ja First North Premier Swedenissä, eikä näistä kaupoista odoteta maksettavan varainsiirtoveroa Suomessa tai 
Ruotsissa. Mikäli varainsiirtovero tulisi perittäväksi, Myyjät maksavat Myyntiosakkeidensa kaupoista perittävän 
varainsiirtoveron. 

Kaupankäynti Osakkeilla 

Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännel-
lyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemukset Osakkei-
den listaamiseksi First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä. Osakkeiden kaupan-
käynnin odotetaan alkavan arviolta 4.6.2020. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”NANOFH” Suomessa ja 
”NANOFS” Ruotsissa, ja ISIN-tunnus FI4000330972. 

Kaupankäynnin alkaessa First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä arviolta 4.6.2020, 
Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa 
myydä Listautumisannissa ostamiaan tai merkitsemiään Osakkeita, tulee sijoittajan varmistua ennen toimek-
siannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on toimeksiannon toteutumisen hetkellä myynnin tar-
koittama määrä Osakkeita. 

Oikeus peruuttaa Listautumisanti 

Myyjillä on oikeus peruuttaa Osakemyynti ja Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti milloin tahansa 
ennen niiden toteuttamisesta päättämistä esimerkiksi markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yh-
tiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Jos Myyjät päättävät peruuttaa Osakemyynnin ja/tai Yhtiön 
hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, maksetut merkintähinnat palautetaan sijoittajille arviolta viiden (5) 
pankkipäivän kuluessa peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkin-
täpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aika-
taulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Niille Nordnetin arvo-osuustiliasiak-
kaille, jotka ovat antaneet Merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nord-
netin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Luovutusrajoitukset (Lock-up) 

Yhtiön ja Myyjien, lukuun ottamatta Edward Hæggströmiä, Jouko Yliruusia, Kai Falckia ja Ilkka Lassilaa (Ed-
ward Hæggström, Jouko Yliruusi, Kai Falck ja Ilkka Lassila yhdessä, ”Perustajat”), odotetaan sopivan, että ne 
eivät ilman Pääjärjestäjien antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän 
kuluttua FN-Listautumisesta laske liikkeeseen, tarjoa, kiinnitä, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optiota 
osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota, oikeutta tai warranttia ostaa, 
lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkista tällaista toimea) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopape-
reita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaih-
tosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai 
osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, 
käteisellä tai muutoin, taikka toimita Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta toteuttaa tällaista toimenpidettä. 
Luovutusrajoitukset eivät koske Listautumisannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eivätkä tässä Esitteessä 
kuvattuja palkitsemis- tai kannustinjärjestelmiä. 

Yhtiön hallituksen ja Johtoryhmän jäsenten odotetaan sopivan, että ne eivät ilman Pääjärjestäjien antamaa 
etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 360 päivän kuluttua FN-Listautumisesta laske liik-
keeseen, tarjoa, kiinnitä, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optiota osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mi-
tään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota, oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta 
(tai julkista tällaista toimea) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin 
tai ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, 
jolla Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteute-
taanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin, taikka 
toimita Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta toteuttaa tällaista toimenpidettä. Luovutusrajoitukset eivät koske 
Listautumisannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eivätkä tässä Esitteessä kuvattuja palkitsemis- tai kan-
nustinjärjestelmiä. 
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Perustajien odotetaan sopivan Yhtiön ja Myyjien luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopi-
muksen sillä poikkeuksella, että sopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista voidaan luopua Pää-
järjestäjien toimesta sen ajanjaksona aikana, joka päättyy 360 päivän kuluttua FN-Listautumisesta, ja tämän 
jälkeen Yhtiön hallituksen toimesta 31.12.2022 mennessä. 

Myyjien luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 34,0 prosenttia Osakkeista Listautumisan-
nin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 32,5 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät 
enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 20 289 856 Uutta Osaketta. 

Muut seikat 

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus. 

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Myyjät. 

Saatavilla olevat asiakirjat 

Esitteeseen sisällytetyt Yhtiön tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä 
tilikausilta ja niihin liittyvä tilintarkastuskertomus sekä muut Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat 
ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Viikinkaari 4, 00790 Helsinki. 

Sovellettava laki 

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet rat-
kaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot 

Yleistä 

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti merkittäväksi enintään 1 300 000 Tarjottavaa Osaketta, yksityishenkilöille 
ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö ja voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita 
alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutioannin ja Yleisöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osak-
keiden vähimmäismäärä on kuitenkin 1 300 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Mer-
kintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kat-
tama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.  

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukai-
nen tai se on muuten puutteellinen. 

Osallistumisoikeus sekä Merkintäsitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä 

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa tai Ruotsissa ja jotka antavat Merkin-
täsitoumuksensa Suomessa tai Ruotsissa. Merkintäsitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva 
LEI-tunnus. Yleisöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 300 Tarjottavaa Osaketta ja enintään 
30 000 Tarjottavaa Osaketta. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden Merkintäsitoumuksen Yleisöannissa. Mikäli 
sijoittaja antaa Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen useammassa merkintäpaikassa, vain ensimmäinen Mer-
kintäsitoumus otetaan huomioon Tarjottavia Osakkeita allokoitaessa. 

Merkintäpaikat ja Merkintäsitoumuksen antaminen 

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslo-
makkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai kun sijoittaja on vahvistanut Merkintäsitoumuksensa pankki-
tunnuksillaan merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti sekä maksanut kyseisen Merkintäsitoumuksen mukaisen 
merkintämaksun. Verkkomerkintänä jätetty Merkintäsitoumus katsotaan tehdyksi, kun sijoittaja on tehnyt Mer-
kintäsitoumuksen verkkomerkinnän ehtojen mukaisesti. Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon 
mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Merkintäsitoumuksen peruuttaminen on mahdollista 
vain edellä kohdassa ” – Listautumisannin yleiset ehdot – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen” yksilöidyllä 
tavalla ja mainituissa tilanteissa. 

Suomi 
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Yleisöannin merkintäpaikkoina Suomessa toimivat Danske Bankin arvo-osuus- tai osakesäästötiliasiakkaille: 

 Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa www.danskebank.fi; 

 Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online -moduulissa Business Online -sopimusasiak-
kaille; 

 Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskus puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma-pe kello 
9.00–18.00 numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm). Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen 
puhelut nauhoitetaan; 

 Danske Bankin konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina; sekä 

 Danske Bankin Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bankin Private Banking -asiak-
kaille). 

Merkintäsitoumuksen antaminen puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen tai Danske Bankin 
verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa. 

Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu Danske Bankin kautta vain Danske Bankissa ole-
valle osakesäästötilille tehtynä. 

Yleisöannin merkintäpaikkoina Suomessa toimivat muille kuin Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille: 

 Danske Bankin verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa www.danskebank.fi. Merkintäsitoumus 
voidaan tehdä verkkopalvelun kautta Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Sääs-
töpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopalvelutun-
nuksin; ja 

 Danske Bankin konttorit (pois lukien yrityskonttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina. 
Tiedon merkintäpalveluita tarjoavista konttoreista saa Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksesta 
puhelimitse ma-pe kello 9.00–18.00 (Suomen aikaa) numerossa +358 200 20109 (pvm/mpm) tai in-
ternetistä osoitteesta www.danskebank.fi. Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen puhelut nau-
hoitetaan. 

Danske Bankin verkkomerkinnän kautta yksittäinen sijoittaja voi tehdä Yleisöannissa Suomessa enintään 
100 000 euron määräisen Merkintäsitoumuksen. Jos merkintä ylittää 100 000 euroa, Merkintäsitoumuksen voi 
antaa Danske Bankin konttoreissa. 

Merkintäsitoumuksen kattamat Tarjottavat Osakkeet on maksettava tililtä, joka on Merkintäsitoumuksen anta-
jan nimissä. 

Yhteisöt eivät voi antaa Merkintäsitoumuksia Danske Bankin verkkopankissa tai verkkomerkintänä. 

Yleisöannin merkintäpaikkana Suomessa Nordnetin ja muiden pankkien arvo-osuustiliasiakkaille toimii: 

 Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/nanoform. Merkintäsitoumus voidaan tehdä 
verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästö-
pankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuk-
silla. Merkintöjen tekeminen osakesäästötilille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissa oleville osa-
kesäästötileille; ja 

 Erikseen sovittaessa Yleisöannissa Merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen 
sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00 
(Suomen aikaa); 

 Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät 
tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa Merkin-
täsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Merkintäsitoumus Nordnetin 
toimipisteessä. 
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Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt Mer-
kintäsitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa toimesta ja ne voivat edellyttää Suomen paikal-
lisen holhousviranomaisen hyväksyntää. Edunvalvoja ei voi merkitä Osakkeita ilman paikallisen holhousviran-
omaisen hyväksyntää, koska Osakkeet eivät Merkintäsitoumusta annettaessa ole kaupankäynnin kohteena 
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. 

Ruotsi 

SEB:n arvo-osuustili- tai sijoitussäästötiliasiakkaat: 

Henkilöt, jotka merkitsevät Tarjottavia Osakkeita SEB:n kautta, tulee olla arvo-osuustili tai sijoitussäästötili 
SEB:ssä. Henkilöiden, joilla ei ole arvo-osuustiliä tai sijoitussäästötiliä, tulee avata tällainen tili ennen hake-
muksen jättämistä. Huomioittehan, että arvo-osuustilin tai sijoitussäästötilin avaamiseen saattaa mennä aikaa. 
Sijoitussäästötilille rekisteröitävien hankittavien osakkeiden maksu on aina tehtävä käyttämällä sijoitussäästö-
tilillä olevia varoja. 

SEB:ssä olevalla arvo-osuustilillä tai sijoitussäästötilillä on oltava vähintään sellainen määrä käteisvaroja ai-
kavälillä 0.00 (Ruotsin aikaa) 2.6.2020 ja 23:59 (Ruotsin aikaa) 8.6.2020, joka vastaa vähintään merkintään 
liittyvää määrää laskettuna Merkintähinnan perusteella. Tämä tarkoittaa, että tilinhaltija sitoutuu pitämään kä-
teisvarojen määrän nimetyllä arvo-osuustilillä tai sijoitussäästötilillä yllä mainitun ajan ja haltija on tietoinen, 
että Tarjottavia Osakkeita ei välttämättä allokoida, mikäli käteisvarojen määrä ei ole riittävä kyseisellä aikavä-
lillä. Huomioittehan, ettei varoja voi nostaa ylläolevalla ajanjaksolla. Viivytyksettä osakkeiden allokoimisen jäl-
keen, varat ovat vapaasti käytettävissä siltä osin, kun osakkeita ei allokoida. Varat, jotka eivät ole käytettävissä 
yllä olevan ajanjakson aikana, kerryttävät korkoa yllä olevan ajanjakson aikana arvo-osuustilin ehtojen tai si-
joitussäästötilin ehtojen mukaisesti. 

Osallistuakseen Listautumisantiin SEB:n kautta, hakemus Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseksi on teh-
tävä SEB:n verkkopankin kautta käyttäen Digipassia, BankID:ta tai Mobilt Bank ID:tä (yksityiskohtaiset ohjeet 
on saatavilla SEB:n internet-sivuilla, www.seb.se). SEB:n tulee vastaanottaa verkkopankkinsa kautta tehtävät 
hakemukset merkintäajan aikana. 

Nordnet Ruotsin talletustiliasiakkaat: 

 Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.se 

Nordnetin tiliasiakkailla on oltava tilillään riittävästi käteisvaroja merkintäänsä varten 2.6.2020 kello 15.00 
(Ruotsin aikaa) ja toimituspäivän (arviolta 4.6.2020) välisenä aikana, jotta he eivät menetä allokaatio-oikeut-
taan. Mikäli osakeanti keskeytetään etuajassa 1.6.2020, käteisvarat on oltava tilillä 1.6.2020 kello 15.00 (Ruot-
sin aikaa) ja toimituspäivän, arviolta 4.6.2020 välisenä aikana. Lisätietoja merkintämenettelystä on saatavilla 
osoitteessa www.nordnet.se. Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnetin verkkopalvelun kautta edellyttää voi-
massaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnetin kanssa. 

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on Ruotsissa Nordnetin 
kautta tehtävä heidän laillisen edunvalvojiensa tai valtakirjan omaavan henkilön toimesta. 

Tarjottavien Osakkeiden maksu  

Suomi 

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Merkintäsitoumusta annettaessa Merkintähinta (eli 3,45 euroa Tarjotta-
valta Osakkeelta) kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.  

Danske Bankin konttoreissa, Danske Bankin Private Banking -konttoreissa tai Danske Bankin Sijoitusasian-
tuntijakeskuksen kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Danske 
Bankissa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa tilisiirtona. Danske Bankin verkkopankin tai Danske Ban-
kin yritysten verkkopankin kautta tehtyä Merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vah-
vistaa Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan. Danske Bankin verkkomerkinnän kautta annettu Merkin-
täsitoumus tulee maksaa verkkomerkinnän ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi Merkintäsitoumuksen 
tekemisen jälkeen. 
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Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan merkinnän yhtey-
dessä, kun sijoittaja vahvistaa Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan. 

Ruotsi 

SEB:n kautta allokoitujen osakkeiden maksu 

Allokoitujen Tarjottavien Osakkeiden osalta maksu vähennetään määritellyltä pankkitililtä, arvo-osuustililtä tai 
sijoitussäästötililtä 8.6.2020. Mikäli pankkitilillä, arvo-osuustilillä tai sijoitussäästötilillä ei ole riittäviä varoja sel-
vityspäivänä, 8.6.2020, tai mikäli täyttä maksua ei tehdä ajoissa, allokoidut Tarjottavat Osakkeet voidaan siir-
tää ja myydä toiselle taholle. Taho, joka ensin vastaanotti Listautumisannissa allokoidut Tarjottavat Osakkeet, 
voi joutua vastaamaan erotuksesta, mikäli myyntihinta tällaisessa siirrossa on pienempi kuin Merkintähinta. 

Nordnetin kautta allokoitujen osakkeiden maksu 

Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan sijoittajan käteistililtä 
Toteuttamispäätöksen päivänä (eli arviolta 3.6.2020).  

Sijoitussäästötili SEB:ssä 

Seuraava soveltuu SEB:ssä oleviin sijoitussäästötileihin: mikäli hakemuksen perusteella on saatu allokaatio, 
SEB hankkii Listautumisannissa vastaavan määrän Tarjottavia Osakkeita myydäkseen ne sijoitussäästötilin 
haltijalle Merkintähintaan. Sijoitussäästötilin haltija hankkii Tarjottavat Osakkeet SEB:ltä käyttämällä varoja, 
joita on pidetty saatavilla tilin haltijan sijoitussäästötilillä. 

Sitoumuksen hyväksyminen ja allokaatio  

Yhtiö päättää Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Toteuttamispäätöksen jälkeen. 
Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä tai 
hylätä kokonaan tai osittain. Yhtiö pyrkii hyväksymään merkitsijöiden Merkintäsitoumukset Suomessa ja Ruot-
sissa 300 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka kokonaan, ja tämän määrän ylittävältä osalta Yhtiö pyrkii allokoi-
maan Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. 

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille, joille on allokoitu Tarjottavia Osakkeita, lähetetään vahvistuskirje 
(ruotsiksi: avräkningsnota) Merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin 
pian kuin mahdollista allokaation jälkeen ja arviolta viimeistään 10.6.2020. Sijoittajat, jotka ovat antaneet Mer-
kintäsitoumuksensa Nordnetin asiakkaana Nordnetin verkkopalvelun kautta, näkevät Merkintäsitoumuksensa 
ja heille allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. 

Maksetun määrän palauttaminen (vain sijoittajille Suomessa) 

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, ylimääräinen maksettu määrä palautetaan 
Merkintäsitoumuksen antajalle hänen Merkintäsitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä 
(5) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 10.6.2020). Mikäli sijoittajan pankkitili on eri ra-
halaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksulii-
kenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintä-
paikan kautta Merkintäsitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus maksetaan 
Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso edellä myös ”Listautumisannin yleiset 
ehdot – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen”. 

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 

Suomi 

Yleisöannissa Suomessa Merkintäsitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa 
tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Merkintäsitoumuk-
sessaan. Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu Danske Bankin kautta vain Danske Ban-
kissa olevalle osakesäästötilille tehtynä. Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu Nord-
netin kautta vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä. Yleisöannissa Suomessa allokoidut Tarjotta-
vat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensim-
mäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 4.6.2020). 
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Ruotsi 

Institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle SEBin kautta Ruotsissa allokoitujen Tarjottavien Osakkeiden rekiste-
röinnin Euroclear Swedeniin odotetaan tapahtuvan arviolta 8.6.2020, minkä jälkeen Euroclear Sweden toimit-
taa ilmoituksen vastaanottajan arvo-osuustilille rekisteröityjen Tarjottavien Osakkeiden lukumäärästä. Hallin-
tarekisteröityjen omistusosuuksien osakkeenomistajille toimitetaan ilmoitus hallintarekisteröinnin hoitajan käy-
täntöjen mukaisesti. Nordnetin verkkopalvelun kautta tehtävät Merkintäsitoumukset edellyttävät voimassaole-
vaa sijoituspalvelusopimusta Nordnetin kanssa. Yleisöannissa Nordnetin kautta Ruotsissa allokoidut Tarjotta-
vat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensim-
mäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 4.6.2020). 

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot 

Yleistä 

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 24 207 012 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille 
private placement -järjestelyissä Suomessa, Ruotsissa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa. Yhtiö voi 
kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-
annin ja Yleisöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 1 300 000 
Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vä-
hemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. 

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa, Ruotsissa, ja kan-
sainvälisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteu-
tetaan ulkomaisissa transaktioissa Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen 
mukaisesti. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa ”Tärkeitä tie-
toja Esitteestä”. 

Osallistumisoikeus 

Instituutioantiin voivat osallistua private placement -järjestelyissä sijoittajat, joiden Ostotarjous käsittää vähin-
tään 30 001 Tarjottavaa Osaketta. Ostotarjouksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. 
Yhtiön talousjohtaja ja sijoittajasuhdejohtaja ovat muiden muassa kutsuttu osallistumaan Instituutioantiin sillä 
edellytyksellä, että he tekevät merkintänsä Instituutioannin merkintäajan alkaessa. Yhtiön talousjohtaja ja si-
joittajasuhdejohtaja ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistumiseen.  

Institutionaalisten sijoittajien Ostotarjouksia ottavat vastaan Listautumisannin Järjestäjät. 

Merkintäsitoumukset 

Keel Capital, Fjärde AP-Fonden (AP4), Handelsbanken Fonder AB, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat 
rahastot, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (osa Sampo-konsernia), tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallin-
noimat rahastot ja Avohoidon Tutkimussäätiö (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen toukokuussa 
2020 antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat kukin erik-
seen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yh-
tiön liikkeeseen laskettujen Osakkeiden arvostus on Merkintähinnalla (Osakeannista saatavien varojen jälkeen 
ja pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet) enintään 230 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten eh-
tojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat 
eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan. Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraa-
vasti: 

 Keel Capital:n sitoumus on määrältään 15 miljoonaa euroa. 

 Fjärde AP-Fonden (AP4):n sitoumus on määrältään 10 miljoonaa euroa. 

 Handelsbanken Fonder AB:n sitoumus on määrältään 10 miljoonaa euroa. 

 Tiettyjen Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen sitoumus on määrältään 4 miljoonaa euroa. 

 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (osa Sampo-konsernia) sitoumus on määrältään 3 miljoonaa 
euroa. 
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 Tiettyjen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen sitoumus on määrältään 3 miljoonaa euroa. 

 Avohoidon Tutkimussäätiön sitoumus on määrältään 500 000 euroa.  

Ostotarjousten hyväksyminen ja allokaatio 

Yhtiö päättää Instituutioannissa tehtyjen Ostotarjousten hyväksymisestä Toteuttamispäätöksen jälkeen. Ank-
kurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyn-
tätilanteessa. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Instituutioannissa hyväksy-
tyistä Ostotarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus Tarjottavien Osakkeiden allokaation jälkeen niin pian kuin 
on käytännöllistä. 

Tarjottavien Osakkeiden maksu 

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Ostotarjouksensa mukaiset Tarjotut Osakkeet Järjestä-
jien antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 8.6.2020. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvolli-
suuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Ostotarjouksen saadessaan tai ennen Ostotarjouksen hyväksy-
mistä sijoittajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Ostotarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia 
Ostotarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta (eli 
3,45 euroa) kerrottuna Ostotarjouksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mahdolliset maksujen 
palautukset tapahtuvat arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 
10.6.2020). Palautettaville varoille ei makseta korkoa.  
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 

Jäljempänä esitetty kuvaus sisältää markkina- ja toimialatietoa, joka perustuu ulkopuolisista lähteistä saatuun 
tietoon ja Yhtiön johdon arvioihin. Mikäli kyseinen tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde 
on yksilöity. Nämä arviot perustuvat Yhtiön saatavilla oleviin ei-julkisiin lähteisiin ja Yhtiön johdon tietämykseen 
kyseessä olevista toimialoista ja markkinoista. Lisätietoja markkina- ja toimialatietojen lähteistä on esitetty 
kohdassa ”Eräitä seikkoja – Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot”. 

Nanoform tarjoaa asiantuntijapalveluita globaalille lääketeollisuudelle nanoteknologian ja lääkehiukkasteknii-
kan alueilla. Yhtiö käyttää uraauurtavaa CESS®-teknologiaa nanoformoidakseen lääkeaineita kiteisiksi tai sta-
biileiksi amorfisiksi nanopartikkeleiksi. Yhtiöllä on kasvava määrä asiakkaita, jotka edustavat globaaleja suuria 
ja keskikokoisia lääkeyhtiöitä, erityisalan lääkeyhtiöitä sekä bioteknologia-alan yrityksiä. Nanoformin pääpaino 
on tällä hetkellä pienissä kemiallisissa molekyyleissa. Lisäksi Yhtiö näkee huomattavaa potentiaalia ratkaisu-
jen kehittämisessä biologisten lääkkeiden alalla, ja Yhtiö onkin aloittanut hankkeita tällä saralla.  

Lääkemarkkinoiden yleiskatsaus 

Lääkemarkkinoiden ominaispiirteet 

Lääkekehityksen toimiala on erittäin säänneltyä, ja sille on ominaista vaiheittainen kehitysprosessi keksinnöstä 
ja kliinisistä tutkimuksista markkinoilla tapahtuvaan myyntiin. Kliinisten tutkimusten aikana potentiaalisesta lää-
kekandidaatista kerätään riittävästi tietoa myyntilupahakemuksen jättämistä varten. Myyntilupahakemuksen 
jättämisen jälkeen sääntelyviranomaiset arvioivat, onko kerätty tieto riittävää todentamaan, esimerkiksi, että 
lääkekandidaatin hyödyt ylittävät sen haitat siinä määrin, että sitä voidaan käyttää sairauden hoitoon. Mikäli 
myyntilupa myönnetään, kliinisistä tutkimuksista saadut tulokset ovat myös omiaan todennäköisesti vaikutta-
maan lääkkeen hintaan. 

Kaupalliseen tarkoitukseen tähtäävä lääkekehitys etenee tavallisesti prekliinisistä kokeista kliinisiin faasi I:n 
tutkimuksiin, joissa tutkitaan lääkekandidaatin turvallisuutta. Mikäli faasi I:n tutkimusten todetaan onnistuneen, 
niitä seuraavat faasi II:n tutkimukset, jotka arvioivat lääkekandidaatin tehokkuutta tietyn sairauden hoidossa. 
Mikäli tässä onnistutaan, lääkekandidaatti etenee faasi III:n kliinisiin tutkimuksiin, joissa sen turvallisuus ja 
tehokkuus varmistetaan lopullisesti. Viimeinen vaihe, joka edellyttää, että kliinisten tutkimusten eri faasit on 
suoritettu onnistuneesti, on sääntelyviranomaisten tarkasteluprosessi, jonka aikana lääkekandidaatti saattaa 
saada muodollisen sääntelyviranomaisen myöntämän myyntiluvan. Kaikki lääkekandidaatit eivät kuitenkaan 
onnistu läpäisemään kehitysprosessin kaikkia kliinisiä faaseja, ja jotkut lääkekandidaatit joutuvat uusimaan 
jonkun tietyn kliinisen faasin tutkimukset, tai ne saattavat joutua palaamaan aikaisempaan vaiheeseen, mikäli 
esimerkiksi tulokset ovat epäselviä tai lääkekandidaatin annostusta muutetaan. Joidenkin lääkekandidaattien 
kehitys joudutaan keskeyttämään, koska niiden farmaseuttisten ominaisuuksien katsotaan olevan soveltumat-
tomia kliiniseen kehitykseen. Kehitysprosessin eri vaiheiden onnistumisprosentit vaihtelevat suuresti, ja keski-
määräinen todennäköisyys sille, että prekliinisessä kehityksessä oleva uusi lääkekandidaatti saa viranomai-
silta myyntiluvan on Yhdysvalloissa noin kahden ja neljän prosentin välillä.1 Tapauksissa, joissa jo hyväksytty 
lääke uudelleenformuloidaan tai yhdistetään toiseen hyväksyttyyn lääkkeeseen tarkoituksena saavuttaa esi-
merkiksi uusi indikaatio, annostelumuoto tai toimitusmekanismi, myyntiluvan saamisen keskimääräinen toden-
näköisyys Yhdysvalloissa nousee 23 prosenttiin2, johtuen siitä, että viranomaiset voivat hyödyntää3 aikaisem-
pia tuloksia ja aineistoa arvioidessaan muokatun, olemassa olevan lääkkeen ominaisuuksia. 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty lääkekehityksen onnistumisen keskimääräinen prosentuaalinen todennä-
köisyys Yhdysvalloissa: 

  

                                                      
1  Lähde: Takebe, T., Imai, R & Ono, S., Clinical and Translational Science, The Current Status of Drug Discovery and Development 

as Originated in United States Academia: The Influence of Industrial and Academic Collaboration on Drug Discovery and Develop-
ment, kesäkuu 2018; BIO, Biomedtracker & Amplion, Clinical Development Success Rates 2006-2015, kesäkuu 2016. 

2  Lähde: BIO, Biomedtracker & Amplion, Clinical Development Success Rates 2006-2015, kesäkuu 2016. 

3  Lähde: Carmago Pharmaceutical Services, A Guide to the 505(b)(2) Regulatory Pathway (viitattu 29.3.2020). 
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Prosenttia 

 

Huom.: Geneerisiä ja käsikauppalääkkeitä ei ole sisällytetty kliinisiin onnistumisprosentteihin. 
1 Takebe, T., Imai, R & Ono, S., Clinical and Translational Science, The Current Status of Drug Discovery and Development as Origi-
nated in United States Academia: The Influence of Industrial and Academic Collaboration on Drug Discovery and Development, 
kesäkuu 2018. 
2 Uuden lääkkeen (new drug application, ”NDA”) tai biologisen lääkkeen (biologic license application, ”BLA”) myyntihakemuksesta hy-
väksyntään. 
3 Uusi lääkemolekyyli (new molecular entity). 
4 Muut kuin uudet lääkkeet käyttävät usein 505(b)(2) -hyväksymismenettelyä saadakseen FDA:n hyväksynnän lääkkeelle.4  
Lähde: Takebe, T., Imai, R & Ono, S., Clinical and Translational Science, The Current Status of Drug Discovery and Development as 
Originated in United States Academia: The Influence of Industrial and Academic Collaboration on Drug Discovery and Development, 
kesäkuu 2018; BIO, Biomedtracker & Amplion, Clinical Development Success Rates 2006-2015, kesäkuu 2016. 

 
Seuraavassa kaaviossa on esitetty kuvaus lääkekehityksen keskimääräisestä aikajanasta: 

 

Lähde: Kaur, J., Sharma, A. & Sharma, D., Journal of Drug Delivery & Therapeutics, Overview of Drug Innovation to Commercialization, 
syyskuu/lokakuu 2014; Camargo Pharmaceutical Services, Understanding the 505(b)(2) Approval Pathway. 

Lääkkeiden kehitysaika riippuu useista eri tekijöistä, kuten lääkkeen indikaatiosta, muista markkinoilla olevista 
lääkkeistä ja kyseisen lääkemolekyylikandidaatin erityisistä ominaisuuksista, mutta se on tyypillisesti useita 
vuosia, joissain tapauksissa jopa 15 vuotta5. Uuden lääkkeen kehityskustannukset vaihtelevat kymmenestä 
miljoonasta jopa yli miljardiin Yhdysvaltain dollariin6 ja näiden sijoitusten kannattavuus perustuu laajoihin mark-
kinoihin, korkeisiin myyntikatteisiin ja patenteilla saatuihin ja turvattuihin yksinoikeusajanjaksojen pituuksiin. 

Globaalit lääkemarkkinat 

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja EU:ssa oli 2.4.2020 saatavilla 4 002 hyväksyttyä lääkettä, joista 2 630 oli pien-
molekyylilääkkeitä ja 1 372 biologista lääkettä.7 Yhdysvaltain markkinoilla saatavilla olleiden hyväksyttyjen 
pienmolekyylilääkkeiden määrä oli 1 839.8 Vuonna 2019 globaalissa tuotekehitysputkessa olevien lääkkeiden 

                                                      
4  Lähde: BIO, Biomedtracker & Amplion, Clinical Development Success Rates 2006-2015. 

5  Lähde: Kaur, J., Sharma, A. & Sharma, D., Journal of Drug Delivery & Therapeutics, Overview of Drug Innovation to Commerciali-
zation, syyskuu/lokakuu 2014. 

6  Lähde: Wouters, O., McKee, M. & Luyten, J., Journal of the American Medical Association, Estimated Reasearch and Development 
Investment Needed to Bring a New Medicine to Market, 2009-2018, maaliskuu 2020. 

7  Lähde: Drugbank, Drug Statistics (viitattu 2.4.2020). 

8  Lähde: Drugbank, Drug Statistics (viitattu 2.4.2020). 

Aikajana 
(vuotta)

Prekliininen
vaihe Faasi I Faasi II Faasi III Hyväksyntä Yhteensä

Uudet lääkkeet ~4 ~2 ~2 ~4 ~1 ~13

Nykyiset lääkkeet - 505(b)(2) prosessin kliiniset vaiheet ~2-5 ~1 ~3-6
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arvioitu määrä oli 16 1819, joista 60,3 prosenttia oli muita kuin biologisia lääkkeitä ja 39,7 prosenttia biologisia 
lääkkeitä.10 

Yhdysvaltojen markkinan osuus maailmanlaajuisten kansallisten lääkemarkkinoiden liikevaihdosta oli 40 pro-
senttia vuonna 2018.11 Euroopan viidellä suurimmalla maalla oli 15 prosentin markkinaosuus maailmanlaajui-
sesta liikevaihdosta, jonka jälkeen tulivat Kiina 11 prosentin ja Japani 7 prosentin osuuksillaan.12 

Lääkkeisiin käytettiin maailmanlaajuisesti 1,2 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2018.13 Vuosina 2014–
2018 markkinan keskimääräinen vuosittainen kasvu oli 6,3 prosenttia ja vuosina 2019–2023 keskimääräisen 
vuosittaisen kasvun ennustetaan olevan 3-6 prosenttia vuodessa.14 Lääkkeisiin maailmanlaajuisesti käytetyn 
rahamäärän ennustetaan ylittävän 1,5 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2023 mennessä.15 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty lääkkeisiin maailmanlaajuisesti käytetyn rahamäärän historiallinen ja en-
nustettu kehitys vuosina 2010–2023: 

USD biljoonaa 

 

Lähde: IQVIA Institute for Human Data Science, The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, tammikuu 2019. 

Pelkästään 100 eniten myydyn reseptilääkkeen maailmanlaajuinen myynti oli yhteensä 306 miljardia Yhdys-
valtain dollaria vuonna 2018, verrattuna 262 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2010, mikä tarkoittaa 2,0 
prosentin keskimääräistä vuosittaista kasvua.16 Vuoden 2018 100 eniten myydyn reseptilääkkeen maailman-
laajuisen myynnin ennustetaan kasvavan 2,6 prosentin keskimääräisellä vuosittaisella kasvuvauhdilla 357 mil-
jardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2024.17 Suurin osa 100 eniten myydystä lääkkeestä on niin sanottuja 
”blockbuster”-lääkkeitä, jotka määritellään lääkkeiksi, joiden vuosittainen maailmanlaajuinen myynti on vähin-
tään miljardi Yhdysvaltain dollaria. Kolme suurinta ”blockbuster”-lääkettä vuonna 2018 olivat Lipitor, Humira ja 
Rituxan, joiden yhteenlaskettu elinkaaren aikainen myynti oli 413 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoden 2018 
loppuun mennessä.18 Humiran ennustetaan yltävän yli 240 miljardin Yhdysvaltain dollarin elinkaaren aikaiseen 

                                                      
9  Tuotekehitysputkessa olevilla lääkkeillä tarkoitetaan kaikkia lääkeyhtiöiden kehitteillä olevia lääkkeitä, mukaan lukien prekliinisessä 

vaiheessa olevat, useiden eri kliinisen testauksen vaiheiden kautta kulkevat, viranomaisluvan saaneet ja markkinoille lanseeratut 
lääkkeet. Lanseeratut lääkkeet lasketaan vain, jos niitä edelleen kehitetään toisten sairauksien hoitoon tai toisille markkinoille. 

10  Lähde: Pharmaprojects, Pharma R&D Annual Review 2019, helmikuu 2019. 

11  Lähde: Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI), Pharma-Daten 2019, marraskuu 2019. 

12  Lähde: Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI), Pharma-Daten 2019, marraskuu 2019. 

13  Lähde: IQVIA Institute for Human Data Science, The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, tammikuu 2019. 

14  Lähde: IQVIA Institute for Human Data Science, The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, tammikuu 2019. 

15  Lähde: IQVIA Institute for Human Data Science, The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, tammikuu 2019. 

16  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

17  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

18  Lähde: EvaluateVantage, Biopharma’s biggest sellers – the oldies that just keep giving, elokuu 2019 (viitattu 29.3.2020). 
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myyntiin vuonna 202419, ja siten tulevan kaikkien aikojen myydyimmäksi lääkkeeksi, mikä osoittaa yksittäisten 
lääkkeiden merkittävän kaupallisen potentiaalin globaaleilla lääkemarkkinoilla. 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty parhaiten myyvien lääkkeiden ennustettu maailmanlaajuinen elinkaaren 
aikainen myynti vuoteen 2024 saakka: 

USD miljardia 

 

Huom.: Markkinoilletulovuosi suluissa. 
Lähde: EvaluateVantage, Biopharma’s biggest sellers – the oldies that just keep giving, elokuu 2019 (viitattu 29.3.2020). 
 

Arvoketju ja hinnoittelu lääketeollisuudessa 

Lääkeyhtiöiden käyttämä hinnoittelu 

Tavallisesti lääkeyhtiöt ovat lääkkeen kokonaisarvoketjuun integroituneita kokonaisuuksia ja näin ollen vas-
tuussa kehittämiensä lääkkeiden markkinoinnista ja myynnistä. Lääkeyhtiön lääkkeelle asettama hinta muo-
dostuu monien tekijöiden, kuten esimerkiksi yhtiön kohtaaman potentiaalisen kilpailuympäristön, tulevien lää-
kekandidaattien T&K-työn rahoittamisen tarpeen sekä lääkkeen kohdeyleisölleen tarkoitetun edun tai arvon 
yhteisvaikutus. Todelliset hinnoittelumekanismit, kuten esimerkiksi potentiaaliset takaisinmaksut ja lääkkeiden 
hinnoittelua koskevat sääntelyrajoitukset, kuitenkin vaihtelevat eri lainkäyttöalueiden välillä. 

Sopimusvalmistusorganisaatioiden käyttämä hinnoittelu 

Arvoketjun näkökulmasta, sopimusvalmistusorganisaatiot (contract development and manufacturing organiza-
tions) keskittyvät erityisesti lääkkeiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Näiden yhtiöiden palveluiden hinnoit-
telu näin ollen eroaa lääkeyhtiöiden käyttämästä hinnoittelusta sillä, etteivät sopimusvalmistusorganisaatiot 
tavallisesti itse kaupallista kehittelemiään tai valmistamiaan lääkkeitä. Sen sijaan heidän palveluistaan saama 
kompensaatio koostuu usein materiaalien toimittamisesta, etappimaksuista, rojalteista ja lisenssimaksuista 
saatujen tuottojen yhdistelmästä. Biolääketieteen yhtiö Ligand Pharmaceuticals tarjoaa kuvaavan esimerkin 
tuotoista, joita lääkekehitysyhtiö voi saavuttaa onnistuneesti lanseeratun lääkkeen seurauksena. Ligand Phar-
maceuticalin kehittämien, ja kolmansien osapuolten kaupallistamien, lääkkeiden kokonaismyynnin kiinteät ro-
jaltiprosentit vaihtelevat ~1 ja 20 prosentin välillä.20 

Globaalien lääkemarkkinoiden markkina-ajurit ja trendit 

Demografiset ja makrotaloudelliset trendit tukevat lääkkeiden kasvavaa kysyntää 

Useat globaalit makrotaloudelliset trendit tukevat globaalien lääkemarkkinoiden yleisiä tulevaisuudennäkymiä. 
Demografinen kehitys johtaa maailmanlaajuisesti yli 60-vuotiaiden tai sitä iäkkäämmän väestönosan kasvuun 
vuoden 2017 12,7 prosentista vuoden 2050 ennustettuun 21,3 prosenttiin, ja näin ollen kasvattaa sellaisten 

                                                      
19  Lähde: EvaluateVantage, Biopharma’s biggest sellers – the oldies that just keep giving, elokuu 2019 (viitattu 29.3.2020). 

20  Lähde: Ligand Pharmaceuticals Inc., Annual report 2018. 
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ihmisten määrää, jotka tarvitsevat hoitoa iäkkäämpiä ihmisiä tavallisesti vaivaaviin sairauksiin.21 Lisäksi kroo-
niset sairaudet, kuten diabetes, syöpä ja Alzheimerin tauti heikentävät maailmanlaajuisesti miljoonien ihmisten 
elämänlaatua, mikä tarkoittaa että he tarvitsevat edistyneempää hoitoa vaivojensa lieventämiseen ja paranta-
miseen. Tutkimusten mukaan 133 miljoonaa amerikkalaista kärsii vähintään yhdestä kroonisesta sairau-
desta22, kun taas yli 50 miljoonaa eurooppalaista kärsii useammasta kuin yhdestä kroonisesta sairaudesta23. 
Lisäksi, suotuisa taloudellinen kehitys kehittyvillä markkinoilla ja kehittyvissä kansantalouksissa mahdollistaa 
sen, että yhä useammalla ihmisellä on varaa lääkkeisiin, mikä tukee kysyntää sekä suuremmalle määrälle että 
kehittyneimmille lääkkeille. Näiden kehittyvien kansantalouksien bruttokansantuotteiden ennustetaan kasva-
van keskimäärin 4,3 prosenttia vuodessa vuosina 2020–2022, verrattuna kehittyneiden kansantalouksien 1,5 
prosenttiin.24 

Alhainen T&K-tuotto on aiheuttanut rakenteellisen ongelman lääketeollisuudessa 

Lääketeollisuuden yritykset toimivat pitkälti T&K:n varassa. Tärkein syy tälle on antaa lääkekehittäjien jatkaa 
innovointia ja tasaisen kehitysputken ylläpitämistä saadakseen mahdollisimman suurelle osalle lääkekandi-
daateista myyntiluvan. Vuonna 2018 lääke- ja bioteknologiayritykset käyttivät T&K-toimintaan yhteensä 179 
miljardia Yhdysvaltain dollaria, viiden vuoden keskimääräisen T&K-toiminnan investointien ollessa 160 miljar-
dia vuosina 2014–2018.25 Historiallinen trendi on ollut kasvava, sillä vuosittain investoitu määrä on kasvanut 
tasaisesti, keskimääräisen vuosittaisen kasvun ollessa 4,2 prosenttia vuodesta 2010, ja luvun ennustetaan 
jatkavan kasvuaan 3,0 prosentin keskimääräisellä vuosittaisella kasvulla vuoteen 2024 saakka.26 T&K-meno-
jen kasvattaminen ei kuitenkaan ole kasvattanut Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (Food and Drug 
Administration, ”FDA”) vuosittain hyväksymien lääkkeiden lukumäärää, sillä vuonna 2018 FDA hyväksyi 59 
lääkettä, verrattuna vuonna 2016 hyväksyttyyn 22 lääkkeeseen ja vuonna 2012 hyväksyttyyn 39 lääkkeeseen, 
viiden vuoden keskiarvon ollessa 44 hyväksyttyä lääkettä vuodessa vuosina 2015–2019.27 Lääkeyhtiöiden 
merkittävät ja kasvavat investoidut resurssit eivät ole onnistuneet tuottamaan kompensoivaa tuottoa, johtuen 
potentiaalisten uusien lääkkeiden kehitysvaiheen aikana tapahtuvasta poistumasta. Viimeaikainen tutkimus 
arvioi, että uuden lääkkeen markkinoille tuominen vaatii keskimäärin yli 1,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin ko-
konaisinvestoinnit T&K-toimintaan, kun otetaan huomioon epäonnistuneiden tutkimusten kustannukset.28 

  

                                                      
21  Lähde: UN, Word Population Ageing Report 2017. 

22  Lähde: Raghupathi, W. & Raghupathi, V., International Journal of Environmental Research and Public Health, An Empirical Study 
of Chronic Diseases in the United States: A Visual Analytics Approach, maaliskuu 2018. 

23  Lähde: Brennan, P., Perola, M., van Ommen, G-J. & Riboli, E., European Journal of Epidemiology Chronic Disease Research in 
Europe and the Need for Integrated Population Cohorts, syyskuu 2017. 

24  Lähde: World Bank Group, Global Economic Prospects, tammikuu 2020. 

25  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

26  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

27  Lähde: FDA, New Drug Therapy Approvals 2019, tammikuu 2020. 

28  Lähde: Wouters, O., McKee, M. & Luyten, J., Journal of the American Medical Association, Estimated Research and Development 
Investment Needed to Bring a New Medicine to Market, 2009-2018, maaliskuu 2020. 
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Seuraavassa kaaviossa on esitetty historialliset ja ennustetut koko globaalin lääketeollisuuden T&K-kustan-
nukset vuosina 2010–2024: 

USD miljardia 

 

Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty FDA:n vuosittain hyväksymien uusien lääkkeiden lukumäärä vuosina 
2010–2019: 

 

Lähde: de la Torre, B & Albericio, F, The Pharmaceutical Industry in 2019. An Analysis of FDA Drug Approvals from the Perspective of 
Molecules, helmikuu 2020. 

Suurin osa uusista lääkemolekyylikandidaateista on niukkaliukoisia 

Suurin osa tuotantoprosessissa olevista lääkekandidaateista kärsii niukkaliukoisuudesta ja sen seurauksena 
heikosta biologisesta hyväksikäytettävyydestä. Nämä puutteet ovat keskeisiä syitä sille, miksi niin pieni määrä 
uusista lääkkeistä saa myyntiluvan ja lopulta saavuttaa markkinat. Arviolta 70-90 prosenttia kaikista tällä het-
kellä tuotekehitysputkessa olevista lääkekandidaateista on niukkaliukoisia, ja kuuluu näin ollen luokkaan II tai 
IV biofarmaseuttisessa luokittelujärjestelmässä (Biopharmaceutics Classification System, ”BCS”).29 

  

                                                      
29  Lähde: Nikolakakis, I. & Partheniadis, I., Pharmaceutics, Self-Emulsifying Granules and Pellets: Composition and Formation Mech-

anisms for Instant or Controlled Release, marraskuu 2017. 
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Seuraavassa kaaviossa on esitetty biofarmaseuttisen luokittelujärjestelmän eri luokat: 

 

Lähde: Nikolakakis, I. & Partheniadis, I., Pharmaceutics, Self-Emulsifying Granules and Pellets: Composition and Formation Mechanisms 
for Instant or Controlled Release, marraskuu 2017. 

BCS:n luokka II tarkoittaa lääkkeitä ja lääkekandidaatteja, jotka ovat niukkaliukoisia ja joilla on korkea solukal-
vojen läpäisevyys, kun taas luokka IV käsittää lääkkeet ja lääkekandidaatit, jotka ovat niukkaliukoisia ja joilla 
on matala solukalvojen läpäisevyys. Niukkaliukoisuus aiheuttaa usein heikkoa biologista hyväksikäytettä-
vyyttä30, mikä on yksi syy epäonnistuneille kliinisille tutkimuksille. Tämä johtuu siitä, että lääkkeen ainesosan 
kyvyttömyys päästä verenkiertoon vähentää lääkkeen vaikuttavan tehokkuutta, kun kliinisissä tutkimuksissa 
on näytettävä toteen riittävä tehokkuuden taso. Lääkeyhtiöt voivat tietyissä tapauksissa ratkaista uusien lää-
kekandidaattiensa liukoisuusongelman käyttämällä tarkoituksenmukaista hiukkasten kokoa pienentävää tek-
nologiaa kasvattaakseen vaikuttavien lääkeaineidensa ominaispinta-alaa suhteessa lääkeaineen määrään, ja 
näin lisätä niiden liukoisuutta ja sen seurauksena parantaa uusien lääkekandidaattien biologista hyväksikäytet-
tävyyttä. Muita syitä kokeiden epäonnistumiselle kehitysprosessin aikana ovat esimerkiksi lääkekandidaattien 
farmaseuttisten ominaisuuksien aiheuttama korkea toksisuus ja sen aikaansaamat haitalliset sivuvaikutuk-
set.31 

Lääkeyhtiöt entistä enemmän riippuvaisia vanhemmista lääketuotteista  

Globaaleille lääkemarkkinoille myyntiin tulevien uusien lääkkeiden rajallinen määrä nostaa lääkeyhtiöiden kau-
pallisten tuoteportfolioiden ikää. Koska uuden lääkkeen kehittäminen vaatii huomattavan määrän aikaa, ja 
koska kumulatiivinen todennäköisyys sille, että uusi lääkekandidaatti saa myyntiluvan on alhainen, on lääke-
yhtiöiden vaikea tuoda uusia lääkkeitä markkinoille tasaisin väliajoin. Yli kymmenen vuotta markkinoilla ollei-
den lääkkeiden osuus liikevaihdosta oli keskimäärin 66 prosenttia vuonna 2019 niiden 13 lääkeyhtiön kohdalla, 
jotka ovat eniten riippuvaisia yli kymmenen vuotta markkinoilla olleista lääkkeistä.32 Vuoden 2024 ennustettu 
vastaava luku on tällä hetkellä 64 prosenttia33, mikä osoittaa, että lääkeyhtiöiden ennustetaan joutuvan tukeu-
tumaan yli kymmenen vuotta vanhoihin tuotteisiin luotettavan tulovirran osalta. On kuitenkin huomioitava, että 
merkittävä osuus tällaisista markkinoilla olevista lääkkeistä saatavista tulosta tulee todennäköisesti vaarantu-
maan patenttien umpeutumisten takia, alla kuvatun mukaisesti. 

                                                      
30  Lähde: Savjani, K., Gajjar, A. & Savjani, J., ISRN Pharmaceutics, Drug Solubility: Importance and Enhancement Techniques, 

heinäkuu 2012. 

31  Lähde: EMD Millipore, Solving the Solubility Challenge: A Key Success Factor of Pharmaceutical Formulations, huhtikuu 2015, 
alkuperäinen lähde: GlobalData, 2009. 

32  Lähde: EvaluateVantage, Sanofi’s geriatric pipeline fails to freshen up, tammikuu 2020, alkuperäinen lähde: Evaluate (viitattu 
29.3.2020). 

33  Lähde: EvaluateVantage, Sanofi’s geriatric pipeline fails to freshen up, tammikuu 2020, alkuperäinen lähde: Evaluate (viitattu 
29.3.2020). 
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Seuraavassa kaaviossa on esitetty yli kymmenen vuotta vanhojen tuotteiden osuus liikevaihdosta niiden 13 
lääkeyhtiön osalta, joiden liikevaihto on tällä hetkellä eniten riippuvainen tällaisista tuotteista: 

Prosenttia 

 

Lähde: EvaluateVantage, Sanofi’s geriatric pipeline fails to freshen up, tammikuu 2020, alkuperäinen lähde: Evaluate (viitattu 29.3.2020). 

Tuotteiden elinkaaren hallinta on entistä tärkeämpää lääketeollisuudessa  

Vanhempien tuoteportfolioiden vuoksi nykyisten lääkkeiden elinkaaren hallinta on lääkeyhtiöiden kannalta en-
tistä tärkeämpää. Nykyisten lääkkeiden patenttien umpeutuminen uhkaa tulevina vuosina merkittävästi laskea 
eniten myytyjen lääkkeiden myyntiä johtuen kilpailevista geneerisistä lääkkeistä, jotka ovat hinnaltaan halvem-
pia ja kehitetty samaan käyttötarkoitukseen kuin nykyiset lääkkeet, kunhan niiden patentit ovat umpeutuneet. 
Patenttien umpeutumisesta johtuvan reseptilääkkeiden myynnistä saatavien tulojen laskun odotetaan olevan 
74 prosenttia vuosina 2020–202434 ja näin ollen lääkeyhtiöiden on etsittävä tilaisuuksia pidentää niiden yksin-
oikeuden kestoa markkinoilla. Tällaiseen yksinoikeuden pidentämiseen on useita eri tapoja, kuten nykyisen 
lääkkeen farmaseuttisten ominaisuuksien parantaminen ja siten mahdollisuus pyrkiä pidentämään patentti-
suojaa hakemalla patentit muun muassa uusille indikaatioille, annostelumuodoille ja -menetelmille. Monen val-
tion sääntely sallii vaihtoehtoisia yksinkertaistettuja sääntelyreittejä (alternative regulatory pathways), kuten 
Yhdysvaltain liittovaltion elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkalain (the Federal Food, Drug and Cosmetic Act) niin 
sanottu 505(b)(2) -säännös, sellaisten jo kaupallistettujen lääkkeiden kohdalla, joista on jo olemassa kliinistä 
turvallisuutta tai tehoa koskevia tietoja.  

Maailmanlaajuisesti 15:n eniten myytyyn lääkkeen joukkoon vuonna 2018 kuuluneiden Humiran (myynti yli 20 
miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 201835) ja Stelaran (myynti yli 5 miljardia Yhdysvaltain dollaria36) tär-
keimpien patenttien odotetaan umpeutuvan vuonna 2023.37 Nykyisten lääkkeiden patenttien umpeutuminen 
uhkaa arviolta 159 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokonaismyyntiä vuosina 2020–2024.38 Tämä vastaa lähes 
Pohjoismaiden viiden suurimman pörssiyhtiön (pois lukien rahoituslaitokset sekä öljy- ja kaasuyhtiöt) yhteen-
laskettua 160 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihtoa vuonna 2019.39 

  

                                                      
34  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

35  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

36  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

37  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

38  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

39  Lähde: Volvo AB:n, A.P. Moller-Maerskin, Nokian, H&M Hennes & Mauritzin ja Telefonaktiebolaget LM Ericssonin vuosikertomuk-
set 2019. Paikalliset valuutat muutettu Yhdysvaltain dollareiksi 21.2.2020. 
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Seuraavassa kaaviossa on esitetty, kuinka reseptilääkkeiden maailmanlaajuinen myynti on uhattuna patent-
tien voimassaolon päättymisen vuoksi vuosina 2010–2024: 

USD miljardia                                                                       Prosenttia 

 

1 Edustaa tuotteen maailmanlaajuista myyntiä vuotta ennen patentin voimassaolon päättymistä, mutta kohdennettu voimassaolon päät-
tymisvuodelle. 
Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

 
Tällä hetkellä käytössä olevat teknologiat 

Lääkeyhtiöillä on käytössään useita tapoja, joilla lisätään lääkekandidaattien liukoisuutta ja parannetaan niiden 
biologista hyväksikäytettävyyttä kasvattamalla lääkeainehiukkasten ominaispinta-alaa. Nanopartikkelien tuot-
tamisessa käytettävät menetelmät voidaan jakaa ”isommasta pienempään” sekä ”pienemmästä isompaan” -
lähestymistapoihin.  

”Isommasta pienempään” -lähestymistapa on usein jauhatustekniikoihin perustuva mekaaninen menetelmä, 
jossa lääkeainehiukkaset fyysisesti jauhetaan hienoksi. Tämä menetelmä on laajasti käytössä lääketeollisuu-
dessa, koska se soveltuu hiukkasten massatuotantoon mikro- ja nanometrin kokoluokissa.40 Tällaisia mekaa-
nisia tekniikoita rajoittaa pääasiallisesti se, että ne eivät välttämättä tuota riittävän pieniä hiukkasia41, ne saat-
tavat aiheuttaa käsittelyvaikeuksia sähköstaattisen varauksen aiheuttamien hiukkaskasautumien ja lentelevien 
hiukkasten vuoksi42, ne saattavat tuottaa heterogeenisiä hiukkaskokojakaumia43, ja lisäksi ne saattavat aiheut-
taa fyysistä ja kemiallista hiukkasten epävakautta menettelyn tuottamasta suuresta energiatasosta johtuen44. 
Tehokkaimmissakin jauhatuksissa vain 2 prosenttia kokonaisenergian kulutuksesta voidaan kanavoida hiuk-
kaskoon pienentymiseen, jolloin ylijäänyt energia menetetään esimerkiksi hiukkasten väliselle ja hiukkasten ja 
laitteen väliselle kitkalle, lämmölle, äänelle tai värähtelylle.45 

”Pienemmästä isompaan” -lähestymistapa hyödyntää usein saostamisprosesseja kiteisten tai amorfisten na-
nopartikkeleiden aikaansaamiseksi ja mahdollistaa räätälöidyn hiukkaskokojakauman nano- ja mikrometrin 
kokoluokissa. Nämä menetelmät tuottavat usein epästabiileja amorfisia hiukkasia, joilla ei ole kiteistä raken-
netta, ja ne usein edellyttävät ylimääräisten liuottimien käyttöä halutun hiukkaskoon saavuttamiseksi.46 Lisäksi 

                                                      
40  Lähde: Loh, Z., Samanta, A. & Heng, P., Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, Overview of Milling Techniques for Improving 

the Solubility of Poorly Water-Soluble Drugs, heinäkuu 2015. 

41  Lähde: Loh, Z., Samanta, A. & Heng, P., Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, Overview of Milling Techniques for Improving 
the Solubility of Poorly Water-Soluble Drugs, heinäkuu 2015. 

42  Lähde: Peart, J., KONA, Powder Electrostatics: Theory, Techniques and Applications, elokuu 2001. 

43  Lähde: Loh, Z., Samanta, A. & Heng, P., Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, Overview of Milling Techniques for Improving 
the Solubility of Poorly Water-Soluble Drugs, heinäkuu 2015. 

44  Lähde: Verma, S., Gokhale, R. & Burgess, D., International Journal of Pharmaceutics, A Comparative Study of Top-Down and Bot-
tom-Up Approaches for the Preparation of Micro/Nanosuspensions, elokuu 2009. 

45  Lähde: Loh, Z., Samanta, A. & Heng, P., Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, Overview of Milling Techniques for Improving 
the Solubility of Poorly Water-Soluble Drugs, heinäkuu 2015. 

46  Lähde: Jog, R. & Burgess, D., Journal of Pharmaceutical Sciences, Pharmaceutical Amorphous Nanoparticles, tammikuu 2017. 
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amorfisten lääkehiukkasten vakauttamiseen käytettävien apuaineiden47, eli lääketuotteen minkä hyvänsä sel-
laisen ainesosan, joka ei ole itse lääkeaine, johtaa monimutkaisiin toimenpiteisiin liukoisuuden parantamiseksi 
sen vaatimien ylimääräisten tuotantovaiheiden takia ja näin ollen monimutkaistaen skaalautuvuutta. Apuainei-
den lisääminen aiheuttaa lisäksi suhteessa pienemmän lääkekuorman. Puutteistaan huolimatta nykymenetel-
mät hiukkasten pienentämiseksi ja biologisen hyväksikäytettävyyden parantamiseksi ovat kaupallisessa käy-
tössä, sillä lääkekehityksen haasteet ovat suuria. 

”Isommasta pienempään” -lähestymistavat 

Suihkujauhatus (jet milling) 

Suihkujauhatus on jauhatusmenetelmä, jossa ilma-, kaasu- tai höyrysuihkussa hiukkaset hienontuvat törmäil-
lessään toisiinsa ja jauhatuslaitteen pintaan. Suihkun aiheuttama keskipakovoima ajaa isot hiukkaset jauha-
tuskammion ulkolaidalle, jolloin kammion keskeltä poistuvat vain tarpeeksi pienet hiukkaset ilmavirran mu-
kana. Tässä mikronointimenetelmässä lääkehiukkaset usein hienonnetaan alle 10 mikrometrin kokoiseksi.48 
Vaikka menetelmässä ei käytetä apuaineita ja liuottomia, yhteentörmäysten aiheuttama kuumeneminen saat-
taa johtaa epästabiileihin amorfisiin (kiteettömiin) hiukkasiin, jotka uudelleenkiteytyvät ajan kuluessa.49 Kan-
sainväliset sopimusvalmistusorganisaatiot Catalent50 ja Lonza51 ovat esimerkkejä yhtiöistä, jotka hyödyntävät 
suihkujauhatusta hiukkaskoon pienentämiseksi. 

Nanojauhatus (nano milling) 

Nanojauhatusmenetelmässä lääkeaineen hiukkaskokoa pienennetään voimakkaasti nesteessä, jonka jauha-
tusaine voi koostua esimerkiksi lasisista tai keraamisista helmistä. Tekniikalla voidaan tavallisesti päästä 
100 nm:n kokoluokkaan.52 Menetelmän ongelmia ovat kuitenkin muun muassa ylijauhatuksen riski, jolloin hiuk-
kaskoko itse asiassa kasvaa aggregaation seurauksena, lääkeaineen polymorfien muuttuminen menetelmän 
edellyttämän huomattavan energiamäärän vuoksi, sekä formulaatioprosessissa käytettyjen stabilaattoreiden 
yhdistelmistä aiheutuva kompleksisuus.53 Lääketeollisuudessa nanojauhatuspalveluja tarjoavia yhtiöitä ovat 
esimerkiksi kansainväliset sopimusvalmistusorganisaatiot Catalent54 ja Lubrizol Life Science55. 

”Pienemmästä isompaan” -lähestymistavat 

Sumukuivausmenetelmä (spray drying) 

Esimerkkinä ”pienemmästä isompaan” -lähestymistavasta hiukkaskoon pienentämiseksi on sumukuivausme-
netelmä, jossa liuenneesta lääkeaineesta tuotetaan kuivaa jauhetta kuivaamalla neste nopeasti kuumalla kaa-
sulla. Menetelmä on osa laajempaa formulaatioalustaa, amorfisen kiinteän dispersion kategoriaa, joka perus-
tuu lääkkeiden saostamiseen liuoksista amorfiseen tilaan.56 Sumukuivausmenetelmällä lääkeaineen ominai-
suuksia, kuten kiteisyysastetta sekä jauheen tiheyttä, voidaan manipuloida57, jolloin hiukkaskoko voi vaihdella 
noin 300 nm:n ja 25 mikrometrin välillä, valmistustuoton ollessa 50-90 prosenttia58. Sumukuivaimilla voidaan 

                                                      
47  Lähde: Jog, R. & Burgess, D., Journal of Pharmaceutical Sciences, Pharmaceutical Amorphous Nanoparticles, tammikuu 2017. 

48  Lähde: Loh, Z., Samanta, A. & Heng, P., Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, Overview of Milling Techniques for Improving 
the Solubility of Poorly Water-Soluble Drugs, heinäkuu 2015. 

49  Lähde: Loh, Z., Samanta, A. & Heng, P., Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, Overview of Milling Techniques for Improving 
the Solubility of Poorly Water-Soluble Drugs, heinäkuu 2015. 

50  Lähde: Catalent, Catalent Micron Technologies (viitattu 6.4.2020). 

51  Lähde: Capsugel (a Lonza company), Jet-Milling Micronization (viitattu 15.4.2020). 

52  Lähde: Lubrizol Life Science, Nanomilling: A Key Option for Formulating Water-Insoluble APIs, elokuu 2018 (viitattu 21.3.2020). 

53  Lähde: Lubrizol Life Science, Nanomilling: A Key Option for Formulating Water-Insoluble APIs, elokuu 2018 (viitattu 21.3.2020). 

54  Lähde: Catalent, Early Stage Oral Development (viitattu 3.4.2020). 

55  Lähde: Lubrizol Life Science, Nanomilling: A Key Option for Formulating Water-Insoluble APIs, elokuu 2018, (viitattu 21.3.2020). 

56  Lähde: Gaspar, F., European Pharmaceutical Review, Spray drying in the pharmaceutical industry, lokakuu 2014 (viitattu 
3.4.2020). 

57  Lähde: Gaspar, F., European Pharmaceutical Review, Spray drying in the pharmaceutical industry, lokakuu 2014 (viitattu 
3.4.2020). 

58  Lähde: Arpagaus, C. Schafroth, N. & Meuri, M., Laboratory Scale Spray-Drying of Lactose: A Review, tammikuu 2010. 
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saavuttaa huomattava tuotantokapasiteetti. Suurimmat kaupalliset sumukuivausyksiköt voivat tuottaa useita 
tonneja lopputuotetta päivässä.59 Parantaakseen heikkoliukoisten lääkkeiden biologista hyväksikäytettävyyttä, 
sumukuivausmenetelmää käyttävät muun muassa kansainväliset sopimusvalmistusorganisaatiot Catalent60, 
Hovione61, Lonza62 ja Upperton Pharma Solutions63. 

Ylikriittisiin nesteisiin perustuvat menetelmät 

Ylikriittisiin nesteisiin perustuvat teknologiat ovat toinen esimerkki ”pienestä isompaan” -lähestymistavasta 
hiukkaskoon pienentämiseksi. Esimerkiksi Rapid Expansion of Supercritical Solutions (”RESS”) erottaa lääke-
aineen ylikriittisestä hiilidioksidista soveltamalla paineen nopeaa alentamista ilman, että tarvitaan apuaineita 
tai ylimääräisiä liuottimia. Menetelmällä voidaan saavuttaa hiukkaskoko 800 nm:n ja 3 mikrometrin välillä.64 
RESS:n pääasialliset rajoitteet ilmenevät toistettavuusongelmina ja hiukkasten hallitsemattomana syntymi-
senä.65 Erittäin nopea ja hallitsematon hiilidioksidin laajentuminen nesteestä kaasuksi ei salli hiukkasen kitey-
tymistä ja johtaa amorfisten ja usein epästabiilien hiukkasten muodostumiseen.66 Ylikriittisiin nesteisiin perus-
tuvia menetelmiä tarjoavat muun muassa CrystecPharma67 ja StaniPharm68. 

  

                                                      
59  Lähde: Gaspar, F., European Pharmaceutical Review, Spray drying in the pharmaceutical industry, lokakuu 2014 (viitattu 

3.4.2020). 

60  Lähde: Catalent, Catalent Spray Drying Technology (viitattu 3.4.2020). 

61  Lähde: Hovione, Spray Drying (viitattu 3.4.2020). 

62  Lähde: Capsugel (a Lonza company), Spray-Dried Dispersion (viitattu 6.4.2020). 

63  Lähde: Upperton Pharma Solutions, Spray Drying (viitattu 3.4.2020). 

64  Lähde: Thakur, R. & Gupta, R., American Chemical Society, Rapid Expansion of Supercritical Solution with Solid Cosolvent 
(RESS-SC) Process: Formation of Griseofulvin Nanoparticles, elokuu 2005. 

65  Lähde: Parhi, R. & Suresh, P., Journal of Advanced Pharmaceutical Science and Technology, Supercritical Fluid Technology: A 
Review, tammikuu 2013. 

66  Lähde: Jog, R. & Burgess, D., Journal of Pharmaceutical Sciences, Pharmaceutical Amorphous Nanoparticles, tammikuu 2017. 

67  Lähde: CrystecPharma, What is mSAS® Technology? (viitattu 3.4.2020). 

68  Lähde: StaniPharm, Overview (viitattu 3.4.2020). 
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TIETOA YHTIÖSTÄ JA YHTIÖN LIIKETOIMINNASTA 

Yleiskatsaus 

Nanoform Finland Oyj on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, joka tarjoaa asiantuntijapal-
veluja globaalille lääketeollisuudelle nanoteknologian ja lääkeainehiukkastekniikan alueilla. Yhtiön kaupallinen 
toiminta on varhaisessa vaiheessa ja vuonna 2019 sen liiketoiminta muodostui niin sisäisistä T&K-toiminnoista 
kuin asiakkaille tarjotuista PoC-tyyppisistä T&K-palveluista. Yhtiö käyttää uraauurtavaa CESS®-teknologiaa 
nanoformoidakseen lääkeaineita kiteisiksi tai stabiileiksi amorfisiksi nanopartikkeleiksi. Yhtiöllä on kasvava 
määrä asiakkaita, jotka edustavat globaaleja suuria ja keskikokoisia lääkeyhtiöitä, erityisalan lääkeyhtiöitä 
sekä bioteknologia-alan yrityksiä. 

Yhtiön toiminta-ajatuksena on mahdollistaa kliinisiin tutkimuksiin etenevien ja markkinoille pääsevien lääkkei-
den määrän huomattava kasvu. Yhtiön kohderyhmänä ovat lääkkeitä kehittävät ja valmistavat yritykset, joiden 
lääkkeiden tehokkuutta ja turvallisuutta voitaisiin parantaa lisäämällä niiden biologista hyväksikäytettävyyttä 
Yhtiön kehittämän suojatun CESS®-teknologia-alustan avulla. Yhtiö tarjoaa patentoidun ja skaalattavan 
CESS®-teknologiansa avulla mahdollisuuden parantaa lääkkeiden biologista hyväksikäytettävyyttä ja tehok-
kuutta pienentämällä lääkkeissä käytettävien lääkeainehiukkasten kokoa. CESS®-teknologia on osoittanut ky-
vyn tuottaa kiteisiä tai stabiileja amorfisia, alle 200 nm:n kokoisia ja joskus jopa 10 nm:n kokoisia nanopartik-
keleja liuoksesta ilman liuottimien, apuaineiden tai monimutkaisten tuotantomenetelmien käyttöä. CESS®-tek-
nologia-alustan käyttö tarjoaa Yhtiön asiakkaille mahdollisuuden parantaa ja säätää lääkeainehiukkasten omi-
naisuuksia, kuten kokoa, muotoa ja polymorfista muotoa, ja siten parantaa lääkeaineiden liukoisuutta ja biolo-
gista hyväksikäytettävyyttä. CESS®-teknologia voi vähentää lääkkeiden epäonnistumisia kliinisten tutkimusten 
aikana lisäämällä lääkeaineiden tehoa ja turvallisuutta, voi tarjota uusia mahdollisuuksia aikaisemmin kliini-
sissä tutkimuksissa epäonnistuneille lääkkeille, voi parantaa lääkkeiden farmakokineettisiä ominaisuuksia 
(sekä tuotekehitysputkessa olevien että markkinoilla jo olevien lääkkeiden osalta), voi tarjota lääkkeille uusia 
kaupallisia mahdollisuuksia sekä voi mahdollistaa uusien lääkkeiden pääsyn markkinoille. Yhtiö ei ole ulkois-
tanut eikä myöntänyt lisenssejä patenttisuojattuun CESS®-teknologia-alustaansa, tarkoituksenaan jatkossakin 
estää kilpailijoita ja asiakkaita kopioimasta Yhtiön teknologian osia, palvelutarjontaa sekä tietotaitoa. 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on noin 50 työntekijää. Tähän mennessä Yhtiö on saanut ~20 miljoo-
naa euroa rahoitusta, joka koostuu oman ja vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta sekä tuotekehitysapu-
rahoista. Yhtiön saama rahoitus on käytetty pääasiassa Yhtiön CESS®-teknologian kehittämiseen, GMP-tuo-
tantolinjan rakentamiseen sekä liiketoiminnan yleisiin kuluihin, kuten kokeneen johtoryhmän rekrytointiin. Yh-
tiön liikevaihto oli 49 tuhatta euroa vuonna 2019 ja 150 tuhatta euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljännek-
sellä, ja se kertyi Yhtiön olemassa olevien asiakassopimusten perusteella saaduista maksuista. Tämän Esit-
teen päivämäärään mennessä Yhtiön on toteuttanut PoC-projekteja asiakkaidensa lääkeaineilla. Lisätietoja 
vuosina 2017-2019 ja vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutettujen PoC-projektien määrästä 
on esitetty kohdassa ”Eräitä taloudellisia tietoja – Yhtiön tunnusluvut”. Lisätietoja Yhtiön asiakassopimuksista 
on esitetty jäljempänä kohdassa ” – Yhtiön asiakkaat”. Yhtiö hakee listausta First North Premier Finlandiin ja 
First North Premier Swedeniin ensisijaisesti saadakseen lisärahoitusta kasvustrategiansa toteuttamiseen kan-
sainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Lisätietoja Listautumisannin syistä, katso ”Listautumisannin syyt ja varojen 
käyttö”.  

Historia 

Yhtiö perustettiin joulukuussa 2015, mutta sen palvelut ja teknologia ovat yli kymmenen vuotta kestäneen T&K-
työn tulosta. Yhtiön perustamiseen johtanut idea syntyi vuonna 2008, jolloin professorit Jouko Yliruusi ja Ed-
ward Hæggström (”Professorit”) yhdistivät farmaseuttisen teknologian ja fysiikan asiantuntemuksensa. Pro-
fessorit johtivat useita Teknologian tutkimuskeskuksen (TEKES, nykyään Business Finland) rahoittamia pro-
jekteja Helsingin yliopistossa kehittääkseen uutta hiukkasteknologiaa. Erään Helsingin yliopistossa toteutetun 
projektin aikana osa Professorien kokeilemista uusista hiukkasteknologioista osoittautui lupaaviksi ja näin 
CESS®-prosessi keksittiin vuonna 2012. Seuraavana vuonna CESS®-prosessi osoitettiin toimivaksi (proof of 
concept). Vuonna 2014 Helsingin yliopisto haki ensimmäistä patenttia CESS®-prosessin menetelmälle sekä 
laitteelle, joka pystyy tuottamaan nanopartikkeleja orgaanisista aineista. Seuraavana vuonna Helsingin yli-
opisto myi ja luovutti nämä patentit Yhtiölle. Perustamisensa jälkeen vuonna 2015 Yhtiö on laajentunut nope-
asti ja siitä on tullut yhtiö, jolla on korkeita kansainvälisiä tavoitteita. Vuonna 2016 Yhtiö aloitti ensimmäisen 
asiakasprojektinsa ja jätti patenttihakemuksen toiselle patenttiperheelleen. Vuonna 2017 Yhtiö teki ensimmäi-
sen sopimuksensa ison globaalin lääkeyhtiön kanssa ja suoritti rotilla prekliinisen tutkimuksen, josta saatiin 
lupaavia tuloksia CESS®-teknologialla nanoformoidusta piroksikaamista. Vuonna 2018 Yhtiö aloitti GMP-tuo-
tantolinjan suunnittelun ja rakentamisen sekä keräsi 7 miljoonaa euroa tietyille sijoittajaryhmille suunnatulla 
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osakeannilla. Vuonna 2019 Yhtiölle myönnettiin farmaseuttisten ainesosien konferenssissa (Convention of 
Pharmaceutical Ingredients, ”CPhI”) palkinto farmaseuttisesta innovaatiosta (Pharma Innovation Award) far-
maseuttisen formulaation huippuosaamisen kategoriassa (Excellence in Pharma for Formulation), Yhtiö ra-
kensi kokeneen globaalin myyntiorganisaation, vahvisti organisaatiotaan nimittämällä uusia ansioituneita hal-
lituksen jäseniä, palkkasi useita kansainvälisiä lääkealan asiantuntijoita Suomeen, keräsi 10 miljoonaa euroa 
rahoitusta tietyille sijoittajaryhmille suunnatulla osakeannilla sekä toimitti GMP-lupaa koskevan hakemuksen 
FIMEA:lle. Lisäksi vuonna 2019 Yhtiö jatkoi prekliinisiä tutkimuksia rotilla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 
tutkia erään tulehduskipulääkkeen, piroksikaamin, kahden eri hiukkaskoon, mikronoidun piroksikaamin ja na-
noformoidun piroksikaamin, farmakokinetiikkaa. Piroksikaami valittiin, koska se on laajalti käytetty malliyhdiste 
heikkoliukoisille lääkeaineille. Referenssinä toimineeseen mikronoituun piroksikaamiin verrattuna nanofor-
moidulla piroksikaamilla oli paremmat farmakokineettiset ominaisuudet, mukaan lukien nopeampi imeytyminen 
ja parempi biologinen hyväksikäytettävyys. Lisätietoja piroksikaamitutkimuksesta on esitetty jäljempänä koh-
dassa ” – Tutkimus- ja kehitystyö”. Yhtiö perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin tammikuussa 2020. Yhtiö sai 
FIMEA:n myöntämän GMP-luvan GMP-tuotantolinjalleen 29.4.2020. 

Merkittävät historialliset tapahtumat 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön historian merkittävät tapahtumat pääpiirteittäin: 

Vuosi Tapahtumat 

2015 

- Nanoform Finland Oy perustettiin; 
- Helsingin yliopisto myi ja luovutti nanopartikkelien tuottamiseksi tarvittavaa menetelmää ja lai-

tetta koskevan patenttinsa Yhtiölle; 

2016 
- Yhtiö aloitti ensimmäisen nanoformointia koskevan asiakasprojektinsa; 
- Yhtiö toimitti patenttihakemuksen toiselle patenttiperheelleen; 

2017 

- Yhtiö teki ensimmäisen sopimuksen ison lääkeyhtiön kanssa; 
- Yhtiö suoritti piroksikaamia koskevan prekliinisen eläinkokeen rotilla, ja kokeesta saatiin lupaa-

via tuloksia;  

2018 

- Yhtiö aloitti GMP-tuotantolinjan rakentamisen; 
- tietyille sijoittajaryhmille suunnattu 7 miljoonan euron osakeanti, jossa Mandatum Henkivakuu-

tusosakeyhtiö (Sampo-konserni) toimi ankkurisijoittajana; 

2019 

- Yhtiölle myönnettiin CPhI:n palkinto farmaseuttisesta innovaatiosta formulaation kategoriassa 
nanoformoinnista; 

- Yhtiö rakensi kokeneen globaalin myyntiorganisaation; 
- Yhtiö vahvisti organisaatiotaan uusilla hallituksen jäsenillä ja sijoitti useita kansainvälisiä lää-

kealan asiantuntijoita Suomeen; 
- tietyille sijoittajaryhmille suunnattu 10 miljoonan euron osakeanti, jossa Mandatum Henkiva-

kuutusosakeyhtiö (Sampo-konserni) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen toimivat 
ankkurisijoittajina; 

- Yhtiö toimitti GMP-lupaa koskevan hakemuksen FIMEA:lle; 
- piroksikaamitutkimuksen tulokset osoittivat, että Yhtiön piroksikaaminanopartikkeleilla on pa-

rempi farmakokineettinen profiili verrattuna mikronoituun piroksikaamiin; 
- uusi myyntiorganisaatio kehitti Yhtiölle uuden brändin ”Small is Powerful” ja kasvatti Yhtiön 

tunnettavuutta Euroopassa ja Yhdysvalloissa; 

2020 
- Yhtiö perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin; ja 
- Yhtiölle myönnettiin GMP-lupa. 

 
Keskeiset vahvuudet 

Yhtiön johto arvioi, että erityisesti seuraavat tekijät ovat Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ja antavat sille kilpailue-
tua: 

Käänteentekevä teknologia 

Yhtiön johto uskoo, että Yhtiöllä on hallussaan uusi käänteentekevä teknologia, jonka avulla voidaan lisätä 
merkittävästi markkinoille myyntiin tulevien lääkkeiden määrää. Yhtiön kehittämä CESS®-teknologia-alusta on 
Yhtiön tiedon mukaan ainoa teknologia, jolla voidaan parantaa lääkkeiden biologista hyväksikäytettävyyttä ja 
tehokkuutta pienentämällä lääkkeissä käytettävien lääkeaineiden hiukkaskokoa kiteisiksi tai stabiileiksi amor-
fisiksi, alle 200 nm:n kokoisiksi ja joskus jopa 10 nm:n kokoisiksi nanopartikkeleiksi liuoksesta ilman liuottimien, 
apuaineiden tai monimutkaisten tuotantomenetelmien käyttöä.  

Yhtiön johto katsoo, että CESS®-teknologia-alusta tarjoaa mahdollisuuden: 
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 antaa aiemmin epäonnistuneille lääkekandidaateille toinen tilaisuuden päästä markkinoille; 

 kehittää olemassa olevia lääkkeitä ja mahdollistaa uusien lääkkeiden luomisen; ja 

 olemassa olevien lääkkeiden elinkaaren hallintaan patenttisuojan pidentämisen kautta ja siten piden-
tää lääkkeistä saatavaa tulovirtaa. 

Teknologian keskeiset hyödyt on kuvattu myös jäljempänä kohdassa ” – Yhtiön palvelut ja tuotteet”. 

Houkutteleva ja laaja markkina, joka tarvitsee tehokkaampia ratkaisuja 

Lääkkeisiin käytettiin maailmanlaajuisesti 1,2 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2018 ja kulutuksen ole-
tetaan ylittävän 1,5 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2023 mennessä.69 Pelkästään 100 eniten myydyn 
reseptilääkkeen maailmanlaajuinen myynti oli yhteensä 306 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2018, ja 
sen odotetaan kasvavan 357 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2024.70 Lääke- ja bioteknologia-alan yri-
tykset käyttivät T&K-työhön 179 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2018.71 FDA hyväksyi vain 59 lääkettä 
vuonna 2018, verrattuna 22 hyväksyttyyn lääkkeeseen vuonna 2016, ja 39 hyväksyttyyn lääkkeeseen vuonna 
2012, viiden vuoden keskiarvon ollessa 44 hyväksyttyä lääkettä vuodessa vuosina 2015 – 2019.72 Yksi kes-
keinen syy siihen, miksi niin vähän lääkkeitä hyväksytään vuosittain, on uusien lääkkeiden alhainen biologinen 
hyväksikäytettävyys.73 Arviolta 70-90 prosenttia kaikista tällä hetkellä tuotekehitysputkessa olevista lääkekan-
didaateista on niukkaliukoisia74, ja Yhtiön CESS®-teknologian tavoitteena on tarjota ratkaisu lääketeollisuuden 
niukkaliukoisuusongelmaan (katso lisää kohdasta ”Markkina- ja toimialakatsaus – Globaalien lääkemarkkinoi-
den markkina-ajurit ja trendit – Suurin osa uusista lääkemolekyylikandidaateista on niukkaliukoisia”). 

 

Kestävä tuotannon skaalattavuus 

Yhtiöllä on kyky skaalata tuotantokapasiteettiaan kestävästi varmistaakseen toimitusten jatkuvuuden asiak-
kailleen. Yhtiö arvioi tuotantolinjojensa olevan huomattavasti pienempikokoisempia kuin tällä hetkellä kilpaile-
vien teknologioiden vaatimat tuotantolinjat ovat. Yhtiön tuotantolinjojen lisääminen vaatii suhteellisen alhaisia 
käyttöomaisuusinvestointeja. CESS®-teknologia ei käytä liuottimia, apuaineita tai monimutkaisia tuotantome-
netelmiä, ja Yhtiö uskoo, että CESS®-teknologian avulla on mahdollista vähentää lääketeollisuuden tuotanto-
jalanjälkea ja ympäristökuormitusta. Yhtiö pystyy ottamaan käyttöön suljetun järjestelmän kierrättääkseen sen 
tuotannossa käyttämänsä hiilidioksidin, mutta se ei ole vielä ottanut järjestelmää käyttöön. Yhtiö suunnittelee 
ottavansa käyttöön tällaisen suljetun järjestelmän vuoden 2025 loppuun mennessä ja tässä Esitteessä esitetyt 
arviot investointitarpeista kuvastavat siihen liittyviä kustannuksia. Hiilidioksidin kierrättäminen edistäisi myös 
hiilineutraalia tulevaisuutta.  

Houkutteleva liiketoimintamalli 

Yhtiön liiketoimintamallin arvioidaan tuottavan vahvaa kassavirtaa ja jatkuvaa liikevaihtoa tulevaisuudessa. 
Vähäisten tuotantokustannusten (eli lähinnä hiilidioksidin käytön), vuoksi Yhtiön johto arvioi liiketoiminnan 
myyntikatteen ylittävän 90 prosenttia pitkällä aikavälillä. Nanoformin johto uskoo, että Yhtiö voi tuottaa lisäar-
voa lääketeollisuuden kehityksen useissa vaiheissa jäljempänä kuvatulla tavalla. 

PoC-projektissa arvioidaan, onko tietyn lääkeaineen nanoformointi mahdollista, ja se kestää tyypillisesti 2–3 
kuukautta. PoP-projektissa selvitetään tiettyä lääkeainetta koskevan optimaalisen prosessin parametrit ja pro-
sessin valvonta- ja ohjaustoimenpiteet, ja se kestää arviolta 3–6 kuukautta. Yhtiön prekliiniset palvelusopimuk-
set perustuvat ennakkoon ja projektin kuluessa maksettaviin palkkioihin. Yhtiölle kertyvä liikevaihto muodostuu 
jokaisesta yksittäisestä projektista veloitettavasta kiinteästä korvauksesta, jonka arvioidaan olevan 50 tuhatta 
euroa – 500 tuhatta euroa lääkeainetta kohden per PoC-projekti riippuen projektikohtaisista olosuhteista ja 50 

                                                      
69  Lähde: IQVIA Institute for Human Data Science, The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, tammikuu 2019. 

70  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

71  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019. 

72  Lähde: FDA, New Drug Therapy Approvals 2019, tammikuu 2020. 

73  Lähde: EMD Millipore, Solving the Solubility Challenge: A Key Success Factor of Pharmaceutical Formulations, huhtikuu 2015, 
alkuperäinen lähde: GlobalData 2009. 

74  Lähde: Nikolakakis, I. & Partheniadis, I., Pharmaceutics, Self-Emulsifying Granules and Pellets: Composition and Formation Mech-
anisms for Instant or Controlled Release, marraskuu 2017. 
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tuhatta euroa – 500 tuhatta euroa lääkeainetta kohden per PoP-projekti riippuen projektikohtaisista olosuh-
teista. 

Tarkoituksena on nanoformoida lääkeaineita Yhtiön asiakkaille, jotka sitten käyttäisivät nanoformoituja lääke-
aineita sisältäviä lääkkeitä kliinisissä tutkimuksissa. Yhtiö arvioi, ettei siihen suoraan kohdistu kliinisten tutki-
musten tuloksista riippuvaa taloudellista riskiä. Osa Yhtiön liiketoimintasuunnitelmasta perustuu kiinteän mak-
sun saamiseen asiakkaalta nanoformoidun lääkeaineen toimittamisesta ennen kliinisten tutkimusten aloitta-
mista tai niiden alussa, ja siksi kliinisten tutkimusten lopputulokset eivät vaikuttaisi Yhtiölle suoritettaviin mak-
suihin nanoformoitujen lääkeaineiden toimittamisesta asiakkaille. Materiaalin toimittamisesta kliinisiin tutki-
muksiin veloitettavan kiinteän korvauksen arvioidaan vaihtelevan 0,5 miljoonan ja 10 miljoonan euron välillä 
lääkeainetta kohden per faasi riippuen projektista ja kliinisten tutkimusten faasista. 

Asiakkaille, joiden lääkkeet ovat läpäisseet vaaditut kliiniset tutkimukset onnistuneesti ja joille on myönnetty 
myyntilupa, Yhtiö pyrkii toimittamaan nanoformoituja lääkeaineita kyseisten lääkkeiden myyntituloista prosen-
tuaalisena osuutena maksettavaa rojaltia tai rojaltia muistuttavaa maksua vastaan (rojaltin arvioidaan olevan 
noin 1-20 prosenttia) tai vastaavan tasoisella hinnalla, joka lasketaan toimitetun painon perusteella (esimer-
kiksi euroa per kilogramma). Yhtiön johto arvioi, että faasin II kliinisten tutkimusten jälkeen olisi epätodennä-
köistä sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä, että sen asiakkaat ja yhteistyökumppanit korvaisivat Yhtiön 
lääkkeissään käyttämien nanoformoitujen lääkeaineiden toimittajana. 

Nanoform uskoo, että sillä on kyky veloittaa preemiotasoisia hintoja sen palveluista. Veloittaakseen huomat-
tavasti korkeimpia hintoja palveluistaan verrattuna muihin saatavilla olevien teknologioiden hintoihin, Nanofor-
min tarjoamat palvelujen on tuotettava parempaa arvoa asiakkaille ja asiakkaiden on oltava halukkaita mak-
samaan tällaisia preemiotasoisia hintoja Nanoformin palveluista. Lisätietoja Yhtiön ansaintamallista on esitetty 
jäljempänä kohdassa ” –Yhtiön ansaintamalli”. 

Arvostettu ja kokenut kansainvälinen ja monitieteinen Johtoryhmä ja hallitus 

Yhtiöllä on kokenut monitieteinen Johtoryhmä, johon on koottu useiden alojen asiantuntijoita eri kansallisuuk-
sista. Kaikilla Yhtiön Johtoryhmän jäsenillä on tohtorintutkinto tai yliopistotutkinto ja laaja kokemus omalta eri-
koisalaltaan mukaan lukien biologia, kemia, fysiikka, rahoitus ja lääketeollisuuden myynti. Yhtiön Johtoryh-
mällä on kokemusta GMP-tuotantolinjojen rakentamisesta ja toiminnasta sekä kliinisten tutkimusten suoritta-
misesta. Yhtiön Johtoryhmän jäsenet ovat työskennelleet globaaleissa sopimusvalmistusorganisaatioissa, 
kansainvälisissä lääketeollisuuden yrityksissä sekä yliopistoissa. Yhtiön Johtoryhmään kuuluu henkilöitä, joilla 
on taustaa rahoitusalalta ja kokemusta toimimisesta julkisilla markkinoilla sekä yhtiöiden rakentamisesta ja 
myyntiprosesseista. Yhtiön toimitusjohtaja tohtori Edward Hæggström on esimerkiksi aiemmin toiminut Har-
vardin yliopiston vierailevana professorina, Stanfordin yliopiston vierailevana apulaisprofessorina ja Euroopan 
ydinfysiikan tutkimusjärjestön (the European Organization for Nuclear Research, ”CERN”) projektijohtajana. 
Yhtiöllä on kokenut hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Miguel Calado, joka on aiemmin toiminut muun mu-
assa PepsiCo Internationalin ja hiukkasteknologian sopimusvalmistusorganisaation Hovione Groupin talous-
johtajana. Yhtiön Johtoryhmään kuuluu Iso-Britannian, Portugalin ja Suomen kansalaisia ja Yhtiön hallitukseen 
Yhdysvaltain, Tanskan ja Suomen kansalaisia. Lisätietoja Yhtiön johtoryhmästä on annettu kohdassa ”Yhtiön 
hallinto, johto ja tilintarkastajat – Yhtiön hallitus ja Johtoryhmä”. 

Strategia 

Yhtiön johto uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat Yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa 
keskeisiä strategisia prioriteetteja: 

Myynnin kasvun kiihdyttäminen 

Yhtiön strategiana on edelleen kiihdyttää myyntinsä kasvua. Yhtiö on jo onnistuneesti saanut päätökseen en-
simmäiset asiakasprojektinsa ja saanut ensimmäisen vanhan asiakkaansa seuraavan projektin. Vuoden 2019 
aikana Yhtiöön kohdistui huomattavaa kiinnostusta globaaleilta lääkemarkkinoilta, mistä todisteena on Yhtiön 
globaalin myyntiorganisaation yli 200 asiakastapaamista vuoden loppuun mennessä ja kaksi vuoden 2020 
ensimmäisellä neljänneksellä hankittua asiakasta verrattuna koko vuoden 2019 kolmeen asiakkaaseen. Yhtiö 
tulee jatkamaan investointeja myyntiin ja markkinointiin, ja on perustanut tytäryhtiön Yhdysvaltoihin tammi-
kuussa 2020 vahvistaakseen jatkossakin sen läsnäoloa tällä keskeisellä lääketeollisuuden markkinalla. Yhtiön 
tavoitteena on saada enemmän uusia asiakkaita vuonna 2020 kuin vuonna 2019, ja kasvattaa asiakaskohtais-
ten nanoformoitujen lääkeaineiden lukumääriä tavoitteenaan nanoformoida 50 uutta lääkeainetta vuosittain 
vuoteen 2025 mennessä.  
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Yhtiö sai FIMEA:n myöntämän GMP-luvan 29.4.2020. Yhtiö odottaa aloittavansa ensimmäisen projektin na-
noformoidakseen GMP-tasoista lääkeainetta vuonna 2020. Jatkossa Yhtiö pyrkii siirtämään kasvavan osan 
sen menestyksekkäistä prekliinisistä projekteista GMP-ympäristöön.  

Tuotantokapasiteetin kasvattaminen 

Yhtiön strategiana on kasvattaa tuotantokapasiteettiaan vastatakseen asiakkaiden kasvavaan kysyntään. Yh-
tiön johto arvioi, että sillä on 5-10 toiminnassa olevaa GMP-tuotantolinjaa ja 15-20 toiminnassa olevaa preklii-
nistä tuotantolinjaa vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa Yhtiöllä oli 
tuotantolaitoksessaan kuusi (6) prekliinistä tuotantolinjaa ja yksi (1) GMP-valmis tuotantolinja (jolle Yhtiön on 
saanut GMP-luvan 29.4.2020).  

Erityyppiset projektit 

Yhtiön strategiana on olla mukana erityyppisissä projekteissa vastatakseen kasvavaan asiakaskysyntään. Mi-
käli asiakkaan lääkeaine onnistutaan nanoformoimaan menestyksekkäästi CESS®-teknologialla, aiemmin 
epäonnistuneet lääkekandidaatit voivat päästä lääkemarkkinoille (ja vähentää poistumaa). Lisäksi, Yhtiön 
CESS®-teknologia-alusta tarjoaa mahdollisuuksia olemassa olevien lääkkeiden elinkaaren hallinnalle. Nano-
formoituja lääkeaineita voidaan käyttää muun muassa lääkkeiden uusien annostelumuotojen ja -menetelmien 
kehittämisessä ja mahdollistamisessa sekä uusien indikaatioiden mahdollistamisessa olemassa oleville lääk-
keille. Jo kaupallistettujen lääkkeiden sisältämät nanoformoidut lääkeaineet saattavat tarjota mahdollisuuksia 
patenttisuojan pidentämiseksi ja laajentamiseksi mahdollistaen patentteja muun muassa uusille indikaatioille, 
annostelumuodoille ja -menetelmille. Lisäksi Yhtiön patenttisuojattu CESS®-teknologia voi itsessään tuottaa 
tietyn markkinayksinoikeuden lääkkeelle siinä määrin, ettei mikään muu yhtiö pysty pienentämään kyseisessä 
lääkkeessä käytettävän, ominaispiirteiltään samankaltaisen lääkeaineen hiukkaskokoa. Tämän seurauksena 
Yhtiön asiakkaat saattavat saada lisäarvoa tällaisista nanoformoiduista lääkkeistä verrattuna samaa lääkeai-
netta sisältäviin markkinoilla oleviin geneerisiin versioihin, ja näin ollen Yhtiö voi saada korkeamman katteen 
asiakkaille toimitettavista nanoformoiduista lääkeaineista.  

Tämän lisäksi, monen valtion sääntely, kuten Yhdysvaltain liittovaltion elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkalain 
(the Federal Food, Drug and Cosmetic Act) niin sanottu 505(b)(2) -säännös, sallii vaihtoehtoisia yksinkertais-
tettuja sääntelyreittejä (alternative simplified regulatory pathways), sellaisten lääkkeiden kohdalla, joiden lää-
keaineista on jo olemassa kliinistä turvallisuutta tai tehoa koskevia tietoja. Lisätietoja vaihtoehtoisista yksin-
kertaistetuista sääntelyreiteistä, katso jäljempänä ” – Yhtiön ansaintamalli”. 

Monipuoliset ja laajat mahdollisuudet 

Yhtiön strategiana on olla osallisena useassa yksittäisessä projektissa, jotka edustavat erityyppisiä projekteja. 
Tällainen monipuolinen projektiportfolio varmistaisi sen, ettei Yhtiö ole riippuvainen minkään tietyn projektin 
onnistumisesta tai tietyn lääkeaineen etenemisestä markkinoille. Monipuolisen projektiportfolion tuottamat laa-
jat mahdollisuudet lisäävät myös projektin onnistumisen todennäköisyyttä, sekä todennäköisyyttä sille, että 
nanoformoiduista lääkeaineista hyötyvät lääkkeet etenevät markkinoille ja saavat myyntiluvan onnistuneiden 
kliinisten tutkimusten seurauksena. Yhtiön nanoformoimista lääkeaineista hyötyvän lääkkeen pääsy markki-
noille antaisi siten Yhtiölle mahdollisuuden liiketoimintamallinsa mukaisesti kerätä tuloja rojalteina ja asiakkaille 
kaupalliseen myyntiin etenevien nanoformoitujen lääkeaineiden toimittamisesta veloitettavina maksuina. 

Teknologia-alusta, jota voidaan soveltaa lääketeollisuudessa laajasti 

Nanoformin johto uskoo, että CESS® on teknologia-alusta, jota voidaan soveltaa lääketeollisuudessa laajasti. 
Nanoformin visiona on lopulta kaksinkertaistaa tällä hetkellä markkinoille vuosittain myyntiin tulevien uusien 
lääkkeiden määrä ja vaikuttaa epäsuorasti nanoformoiduilla lääkeaineilla miljardin ihmisen elämään, joita hoi-
detaan nanoformoiduista lääkeaineista hyötyvillä lääkkeillä. 

Yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet 

Yhtiön hallitus on hyväksynyt seuraavat liiketoiminnan tavoitteet. Nämä liiketoiminnan tavoitteet sisältävät tu-
levaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä, ja Yhtiön todel-
linen liiketoiminnan tulos voi poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevien lausumien yhteydessä ilmaistusta. 
Yhtiön liiketoiminnan tavoitteisiin voivat vaikuttaa monet tekijät, joita on kuvattu muun muassa kohdissa ”Eräitä 
seikkoja – Tulevaisuutta koskevat lausumat”, ”Riskitekijät” ja ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – 
Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä”. Kaikki tässä mainitut liiketoiminnan tavoitteet 
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ovat tavoitteita, eikä niitä siten tule pitää ennusteina, arvioina tai laskelmina Yhtiön tulevasta taloudellisesta 
suorituskyvystä. 

Yhtiön lyhyen aikavälin liiketoiminnan tavoitteet vuosille 2020 ja 2021 ovat: 

 käynnistää sen ensimmäinen GMP-laatusertifioinnin mukainen projekti ennen vuoden 2020 loppua; 

 hankkia enemmän uusia asiakkaita vuonna 2020 kuin vuonna 2019; ja 

 toimittaa ensimmäiset ihmisille annettavat nanoformoidut lääkeaineet vuonna 2021. 

Yhtiön keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet, jotka se odottaa saavuttavansa vuoteen 2025 mennessä 
ovat: 

 nanoformoida vähintään 50 uutta lääkeainetta vuosittain; 

 25 toiminnassa olevaa tuotantolinjaa, joista 5-10 on GMP-tuotantolinjoja; 

 yli 90 prosentin myyntikate; 

 noin 200 työntekijää; ja 

 olla kassavirtapositiivinen. 

Yhtiön palvelut ja tuotteet 

Palvelumalli 

Yhtiö on suunnitellut palvelumallin, jossa lääkeaineiden nanoformointia tarkastellaan jäsentyneesti. Mallin mu-
kaisesti ensin arvioidaan alustavasti tietyn lääkeaineen ominaisuudet ja lääkeaineen mahdollinen käyttäytymi-
nen CESS®-prosessin aikana perustuen muun muassa olemassa olevaan CESS®-prosessia koskevaan tie-
toon, lääkeaineen tiettyihin ominaisuuksiin ja hiukkasten haluttuihin ominaisuuksiin. Lääkeaineen ominaisuuk-
sia koskevan alustavan arvioinnin jälkeen Yhtiö tekee PoC-projektin. PoC-projekti määrittelee, voidaanko lää-
keainetta nanoformoida.  

PoC-projektin loppuun saattamisen jälkeen, mikäli asiakas on kiinnostunut kehittämään nanoformoitua lää-
keainetta kliinisiin tutkimuksiin, Yhtiö saattaa yhdessä asiakkaan kanssa päättää kyseisen lääkeaineen pro-
sessoinnin jatkamisesta PoP-projektissa määrittääkseen optimaaliset prosessiparametrit ja optimaaliset toi-
menpiteet prosessin kontrolloimiseksi sellaisten nanoformoitujen lääkeaineiden tuotantoa varten, jotka on tar-
koitettu kliiniseen käyttöön GMP-ympäristössä. PoC- ja PoP-projektien onnistumisen jälkeen, ja mikäli asiak-
kaan kanssa niin sovitaan, Yhtiö toimittaisi nanoformoituja lääkeaineita sisällytettäväksi asiakkaiden lääkkei-
siin, jotka etenevät asiakkaiden suorittamiin kliinisiin tutkimuksiin, ja kliinisten tutkimusten onnistuessa, Yhtiö 
toimittaisi nanoformoituja lääkeaineita markkinoille eteneviin lääkkeisiin. 

Projektit alkavat yleisesti vaiheesta 1, mutta sisältävät yksilöllisiä piirteitä, eivätkä kaikki projektit siten sisällä 
kaikkia vaiheita. Seuraavassa kaaviossa esitetään yksittäiset vaiheet PoP-projektin loppuun saakka: 
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Prekliinisessä ympäristössä tehtävät PoC- ja PoP-projektit 

Prekliinisessä ympäristössä tehtävät PoC- ja PoP-projektit vaativat ainoastaan tuontiluvan lääkeaineen tuo-
miseksi Suomeen ja sen käyttämiseksi tutkimustarkoituksissa Suomessa. Yhtiö toimittaa FIMEA:lle ilmoituk-
sen käytetystä aineesta ja tutkimuksen tarkoituksesta. PoC-projektissa on tarkoitus selvittää, voidaanko lää-
keaineita nanoformoida ja voidaanko CESS®-teknologiaa soveltaa kyseessä oleviin lääkeaineisiin sekä sen 
todentamiseksi, soveltuuko nanoformoitu lääkeaine eteneväksi kliiniseen kehitykseen (eli kliiniseen tutkimuk-
seen). Lääkeaineiden prosessoimisesta saaduilla tiedoilla Yhtiö voi ennustaa yhä tarkemmin tiettyjen lääkeai-
neiden käyttäytymisen prosessin aikana, minkä seurauksena Yhtiö voi käyttää tiettyyn PoC-projektiin suun-
nattuja resurssejaan tehokkaammin. PoC-projektien avulla Yhtiö voi myös arvioida lääkeaineita CESS®-pro-
sessin avulla asiakkaan lääkeaineelle tuotettavan lisäarvon ja hyödyn määrittämiseksi. Tämän Esitteen päivä-
määränä, yhtään PoP-projektia ei ole toteutettu asiakkaan lääkeaineella. 

Yhtiön johto uskoo, että CESS®-prosessin kohtuullisten kustannusten, ajankäytön ja merkittävän potentiaalin 
johdosta on perusteltua arvioida CESS®-teknologian soveltuvuutta sekä sellaisten lääkeaineiden osalta, jotka 
eivät ole vielä markkinoilla, että hyväksytyissä lääkkeissä käytettävien lääkeaineiden osalta. Lääkeaineita, 
jotka eivät ole vielä edenneet markkinoille, ovat muun muassa kehitysvaiheessa olevat lääkkeet, sekä lääke-
aineet, joiden osalta kehitysprosessi on aiemmin epäonnistunut. Lääkeaineet, joita käytetään hyväksytyissä 
lääkkeissä, saattavat hyötyä Yhtiön CESS®-teknologiasta esimerkiksi tutkimalla mahdollisuutta pidentää lääk-
keen patenttisuojan kestoa. 

PoP-projektissa on tarkoitus määrittää optimaaliset prosessiparametrit ja optimaaliset toimenpiteet prosessin 
kontrolloimiseksi sellaisten nanoformoitujen lääkeaineiden tuotantoa varten, jotka on tarkoitettu kliiniseen käyt-
töön GMP-ympäristössä. PoC- ja PoP-projektien onnistumisen jälkeen, ja mikäli asiakkaan kanssa niin sovi-
taan, Yhtiö toimittaisi nanoformoituja lääkeaineita sisällytettäväksi lääkkeisiin, jotka etenevät asiakkaiden suo-
rittamiin kliinisiin tutkimuksiin, ja kliinisten tutkimusten onnistuessa, Yhtiö toimittaisi nanoformoituja lääkeai-
neita markkinoille eteneviin lääkkeisiin. 

Kliiniset tutkimukset ja GMP-vaiheen kaupallistaminen 

Yhtiö on saanut sen ensimmäisen GMP-tuotantolinjan rakentamisen päätökseen ja sai FIMEA:n myöntämän 
GMP-luvan 29.4.2020. GMP-lupa, ja siihen tulevaisuudessa vaadittavat soveltuvat laajennukset, antavat Yh-
tiölle mahdollisuuden sen asiakkaiden kliinisiin tutkimuksiin etenevien lääkkeiden sisältämien lääkeaineiden 
nanoformointiin, ja mikäli kliiniset tutkimukset onnistuvat, markkinoilla olevien Yhtiön asiakkaiden lääkkeiden 
sisältämien lääkeaineiden nanoformointiin. Yhtiön johto arvioi, että ensimmäinen projekti, jossa lääkeainetta 
nanoformoidaan CESS®-teknologialla kliinisissä tutkimuksissa käytettäväksi alkaa vuonna 2020, ja ensimmäi-
nen ihmiselle annettava annostelu tehdään vuonna 2021. Lisätietoja GMP-luvasta on annettu jäljempänä koh-
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dassa ” – Sääntely, standardit ja vaatimusten noudattaminen”. Osa Yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa on kliini-
sen tiedon kerääminen nanoformoitujen lääkeaineiden vaikutuksesta viipymättä GMP-luvan myöntämisen jäl-
keen. Ensimmäinen GMP-projekti ja siihen liittyvä kliininen tutkimus voi olla joko Yhtiön asiakkaan tai Yhtiön 
itse sponsoroima kliininen tutkimus. Mikäli Yhtiö sponsoroi itse kliinistä tutkimusta, se toteutettaisiin alustavan 
suunnitelman mukaan vuonna 2021 nanoformoidulla piroksikaamilla, ja tehtäisiin pienelle määrälle terveitä 
vapaaehtoisia. Katso lisää tietyistä kliinisten tutkimusten sääntelyvaatimuksista ja Yhtiön valmisteluista liittyen 
sen mahdollisesti sponsoroimaan kliiniseen tutkimukseen kohdasta ” – Merkittävät sopimukset – Quotient So-
pimus”, ” – Sääntely, standardit ja vaatimusten noudattaminen – Hyvä kliininen tutkimustapa -järjestelmä” ja 
”Riskitekijät – Oikeudelliset, sääntelyyn ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit – Mikäli Yhtiö ryhtyy spon-
soroimaan kliinistä tutkimusta, Yhtiöön kohdistuu sääntelyllisiä lisävaatimuksia sisältäen muun muassa vaati-
mukset hyvistä kliinisistä käytännöistä (Good Clinical Practice) (”GCP”), jotka saattavat johtaa Yhtiön liiketoi-
mintaan kohdistuviin rajoituksiin tai keskeytyksiin ja rahamääräisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, mikäli 
vaatimuksia ei noudateta”.  

CESS®-teknologia-alusta 

Nanoformin johto arvioi, että Yhtiö saattaa olla ainoa yhtiö, joka on osoittanut pystyvänsä nanoformoimaan 
lääkeaineita kiteisiksi tai stabiileiksi amorfisiksi, alle 200 nm:n nanopartikkeleiksi ja joskus jopa 10 nm:n kokoi-
siksi nanopartikkeleiksi liuoksesta ilman liuottimien, apuaineiden tai monimutkaisten tuotantomenetelmien 
käyttöä. Yhtiön suojattu CESS®-teknologia-alusta tarjoaa mahdollisuuden lisätä valittujen lääkeaineiden liukoi-
suutta ja biologista hyväksikäytettävyyttä merkittävästi suurentamalla nanoformoitujen lääkeainehiukkasten 
ominaispinta-alaa ja siten lisäämällä kyseisten lääkeaineiden luontaista liukoisuutta. Parempi biologinen hy-
väksikäytettävyys tarkoittaa sitä, että lääke imeytyy paremmin kehon verenkiertojärjestelmään. Kun (lääkeai-
neiden) hiukkaskokoa pienennetään 10 mikrometristä 100 nm:iin, näiden 100 nm:n hiukkasten yhteenlaskettu 
ominaispinta-ala kasvaa 30-kertaiseksi yhden saman massaisen 10 mikrometrin hiukkasen ominaispinta-
alaan verrattuna. Mikäli hiukkaskokoa kuitenkin voidaan pienentää alle 50 nm:iin, ominaispinta-ala kasvaa 
1 000-kertaisesti verrattuna 10 mikrometrin kokoisen hiukkasen ominaispinta-alaan. Tällainen ominaispinta-
alan kasvu mahdollistaa merkittävän liukenemisnopeuden kasvun ja vaikuttaa molekyylin luontaiseen liukoi-
suuteen.  

Yhtiö katsoo, että lääkeaine on nanoformoitu, jos tietyn tuotantoerän sisällä prosessoidun lääkeaineen hiuk-
kaskoko on alle 300 nm. Nanoformoidun lääkeaineen hiukkaskoko riippuu monesta tekijästä, muun muassa 
kyvystä hallita kyseessä olevan lääkeaineen nukleaatiota ja lääkeaineiden ydinten kasvua. Tähän mennessä 
Yhtiö on onnistunut tuottamaan CESS®-teknologiallaan alle 300 nm:n kokoisia nanopartikkeleita yli 80 prosen-
tissa käsittelemistään lääkeaineista. Onnistumisprosentti kuitenkin pohjautuu pieneen otokseen kaikista tun-
netuista lääkeaineista, eikä se siten välttämättä kuvaa tilannetta kaikkien olemassa olevien tai tulevien lääke-
aineiden kohdalla. 
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Seuraava kaavio havainnollistaa hiukkasen ominaispinta-alan kasvua, kun hiukkasen kokoa pienennetään:  

 

CESS®-teknologian avulla toteutettava nanoformointiprosessi 

CESS®-prosessissa ylikriittistä hiilidioksidia johdetaan paineastiaan, jossa lääkeaine on jauheena. Paineen ja 
lämpötilan nostaminen liuotusastiassa liuottaa lääkeaineen ylikriittiseen hiilidioksidiin. Sen jälkeen ylikriittinen 
hiilidioksidi ja lääkeaine vapautetaan paine- ja liuotusastiasta siten, että muun muassa virtaus-, paine- ja läm-
pötilaprofiileja säädellään tarkasti. Painetta ja lämpötilaa säädellään putkessa, jotta saavutetaan stabiili kitey-
tymisvaihe ja nanopartikkelien muodostuminen. Lopuksi hiilidioksidi sublimoidaan paineenpoistoastiassa, 
minkä seurauksena hiilidioksidista tulee sivutuote ja lopulliset nanopartikkelit ovat valmiita kerättäväksi ja for-
muloitavaksi nanopartikkelien keräysastiassa. Ylikriittisen hiilidioksidin käyttö mahdollistaa ympäristöystävälli-
sen hiukkastuotantoprosessin. Prosessissa käytetään lääkelaatuista hiilidioksidia, jossa ei ole apuaineita tai 
orgaanisia liuottimia. 

Seuraavassa kaaviossa esitetään kaavamainen havainnekuva Yhtiön CESS®-teknologiaa käyttävästä nano-
formointiprosessista: 
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Alla olevat elektromikroskooppiset kuvat kuvaavat lääkeaineen rakenteen ennen CESS®-teknologialla tehtyä 
nanoformointia ja nanoformoinnin jälkeen: 

 
CESS®-teknologia mahdollistaa nanoformoitujen lääkeaineiden skaalautuvan tuotannon. Yhtiö on onnistunut 
merkittävästi nostamaan CESS®-teknologian tuotantonopeutta ajan kuluessa. Tästä on osoituksena Yhtiön työ 
piroksikaamilääkeaineella, jolla Yhtiö voi tällä hetkellä tuottaa yhdellä tuotantolinjalla yli 100 grammaa hiukka-
sia tunnissa, kun taas vuonna 2013 Yhtiö pystyi tuottamaan yhdellä tuotantolinjalla 0,0001 grammaa hiukkasia 
tunnissa. Tuotantomäärät ovat kuitenkin riippuvaisia muun muassa kyseessä olevasta lääkeaineesta sekä 
hiukkasten tavoitelluista ominaisuuksista.  

Tulevaisuudessa Yhtiön teknologian kehitys keskittyy maksimoimaan lääkeaineen nanoformoinnin todennä-
köisyyden. Kehitystyössä keskitytään myös lääkeaineiden tuotantolinjakohtaisen tuotantonopeuden jatkuvaan 
kasvattamiseen. Nanoformin johto arvioi, että muutamien kilogrammojen vuosittainen tuotanto riittää vastaa-
maan kaupalliseen kysyntään sellaisten lääkeaineiden osalta, joiden arvotiheys on korkea ja jotka ovat Yhtiön 
pääasiallisia kohteita. Nanoformin johto arvioi pystyvänsä kasvattamaan Yhtiön tuotantokapasiteettia yhtä tuo-
tantolinjaa kohti sekä lisäämään rinnakkaisia tuotantolinjoja, koska yksittäinen tuotantolinja vaatii suhteellisen 
vähäisiä käyttöomaisuusinvestointeja. Yhtiö on lisäksi palkannut valmistettavuusasiantuntijan ja kehittää val-
mistettavuusarvioinnin puitteita. Yksi valmistettavuusvaatimuksista on tuotantonopeus, jota Yhtiö tulee paran-
tamaan sekä teknologian että prosessin kehittämisen näkökulmasta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tuotantovalmiuden kehitys, joka on esitetty nanoformoitujen lääkeaineiden 
lukumääränä ja nanoformoidun piroksikaamin tuotantonopeudella g/h per tuotantolinja:  

Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lääkeaineiden lukumäärä 1 3 7 10 14 18 30+ 

g/h per tuotantolinja 0,0001 0,001 0,01 0,1 1+ 10+ 100+ 

 

Erien välinen toistettavuus on sekä sääntelyn että asiakkaiden vaatimus ihmiskäyttöön valmistettavien lääke-
aineiden tuotannolle. Seuraavat kaaviot havainnollistavat nanoformoidun piroksikaamin avulla sen, että 
CESS®-teknologia tarjoaa toistettavan prosessin, ja että nanoformoitujen lääkeaineiden tuotantoerät ovat 
osoittaneet korkean toistettavuuden alla esitettyjen tuotantoerien a), b) ja c) välillä:  
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Lisäksi, kolmivuotinen piroksikaamilla huoneenlämmössä tehty säilyvyystutkimus osoitti, ettei nanoformoitujen 
lääkeaineiden kiderakenteessa, hiukkaskoossa tai kemiallisessa puhtaudessa tapahtunut muutoksia. 

Yhtiö on lisäksi kehittänyt suojattuja ja patentoituja analyysiteknologioita, joilla voidaan analysoida CESS®-
teknologian avulla nanoformoitujen hiukkasten liukoisuutta. Nämä suojatut analytiikkateknologiat vahvistavat 
Nanoformin johdon käsitystä siitä, että Nanoformilla on ainutlaatuinen palvelutarjonta nanopartikkeliteknolo-
gian saralla. Analyysiteknologioiden sisällyttäminen Yhtiön palvelutarjontaan tukee Yhtiön sisäistä T&K-työtä 
sekä nanoformoitujen lääkeaineiden laadunvarmistusta ja laadunvalvontaa. 

CESS®-teknologian keskeiset hyödyt 

Yhtiö kehittää CESS®-teknologiaansa jatkuvasti, ja Nanoformin johto uskoo, että CESS®-teknologia ja nano-
formoidut lääkeaineet tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia kaupallisesta, sosiaalisesta ja ympäristövaikutus-
ten näkökulmasta katsottuna. 

Yli kymmenen vuoden kehitystyön tuloksena Yhtiö on kerännyt merkittävän määrän asiantuntemusta ja tietoa 
siitä, miten eri prosessiparametreja voidaan säädellä haluttujen hiukkaskohtaisten ominaisuuksien (eli koko, 
muoto ja polymorfimuoto) saavuttamiseksi sekä miten näin ollen lääkeaineiden liukoisuutta ja biologista hy-
väksikäytettävyyttä voidaan parantaa useissa eri lääkeaineissa, kuten jäljempänä kohdassa ” – Tutkimus- ja 
kehitystyö” on kuvattu. Yhtiö jatkaa T&K-toimintoihinsa investoimista sekä kerryttää jatkuvasti asiantuntemusta 
ja tietoa käsitellessään uusia lääkeaineita. Nanoformin johto arvioi, että Yhtiölle kertyvä tieto ja asiantuntemus, 
yhdessä sen suojatun, tekoälyasioista vastaavan johtajan, tohtori Jukka Coranderin johdolla kehitetyn Star-
Map® -tietokannan kanssa, antavat Yhtiölle tasaisesti kehittyvää kilpailuetua syventämällä Nanoformin ym-
märrystä lääkeaineiden fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien vaikutuksesta CESS®-prosessin proses-
siparametreihin, ja sitä seuraavaan parantuneeseen liukoisuuteen ja biologiseen hyväksikäytettävyyteen. Star-
Map® on kehitetty ennakoimaan ja tunnistamaan tarvittavat prosessiparametrit tiettyjen hiukkaskohtaisten omi-
naisuuksien saavuttamiseksi sekä ennakoimaan ja tunnistamaan CESS®-prosessin eri lääkeaineille tuottama 
arvo liukoisuuteen ja biologiseen käytettävyyteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. StarMap® auttaa asi-
akkaita ja Yhtiötä valitsemaan parhaiten soveltuvat lääkeainekandidaatit nanoformoitavaksi. Lisätietoja Star-
Mapista® on annettu jäljempänä kohdassa ” – Tutkimus- ja kehitystyö”. 

Nanoformoidun piroksikaamin tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella formulaatiossa olevat nanofor-
moidut lääkeaineet parantavat farmakokineettisiä ominaisuuksia, minkä ansioista liukenemisnopeus, biologi-
nen hyväksikäytettävyys ja liukoisuus parantuivat. Nämä tulokset, jotka on kuvattu tarkemmin jäljempänä koh-
dassa ” – Tutkimus- ja kehitystyö”, viittaavat mahdollisuuteen pienentää lääkkeen annostusta ja vähentää si-
vuvaikutuksia. Lisäksi Yhtiön johto uskoo, että CESS®-teknologia tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia asiak-
kailleen potentiaalisesti: 

 vähentämällä poistumaa kliinisten tutkimusten aikana parantamalla lääkeaineiden molekylaarista suo-
rituskykyä ja turvallisuutta; 
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 tarjoamalla mahdollisuuksia olemassa olevien lääkkeiden elinkaaren hallinnalle mahdollistamalla 
markkinayksinoikeuden pidennyksen suoraan mahdollisilla patenteilla uusille formulaatioille, annoste-
lumuodoille ja indikaatiolle, sekä epäsuorasti soveltamalla suojattua CESS®-teknologiaa; 

 mahdollistamalla uusien lääkkeiden, kuten silmä- ja hengitysteitse annosteltavien lääkkeiden, ihon 
kautta annosteltavien lääkkeiden sekä uusien yhdistelmälääkkeiden kehittämisen; 

 parantamalla potilaiden halua ottaa lääkkeitä niiden potentiaalisesti pienemmän tablettikoon takia tai 
niiden vähemmän tiukan annostelumenettelyn seurauksena (kuten lääkkeen ottaminen ruoan kanssa 
tai ilman); 

 vähentämällä toksisuutta pienentämällä vaadittua annostusta; 

 vähentämällä sivuvaikutuksia pienentämällä vaadittua annostusta; 

 vähentämällä valmistuskuluja ja pääomakustannuksia johtuen vähentyneistä valmistusmääristä, 
jotka ovat seurausta vähentyneestä vaaditusta annosmäärästä; 
 

 vähentämällä tuotantojätettä ja pienentämällä tuotannon ympäristöjalanjälkeä johtuen vähentyneistä 
valmistusmääristä, jotka ovat seurausta vähentyneestä vaaditusta annosmäärästä; 
 

 pienentämällä valmistuksesta ja materiaalien kuljetuksesta aiheutuvaa globaalia hiilijalanjälkeä joh-
tuen vähentyneistä valmistusmääristä, jotka ovat seurausta vähentyneestä vaaditusta annosmää-
rästä; ja 

 

 vähentämällä ihmiskehon erittämän imeytymättömän lääkkeen määrää parantuneen biologisen hy-
väksikäytettävyyden seurauksena. 

Nanoformin johto uskoo, että seuraavat ovat CESS®-teknologia-alustan keskeiset hyödyt: 

 osoitettu kyky nanoformoida alle 200 nm:n kokoisia lääkehiukkasia, ja ajoittain jopa 10 nm:n kokoisia 
lääkehiukkasia; 

 osoitettu kyky tuottaa kiteisiä tai stabiileja amorfisia nanopartikkeleja; 

 liuottimista, apuaineista ja monimutkaisista tuotantoprosesseista vapaa teknologia; 

 prosessi, joka käyttää vain hiilidioksidia, joka on yleisesti tunnistettu turvalliseksi ja on käytännössä 
itsessään steriili; 

 osoitettu toistettavuus; 

 edustaa vihreää teknologiaa, jossa on mahdollisuus ottaa käyttöön suljettu järjestelmä hiilidioksidin 
kierrättämiseksi; 

 korkean tuoton prosessi; ja 

 alhaiset investointikustannukset verrattuna moniin kilpaileviin teknologioihin. 

Edellä kohdassa ”Markkina- ja toimialakatsaus – Tällä hetkellä käytössä olevat teknologiat” on kuvattu tiettyjä 
tällä hetkellä käytössä olevia hiukkaskoon pienentämisteknologioita.  

Lisäksi Nanoformin johto uskoo, että CESS®-teknologia tarjoaa huomattavia kaupallisia mahdollisuuksia sekä 
Nanoformin yhteistyökumppaneille että Nanoformille, kuten kuvattu alla kohdassa ” – Yhtiön ansaintamalli”.  

Yhtiön ansaintamalli 

Yhtiön liiketoimintamalli on houkutteleva ja riskiprofiililtaan hajautettu, sillä Yhtiö ei vastaa lääkekehityksen 
kuluista tai riskeistä, eikä ole riippuvainen yksittäisestä lääkkeestä tai asiakkaasta.  
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Yhtiö on tähän mennessä pyrkinyt kehittämään ja kaupallistamaan tarjoamiaan palveluita tekemällä sopimuk-
sia asiakkaidensa kanssa prekliinisistä PoC-projekteista. Katso lisätietoja Yhtiön palveluista edellä kohdassa 
” – Yhtiön palvelut ja tuotteet”. PoC-projektit kestävät arviolta kahdesta kolmeen kuukautta ja PoP-projektit 
arviolta kolmesta kuuteen kuukautta lääkeainetta kohden. Yhtiön prekliiniset palvelusopimukset perustuvat 
ennakkoon ja projektin kuluessa maksettaviin palkkioihin. Yhtiölle kertyvä liikevaihto muodostuu jokaisesta 
yksittäisestä projektista veloitettavasta kiinteästä korvauksesta, jonka arvioidaan olevan 50 tuhatta euroa – 
500 tuhatta euroa lääkeainetta kohden per PoC-projekti riippuen projektikohtaisista olosuhteista ja 50 tuhatta 
euroa – 500 tuhatta euroa lääkeainetta kohden per PoP-projekti riippuen projektikohtaisista olosuhteista. 

Mikäli Yhtiön PoC- ja PoP-projektit saatetaan onnistuneesti loppuun, Yhtiön tarkoituksena on tulevaisuudessa 
hankkia entistä suurempi osuus liikevaihdostaan GMP-tuotannosta sellaisia kliinisiä tutkimuksia varten, joita 
Yhtiön asiakkaat tekevät nanoformoituja lääkeaineita hyödyntävillä lääkkeillä. Kliinisten tutkimusten kesto vaih-
telee muun muassa käynnissä olevan faasin (faasit I–III) ja kliinisen tutkimuksen laajuuden sekä lääkkeen 
suunnitellun indikaation ja sen ominaisuuksien perusteella. Yhtiö ennakoi, että se tulee toimittamaan nanofor-
moituja lääkeaineita asiakkailleen kliinisten tutkimusten alussa, ja sille maksetaan korvaus kliinisten tutkimus-
ten tuloksista riippumatta. Nanoformin johto arvioi, että faasin II kliinisten tutkimusten jälkeen olisi epätoden-
näköistä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, että sen asiakkaat korvaisivat Yhtiön lääkkeissään käyttämien na-
noformoitujen lääkeaineiden toimittajana. Yhtiölle kertyvä liikevaihto perustuisi kliinisissä tutkimuksissa käytet-
tävän materiaalin toimittamisesta veloitettavaan kiinteään korvaukseen, jonka arvioidaan vaihtelevan 0,5 mil-
joonan ja 10 miljoonan euron välillä lääkeainetta kohden per faasi riippuen projektista ja kliinisten tutkimusten 
faasista.  

Mikäli asiakkaan lääke on läpäissyt vaaditut kliiniset tutkimukset ja sille on myönnetty myyntilupa, Yhtiö pyrkii 
toimittamaan nanoformoituja lääkeaineita asiakkaalle kyseisen lääkkeen myyntituloista prosentuaalisena 
osuutena maksettavaa rojaltia tai rojaltia muistuttavaa maksua vastaan (rojaltin arvioidaan olevan tasoltaan 
noin 1-20 prosenttia) tai vastaavan tasoisella hinnalla, joka lasketaan toimitetun painon perusteella (esimer-
kiksi euroa per kilogramma). 

Nanoform näkee myös huomattavaa potentiaalia vaihtoehtoisissa yksinkertaistetuissa sääntelyreiteissä, kuten 
niin sanotussa 505(b)(2) -säännöksessä Yhdysvalloissa, jotka kohdistuvat sellaisiin lääkeaineista hyötyviin 
lääkkeisiin, joille kliininen turvallisuus- ja tehokkuusdata on jo saatavilla. Tällaiset vaihtoehtoiset sääntelyreitit 
saattavat tarjota Yhtiön asiakkaille mahdollisuuden ohittaa tietyt tutkimukset, jotka muutoin tulisi tehdä ensim-
mäistä kertaa markkinoille eteneville lääkeaineista hyötyville lääkkeille, näin ollen tarjoten Yhtiön asiakkaille 
edullisemman ja nopeamman reitin myyntiluvan saamiseksi. Yhtiön teknologiasta hyötyvän lääkkeen nopeu-
tettu pääsy markkinoille antaisi vastaavasti Yhtiölle nopeutetun mahdollisuuden liiketoimintamallinsa mukai-
sesti kerätä tuloja rojalteina ja asiakkaille kaupalliseen myyntiin etenevien nanoformoitujen lääkeaineiden toi-
mittamisesta veloitettavien maksujen muodossa. 

Nanoformin johto arvioi, että Yhtiön kassavirta kääntyy positiiviseksi vuoteen 2025 mennessä. Lisätietoja Na-
noformin liiketoiminnan tavoitteista on annettu edellä kohdassa ” – Yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin liike-
toiminnan tavoitteet”.  

Yhtiön asiakkaat 

Merkittävä osa Yhtiön tämänhetkisistä tuloista kertyy muutamasta asiakkaasta. Nanoformin strategiana on 
kuitenkin nanoformoida vähintään 50 uutta lääkeainetta vuosittain, kuten edellä kohdassa ” – Yhtiön lyhyen ja 
keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet” on kuvattu. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön asiakkaat tämän Esitteen päivämääränä, sopimuksen allekirjoitus-
hetki Yhtiön kanssa sekä Yhtiön kullekin asiakkaalle tarjoama palvelutyyppi. 

Asiakas Sopimus allekirjoitettu Palvelukuvaus 

AstraZeneca AB (”AstraZeneca”) syyskuu 2019 CESS®-teknologian tuottaman mahdolli-
sen lisäarvon tuottamisen arviointi Astra-
Zenecan lääkearvoketjulle. 

Iso yhdysvaltainen lääkeyhtiö lokakuu 2019 PoC-projekti, jossa arvioidaan CESS®-
teknologian potentiaali asiakkaalle.  

Iso-Britannialainen bioteknologian yhtiö tammikuu 2020(1 PoC-projekti, jossa arvioidaan CESS®-
teknologian potentiaali asiakkaalle. 
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Orion Oyj maaliskuu 2020 Projekti tiettyjen varhaisessa kehitysvai-
heessa olevien yhdisteiden biologisen hy-
väksikäytettävyyden ja liukoisuuden pa-
rantamiseksi. 

Iso globaali lääkeyhtiö maaliskuu 2020 PoC-projekti, jossa arvioidaan CESS®-
teknologian potentiaali asiakkaalle. 

__________ 
1) Yhteisymmärrys saavutettiin loppuvuodesta 2019, mutta sopimus allekirjoitettiin tammikuun alussa 2020.  
 

Yhtiö tekee läheistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa vakuuttaakseen ne Yhtiön palveluiden saatavuudesta. 
Nanoformin johto uskoo, että mikäli Yhtiö kykenee vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja osoittaa kykene-
vänsä turvaamaan toimintojensa jatkuvuuden, asiakkaat tottuvat käyttämään Yhtiön tarjoamia palveluita ja 
pienemmällä todennäköisyydellä kääntyvät toissijaisten tai muiden toimittajien puoleen. Nanoformin johto us-
koo lisäksi, että toimintahistorian aikana osoitettu erinomainen vaatimuksenmukaisuuden taso auttaa varmis-
tamaan tuotteiden saatavuuden ja kannustaa asiakkaita antamaan Yhtiölle lisää toimeksiantoja.  

Lisätietoja Yhtiön palvelumallista on annettu edellä kohdassa ” – Yhtiön palvelut ja tuotteet – Palvelumalli”, 
lisätietoja Yhtiön ansaintamallista on annettu edellä kohdassa ” – Yhtiön ansaintamalli” ja lisätietoja sääntelyyn 
liittyvistä asioista on annettu jäljempänä kohdassa ” – Sääntely, standardit ja vaatimusten noudattaminen”. 

Myynti ja markkinointi 

Kaupallistaminen 

Yhtiö on rakentanut oman globaalin myyntiorganisaation, joka pyrkii vahvistamaan Nanoformin brändiä ja ra-
kentamaan Yhtiöön kohdistuvaa luottamusta tiedottamalla lääke- ja bioteknologia-alan yrityksiä CESS®-tek-
nologia-alustasta. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön myyntitoiminnoista vastaa kolme kokoaikaista työn-
tekijää, joita tukevat useat Yhtiön muut toiminnot sekä ulkopuoliset konsultit. 

Vuonna 2018 Yhtiö aloitti globaalin myyntiorganisaationsa muodostamisen ja vuonna 2019 aktiiviset maail-
manlaajuiset myynti- ja markkinointitoimet. Ryhmää johtaa Isossa-Britanniassa työskentelevä myyntijohtaja 
Christian Jones ja sen toimintaa tukee Portugalissa työskentelevä liiketoimintajohtaja tohtori Gonçalo Andrade. 
Kummallakin edellä mainitulla henkilöllä on merkittävää kokemusta lääkealasta. Globaali myyntiorganisaatio 
on tuonut mukanaan alakohtaisia kontakteja sekä asiantuntijuutta Yhtiön hinnoittelu- ja ansaintamallin kehit-
tämiseen ja Yhtiön painopisteen siirtämiseen teknologian kehittämisestä kaupallistamiseen. Globaaleilla lää-
kemarkkinoilla toimivien yhtiöiden kiinnostus CESS®-teknologiaa kohtaan on ollut suurta ja Yhtiöllä oli yli 200 
tapaamista mahdollisten asiakkaiden kanssa vuonna 2019. 

Yhtiö perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin tammikuussa 2020, ja on tällä hetkellä palkkaamassa Yhdysvaltain 
myyntijohtajaa. Nanoformin tarkoituksena on, että sen Yhdysvaltojen myyntijohtaja edistää Yhtiön liiketoimin-
nan kehitystä kyseisellä lääkealan avainmarkkinalla vahvistamalla Yhtiön jo tähän mennessä saavuttamaa 
tunnettavuutta Yhdysvalloissa. Nanoformin myyntiorganisaatio tähtää siihen, että markkinoilla toimivat merkit-
tävät lääke- ja bioteknologia-alan yritykset tulevat nopeammin tietoisiksi Yhtiön CESS®-teknologia-alustasta. 
Yhdysvaltojen markkinoiden lisäksi Nanoformin globaali myyntiorganisaatio keskittyy tällä hetkellä aktiivisesti 
Euroopan markkinoihin ja reaktiivisesti Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoihin. 

Markkinointi ja viestintä 

Yhtiö toteuttaa markkinointia useiden eri kanavien välityksellä ja hankkii palveluita Notch Communications 
Ltd:ltä (”Notch”). Notch on Isossa-Britanniassa toimiva globaali markkinointi- ja viestintäpalveluita tarjoava 
yritys, jolla on asiantuntemusta globaalista lääkealasta. Notch tarjoaa Yhtiölle säännöllisesti markkinointipal-
veluita. Notchin lisäksi Cord Communication (CordCom Consultants AB) -niminen ruotsalainen markkinointi- 
ja viestintäalan yhtiö tukee Yhtiötä sen taloudellisiin ja lainsäädännöllisiin asioihin liittyvässä yritysviestinnässä.  

Yhtiö ylläpitää lisäksi verkkosivustoa ja viestii sosiaalisessa mediassa yhdessä ulkoisten markkinointi- ja vies-
tintäasiantuntijoiden kanssa. Kansainvälinen kiinnostus Yhtiötä kohtaan on kasvanut huomattavasti viimeisen 
vuoden aikana. Yhtiön verkkosivuilla (www.nanoform.com) on vieraillut kävijöitä ympäri maailmaa. Elo- ja jou-
lukuussa 2019 viisi kävijämäärältään merkittävintä maata olivat Suomi, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ruotsi ja 
Intia.  
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Yhtiön tuotanto 

Yhtiön tuotanto on keskitetty sen Helsingissä sijaitsevaan tuotantolaitokseen. 31.3.2020 Yhtiön tuotantotiloissa 
toimi kuusi (6) prekliinistä tuotantolinjaa ja yksi (1) juuri valmistunut GMP-valmis tuotantolinja (jolle Yhtiön on 
saanut GMP-luvan 29.4.2020) kliinisiin tutkimuksiin etenevissä lääkkeissä hyödynnettävien lääkeaineiden na-
noformointia varten. GMP-tuotantolinjoille on olemassa eri kategorioita perustuen siihen, minkälaista lääkeai-
netta niissä käsitellään, esimerkiksi Safebridge-kategoria 3a (altistumisen viiteraja-arvo (”OEL”) >1 mcg/m3), 
kategoria 3b (OEL >30 ng/m3), kategoria 4 (OEL >1 ng/m3) sekä Cytotoxic- tai Sterile-linjat. Yhtiön ensimmäi-
nen GMP-tuotantolinja on kategorian 3a linja. GMP-tuotantolinjan kehittyneisyyden aste korreloi GMP-tuotan-
tolinjan hinnan kanssa.  

Prekliiniset tuotantolinjat ja GMP-tuotantolinjat ovat Yhtiölle merkittäviä investointeja, ja niillä on merkittävä 
rooli Nanoformin kasvustrategian kannalta. Yhtiön johto arvioi, että jokaisen prekliinisen tuotantolinjan raken-
taminen maksaa 200-400 tuhatta euroa, kun taas GMP-tuotantolinjan rakentaminen maksaa 2-12 miljoonaa 
euroa soveltuvan tuotantolinjan ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi steriilien ja vaikutuskyvyltään voimak-
kaammille lääkeaineille tarkoitettujen tuotantolinjojen rakentaminen on verrattain kallista. Prekliinisen tuotan-
tolinjan rakentaminen kestää noin 4–6 kuukautta, kun taas GMP-tuotantolinjan rakentaminen kestää jopa 2 
vuotta. Tuotantolinjoja voidaan rakentaa kuitenkin samanaikaisesti. Yhtiön johto arvioi, että GMP-tuotantolinjat 
tullaan poistamaan 7-10 vuoden aikana alkaen GMP-luvan saamisesta.  

Yhtiö odottaa aloittavansa ensimmäisen GMP-projektinsa vuonna 2020. Sen jälkeen, kun GMP-lupa on myön-
netty tietylle lääkeaineelle, Yhtiö voi toimittaa GMP-tasoisia nanoformoituja lääkeaineita. Nanoformin johto ar-
vioi, että saatuaan ensimmäisen GMP-luvan 29.4.2020, laajennusten hankkiminen GMP-lupiin uusille lääke-
aineille tulee olemaan rutiininomaisempi toimenpide. Asiakas voi formuloida GMP-laatusertifioinnin edellytyk-
set täyttävästä nanoformoidusta lääkeaineesta lääkkeen, jota käytetään ihmisiin kohdistuvissa kliinisissä tut-
kimuksissa.  

GMP-vaiheen osalta kemiallinen analyysi (esimerkiksi lääkeaineen tunnistaminen ja puhtauden määritys) ul-
koistetaan, kunnes Yhtiö rakentaa sisäiset GMP laadunvalvontavalmiudet. Yhtiö odottaa rakentavansa sisäiset 
valmiudet seuraavan viiden vuoden aikana ja investoinnit henkilöstöön ja tarvikkeisiin on sisällytetty Yhtiön 
hankittavien varojen käyttöön. Lisää tietoa hankittavien varojen käytöstä, katso kohta ”Listautumisannin syyt 
ja varojen käyttö – Hankittavien varojen käyttö”.  

Tutkimus- ja kehitystyö 

Yhtiön CESS®-teknologia on vuosia kestäneen T&K-työn tulos. Yhtiö jatkaa toimintaansa T&K:een keskitty-
vänä yrityksenä, joka näkee tulevaisuudessa hyvin lupaavia mahdollisuuksia sekä vahvistaa sen nykyistä pal-
velutarjontaa koskien nanoformointia, formulointia ja analytiikkaa että kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja 
lääketeollisuuden tarpeisiin. Yhtiön T&K-toiminnot on keskitetty Helsinkiin. Yhtiö toimii läheisessä yhteistyössä 
Helsingin yliopiston kanssa, joka on johtava akateeminen tutkimuslaitos ja joka on Helsingin Yliopiston Rahas-
tojen kautta tämän Esiteen päivämääränä Yhtiön suurin osakkeenomistaja. Yhtiö harjoittaa T&K-työhön liitty-
vää toimintaansa sekä tiettyjen sisäisten projektien muodossa että läheisessä yhteistyössä asiakaspalvelutii-
mien kanssa.  

Vuoteen 2019 saakka Yhtiön pääasiallinen painopiste on ollut teknologian kehittämisessä ja vuoden 2019 
aikana Yhtiö alkoi keskittyä kaupallistamiseen teknologian kehityksen ohella. Yhtiöllä on pieni oma formuloin-
titiimi, joka perustettiin vuoden 2019 toisella puoliskolla ja jota johtaa dosentti Satu Lakio. Formulointiimi avus-
taa asiakkaita nanoformoitujen materiaalien formuloinnissa. Yhtiön T&K-työ on historiallisesti keskittynyt pie-
niin kemiallisiin molekyyleihin. Lisäksi Yhtiö tehnyt T&K-työtä biologisiin lääkkeisiin liittyvissä hankkeissa Yh-
tiön biologisista lääkkeistä vastaavan tohtori Maria Lumen johdolla ~2 vuoden ajan. Yhtiön T&K-menot ovat 
vaihdelleet noin 450 tuhannen euron ja noin 1 miljoonan euron välillä vuosina 2017–2019 (katso lisätietoja 
kohdasta ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Tuotekehitysmenot”).  

Prekliiniset tutkimustulokset 

Esimerkkinä Yhtiön viimeaikaisesta T&K-työstä on vuonna 2019 suoritettu prekliininen tutkimus, jossa tutkittiin 
tulehduskipulääkkeen kahden eri muodon, CESS®-teknologialla nanoformoidun piroksikaamin ja mikronoidun 
piroksikaamin, farmakokineettisiä ominaisuuksia. Rotilla tehty tutkimus osoitti, että 20 mg/kg nanoformoitua 
piroksikaamia sisältävällä suun kautta otettavalla annoksella oli parempia farmakokineettisiä ominaisuuksia, 
kuten suuremman pitoisuuden nopeampi saavuttaminen (”Tmax”), korkeampi enimmäispitoisuus (”Cmax”) ja 



 

75 

isompi pitoisuuspinta-ala (”AUC”), verrattuna mikronoituun piroksikaamiin. Lisäksi tutkimus osoitti, että käyttä-
mällä 200-300 nm:n hiukkasia, Yhtiö voisi mahdollisesti pienentää annoskokoa 54 prosentilla verrattuna noin 
2 mikrometrin hiukkaskoon materiaaliin, koska pitoisuuspinta-ala (AUC) kasvoi 54 prosentilla. Tutkimus osoitti, 
että lääkeaineen nanoformointi johti nopeampaan imeytymiseen ja parantuneeseen biologiseen hyväksikäytet-
tävyyteen verrattuna vertailuformulaatioon.  

Seuraavassa kaaviossa esitetään nanoformoidun piroksikaamin farmakokineettiset ominaisuudet verrattuna 
mikronoituun piroksikaamiin:  

 
StarMap® 

Yhtiöllä on käynnissä StarMap®-projekti, joka on laskennallisia malleja ja harvaan dataan perustuvia tekoäly-
ratkaisuja hyödyntävä tietokanta, tunnistaakseen soveliaimmat prosessiparametrit tiettyjen hiukkaskohtaisten 
ominaisuuksien saavuttamiseksi, ratkaistakseen asiakkaiden eri lääkeaineiden liukoisuuteen ja biologiseen 
hyväksikäytettävyyteen liittyviä ongelmia ja ennakoidakseen, millaisia hyötyjä Yhtiön CESS®-teknologia voi 
tarjota Yhtiön asiakkaiden eri lääkeaineille. Yhtiön ajan saatossa prosessoimien lääkeaineiden kasvava määrä 
mahdollistaa tietotaidon ja datan kartuttamisen siitä, kuinka hallita prosessiparametrejä. Tähän mennessä yli 
30 prosessoitua lääkeainetta tarjoaa jo merkittävästi StarMap®:in tarvitsemaa tietoa ja mahdollistaa Yhtiölle 
kehittää tietomatriisiaan niistä lääkeainekanditaattien kriittisistä laatuominaisuuksista, joita se saattaa proses-
soida tulevaisuudessa. Yhtiö voi lisäksi nostaa StarMapilla® ensimmäisen kerran onnistumistodennäköisyyttä 
(first time right metrics). Yhtiö uskoo, että StarMap® tarjoaa ajan kuluessa Yhtiölle kilpailuetua auttamalla ma-
daltamaan uusien lääkeaineiden käsittelykustannuksia, nopeuttamalla lääkeainekohtaisia optimointiaikoja ja 
syventämällä Yhtiön ymmärrystä siitä, miten lääkekandidaattien fyysiset ja kemialliset ominaisuudet vaikutta-
vat niiden liukoisuuteen ja biologiseen hyväksikäytettävyyteen. StarMapin® avulla voidaan ennakoida, sovel-
tuuko tietty uusi lääkeaine nanoformoitavaksi, sekä kehittää tehokas hiukkasteknologiaprosessi johdonmukai-
sesti ja toistuvasti tuotantoprosessin syväoppimisen avulla. StarMap® on kehitetty Yhtiön tekoälyasioista vas-
taavan johtajan, ulkopuolisen konsultin tohtori Jukka Coranderin johdolla.  

Organisaatio ja työntekijät 

Nanoformin organisaatiorakenne on esitetty alla olevassa kaaviossa: 
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__________ 
Huomio: Katkoviiva osoittaa, että oikeudellisen neuvonantajan, henkilöstöosaston ja tekoälyasioistavastaava johtajan työ tehdään ulko-
puolisten konsulttien toimesta. 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä oli 51 työntekijää Yhtiön toimitusjohtaja mukaan luettuna. Yhtiöllä oli 
31.3.2020 50 työntekijää Yhtiön toimitusjohtaja mukaan luettuna. Yhtiöllä oli 43 työntekijää vuoden 2019 lo-
pussa, 19 työntekijää vuoden 2018 lopussa ja 12 työntekijää vuoden 2017 lopussa. Keskimäärin Yhtiöllä oli 
33 työtekijää vuonna 2019, 17 työntekijää vuonna 2018 ja 12 työntekijää vuonna 2017. 

Yhtiön työntekijöiden määrä Yhtiön toimitusjohtaja mukaan luettuna toimintokohtaisesti 31.3.2020 on esitetty 
alla olevassa taulukossa: 

Työtekijöiden määrä toimintokohtaisesti 31.3.2020 

T&K-toiminnot ........................................................................................................................  17,5(1 
Myyntitoiminnot ......................................................................................................................  4 
Hallinnollinen osasto ..............................................................................................................  11 
Tuotanto .................................................................................................................................  6 
Laadunvalvonta ......................................................................................................................  8 
Laadunvarmistus ....................................................................................................................  3,5(1 

Yhteensä ...............................................................................................................................  50 

__________ 
1) Tohtori Niklas Sandler työskentelee osin T&K-toiminnoissa ja osin laadunvarmistuksessa.  

 
Yhtiön 50 työntekijästä toimitusjohtaja mukaan lukien 31.3.2020 46 oli Suomessa, yksi (1) Ruotsissa, yksi (1) 
Yhdistyneissä Kuningaskunnissa, yksi (1) Portugalissa ja yksi (1) Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain kaupallinen 
johtaja, Yhtiön Johtoryhmän jäsen, jätti Yhtiön 31.3.2020. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä ei ole yhtään 
työntekijää Yhdysvalloissa, mutta sen aikomuksena on rekrytoida myyntihenkilöstöä Yhdysvaltoihin. 

Yhtiön kansainvälinen ja monitieteinen tiimi, mukaan lukien Yhtiön toimitusjohtaja, työntekijät ja konsultit, koos-
tuu 9 eri kansallisuudesta, ja tiimin jäsenistä 18:sta on tohtorin tutkinto eri tieteenaloilta, kuten fysiikasta, far-
masiasta ja biologiasta. Yhtiö on rekrytoinut avainrooleihin alan asiantuntijoita, joista viisi (5) on muuttanut 
Suomeen tärkeisiin liiketoiminnallisiin tehtäviin. Yhtiö aikoo jatkaa kansainvälisen lääketeollisuuden huippu-
asiantuntijoiden rekrytointia sekä rekrytoida myös muita asiantuntijoita organisaationsa eri osa-alueille käsit-
täen muun muassa laadunvarmistukseen, laadunvalvontaan, T&K-toimintoihin ja tuotannon toimintoihin liitty-
viä rekrytointihankkeita. 

Yhtiön arvoja ovat innovaatio, laatu, yhteistyö ja läpinäkyvyys ja Yhtiö on luonut ympäristön, joka edistää sen 
työntekijöiden taitojen kehittymistä. Yhtiö noudattaa kemian alan yleissitovia työehtosopimuksia. 
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Kokoaikaisten työntekijöiden lisäksi Yhtiöllä on käytössään konsulteista ja kokeneista asiantuntijoista muodos-
tuva verkosto, johon kuuluvat muun muassa Mike Rea (strateginen innovointi), Antti Iitiä (kliininen kehitystyö), 
professori Mart Saarma (biologiset lääkkeet), Hanna-Maija Koponen-Piiroinen (sääntelyasiat) ja dosentti Jari 
Hovinen (patentit). Yhtiön hallituksen puheenjohtajana aiemmin toiminut Rabbe Klemets toimii lisäksi tällä het-
kellä Yhtiön toimitusjohtajan vanhempana neuvonantajana. 

Oikeudellinen rakenne 

Tämän Esitteen päivämääränä emoyhtiö Nanoform Finland Oyj:llä on yksi sen kokonaan omistama tytäryhtiö, 
jonka nimi on Nanoform USA, Inc. (”Nanoform USA”). Nanoform USA perustettiin Delawaren osavaltiossa 
Yhdysvalloissa tammikuussa 2020. Yhtiö vastaa muun ohella molempien yhtiöiden hallinnosta, talous- ja kir-
janpitotoiminnoista, henkilöstöhallinnosta, oikeudellisista asioista ja yritysviestinnästä. Yhtiö vastaa lisäksi 
CESS®-teknologiaan ja muista asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyvästä liiketoiminnasta. Nanoform USA 
tulee vastaamaan pääasiassa myynnistä, brändin rakentamisesta ja markkinoinnista Yhdysvaltojen markki-
noilla. 

Kiinteistöt ja vuokraoikeudet 

Yhtiön pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat vuokratuissa tiloissa Helsingissä. Tilat sijaitsevat Helsingin yli-
opiston Viikin kampuksella, jolla toimii useita biotieteisiin keskittyviä tiedekuntia ja itsenäisiä yksiköitä. Vuok-
rasopimukset ovat joko toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia tai määräaikaisia vuokrasopimuksia. 
Lisätietoja vuokrasopimuksista on annettu kohdassa ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Keskeiset 
kirjanpidolliset arviot ja merkittävät johdon harkintaan perustuvat ratkaisut – Vuokrasopimukset”.  

Nanoform USA ei vielä tällä hetkellä vuokraa tai omista mitään kiinteistöjä. 

Merkittävät sopimukset 

Yhtiö ei ole alla mainittujen sopimusten lisäksi solminut (i) merkittäviä tavanomaiseen liiketoimintaansa kuulu-
mattomia sopimuksia Esitteen julkistamista vuonna 2020 edeltäneiden kahden tilikauden aikana tai (ii) tavan-
omaiseen liiketoimintaansa kuulumattomia sopimuksia, joiden perusteella Yhtiöllä olisi merkittäviä velvoitteita 
tai oikeuksia Esitteen päivämääränä. 

Quotient-sopimus 

Yhtiö solmi helmikuussa 2020 sopimuksen Quotient Sciences Limited:n (”Quotient”) (”Quotient-sopimus”) 
kanssa. Quotient-sopimuksen mukaan Yhtiö voi pyytää Quotientia suorittamaan Yhtiön lääketuotteisiin liittyviä 
tutkimus- tai muita palveluja, mukaan lukien kliinisiä tutkimuksia. Quotientin toteuttamissa kliinisissä tutkimuk-
sissa Yhtiö voi testata piroksikaaminanopartikkeleitaan tablettimuodossa, ja verrata niitä markkinoituun vertai-
lukelpoiseen välittömästi lääkeainetta vapauttavaan piroksikaamitablettiin.  

Business Finlandin myöntämät T&K-lainat 

Yhtiö on tehnyt Business Finlandin kanssa kolme takaisinmaksettavaa T&K-lainasopimusta, joiden yhteenlas-
kettu nimellisarvo on 1 469 tuhatta euroa. T&K-lainat voidaan maksaa takaisin useissa erissä, ja viimeiset 
lainaerät erääntyvät maksettaviksi vuosien 2022–2028 aikana. 

T&K-lainasopimusten sopimusehdot antavat Business Finlandille oikeuden eräännyttää myöntämänsä T&K-
laina osittain tai kokonaan. Yleisesti ottaen nämä erääntymislausekkeet liittyvät muun muassa (i) T&K-lainan 
sopimuksenvastaiseen käyttöön, (ii) T&K-lainan kohteena olevan hankkeen peruuntumiseen tai luovutetaan 
toiselle, (iii) T&K-lainapäätökseen merkittävästi vaikuttavan harhaanjohtavan tai virheellisen tiedon antami-
seen tai (iv) Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. 

Yhtiön tulee myös ilmoittaa Business Finlandille etukäteen, mikäli Yhtiön omistusrakenteessa tapahtuu mer-
kittäviä muutoksia hankkeen aikana, viiden vuoden kuluessa viimeisen rahoituserän maksamisesta tai ennen 
kuin T&K-laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli Yhtiö laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, Busi-
ness Finland voi eräännyttää T&K-lainat maksettavaksi sovittua aiemmin. 
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Optio-ohjelmat 

Yhtiö on perustanut optio-ohjelmia, joita sovelletaan muun muassa tiettyihin työntekijöihin sekä Yhtiön halli-
tuksen ja Johtoryhmän jäseniin. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön optio-ohjelmien mukaisesti ulkona 
olevien optio-oikeuksien määrä on yhteensä 2 090 000. 31.3.2020 käytettävien optio-oikeuksien määrä oli 
1 285 774. Lisätietoja Yhtiön optio-ohjelmista on annettu kohdassa ”Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkastajat – 
Johdon palkkiot sekä kannustinjärjestelyt – Kannustinjärjestelmät” ja kohdassa ”Yhtiön osakkeet ja osake-
pääoma – Optio-ohjelmat”. 

 

Yhtiötä koskevat osakassopimukset 

Kaikki Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet Yhtiötä koskevan osakassopimuksen. (”Osa-
kassopimukset”). Osakassopimukset päättyvät, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa First North Premier Fin-
land ja First North Premier Sweden -markkinapaikoilla. 

Järjestämissopimus 

FN-Listautumisen yhteydessä Yhtiö solmii Järjestäjien kanssa järjestämissopimuksen tavanomaisilla ehdoilla 
arviolta 3.6.2020 (”Järjestämissopimus”). Lisätietoja Järjestämissopimuksesta on annettu kohdassa ”Listau-
tumisannin järjestäminen –Järjestämissopimus”. 

Sijoittajasuhdejohtajasopimus 

Yhtiö ja Yhtiön sijoittajasuhdejohtaja (Henri von Haartman) ovat solmineet sijoittajasuhdejohtajasopimuksen 
20.5.2019, jonka johdosta Yhtiön sijoittajasuhdejohtaja on oikeutettu muuttuvaan palkkionosaan Yhtiön kerää-
mästä pääomasta, mukaan lukien ja päättyen mahdolliseen FN-Listautumiseen. Yhtiön sijoittajasuhdejohta-
jalle mahdollisen FN-Listautumisen tai muun oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnan seurauksena 
maksettava muuttuva palkkionosa on kolme (3) prosenttia sijoittajilta kerätystä pääomasta vähennettynä suo-
rilla kuluilla, mukaan lukien palkkiot taloudelliselle neuvonantajalle, kuitenkin enintään 1,2 miljoonaa euroa. 
Muuttuvasta palkkionosasta peritään soveltuvat työantajapuolen kulut. Muuttuva palkkionosa maksetaan Yh-
tiön sijoittajasuhdejohtajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa FN-Listautumisesta. Yhtiön talousjohtajalla on 
vastaavan luontoinen järjestely Yhtiön kanssa, joka on kuvattu kohdassa ”Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkasta-
jat – Johdon palkkiot ja kannustinjärjestelyt – Palkitsemisjärjestelmät”. 

Luovutusrajoitusopimukset (lock-up agreements) 

FN-Listautumisen yhteydessä Myyjien ja Pääjärjestäjien odotetaan sopivan tietyistä Osakkeiden siirtoon liitty-
vistä luovutusrajoituksista luovutusrajoitussopimuksissa. Lisätietoa luovutusrajoituksista, katso ”Listautumis-
annin ehdot – Luovutusrajoitukset (Lock-up)” ja ”Listautumisannin järjestäminen – Järjestämissopimus – Luo-
vutusrajoitukset (Lock-up)”. 

Ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat 

Yhtiön CESS®-teknologian odotetaan merkittävästi pienentävän lääkeaineiden tuotantovolyymia, mikä puoles-
taan auttaa saavuttamaan pienemmän tuotantojalanjäljen. CESS®-prosessista aiheutuu hyvin vähän jätettä, 
sillä yksinkertaisessa lääkeaineiden nanoformointiprosessissa asiakkaan toimittama lääkeaine yhdistetään hii-
lidioksidiin ilman liuottimia tai apuaineita. CESS®-prosessilla on korkea tuottoaste ja se edellyttää vain pientä 
tuotantolinjaa. Lisäksi Nanoform hyödyntää hiilidioksidia CESS®-prosessissa, ja CESS®-teknologian avulla on 
mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää kierrättämällä CESS®-prosessin aikana käytettyä hiilidiok-
sidia. Yhtiö esitteli CESS®-prosessin lokakuussa 2018 Helsingin kaupungin ympäristövalvonnalle, joka totesi, 
että Yhtiön tämänhetkinen liiketoiminta ei edellytä ympäristölupaa, sillä CESS®-prosessin aikana käytetään 
ainoastaan pieniä määriä kemikaaleja.  

Yhtiön tiedon mukaan missään sen vuokraamissa tiloissa ei ole sattunut mitään tilanteita, joiden aikana hai-
tallisia aineita, materiaaleja tai jätettä olisi hävitetty, valunut, vuotanut, laskettu tai päästetty ilmaan, pintave-
teen, pohjaveteen, mereen, sedimentteihin, rakennuksiin, elolliseen luontoon, kaatopaikoille, viemärijärjestel-
mään tai maaperään. Kaikilla Yhtiön käyttämillä kemikaaleilla tulee olla käyttöturvallisuustiedote (”Turvalli-
suusohje”) tai vastaava asiakirja, jossa on muiden soveltuvien ohjeiden lisäksi määritetty ja kuvattu, miten 
kyseistä kemikaalia käsitellään turvallisesti. Edellä mainittu ei koske kemikaaleja, jotka on yleisesti luokiteltu 
turvalliseksi (”Generally Recognized as Safe”). Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan ympäristölle tai terveydelle 
haitallisia aineita. Kyseisiä aineita käytetään kuitenkin pieniä määriä, ja Yhtiön työntekijät käsittelevät aineita 
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soveltuvien Turvallisuusohjeiden ja muiden turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen mukaisesti. Yhtiöllä on käytös-
sään ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvä ohjeistus, ja Yhtiö käsittelee lääkeaineita vakiintuneiden toimintata-
pojen mukaisesti. Ylimääräiset lääkeaineet, joita ei palauteta asiakkaalle, toimitetaan Fortum Waste Solutions 
Oy:n Riihimäellä sijaitsevaan ongelmajätekeskukseen tai vastaavaan laitokseen. Nanoformin johto arvioi, että 
Yhtiö ei tällä hetkellä tarvitse erillistä vakuutusta ongelmajätteestä aiheutuvien vahinkojen kattamiseen, sillä 
Yhtiöllä on käytössään ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvä ohjeistus ja se käsittelee ainoastaan pieniä määriä 
ongelmajätettä. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (”Aluehallintovirasto”) suoritti työsuojelutarkastuksen Yhtiön tuotantolaitok-
sella lokakuussa 2019. Aluehallintovirasto ei löytänyt Yhtiön liiketoiminnasta mitään kemikaali- tai työsuojelu-
turvallisuuteen, ympäristönsuojelunäkökulmiin tai ympäristölupien tarpeellisuuteen liittyvää huomautettavaa.  

Immateriaalioikeudet 

Yhtiöllä on määräysvalta sen Helsingissä sijaitsevissa tuotantolaitoksissa tapahtuvaan nanoformointituotan-
toon. Yhtiö omistaa CESS®-teknologiaan liittyvät immateriaalioikeudet, kun taas sen asiakkaat omistavat lää-
keaineensa ja kaikki niihin liittyvät oikeudet erillisenä nanoformointiin käytetystä teknologiasta. Mikäli asiakas 
valitsee viedä Yhtiön teknologiaa hyödyntävän lääkkeensä markkinoille, sen tulee tehdä sopimus Yhtiön 
kanssa lääkkeen kaupallistamiseksi.  

Yhtiön immateriaalioikeudet koostuvat patenteista, tavaramerkeistä, domain-nimistä ja rekisteröimättömistä 
immateriaalioikeuksista, kuten tekijänoikeuksista, tietotaidosta ja liikesalaisuuksista (jotka kattavat muun mu-
assa CESS®-teknologia-alustan ei-julkiset ominaisuudet sekä Yhtiön käyttämät muut teknologiat ja prosessit). 
Yhtiön näkemyksen mukaan sen strategia olla myöntämättä lisenssejä CESS®-teknologiaansa sekä Yhtiön 
immateriaalioikeuksien tarjoama suoja varmistavat sen, että Yhtiön kilpailijat tai asiakkaat eivät voi jäljentää 
Yhtiön teknologiaa, palvelutarjontaa ja tietotaitoa, minkä johdosta sillä on kilpailullinen etulyöntiasema. Yhtiö 
työskentelee jatkuvasti kehittääkseen teknologiaansa ja laajentaakseen teknologiaportfolionsa merkittävyyttä 
pitkällä aikavälillä.  

Yhtiö toimii aktiivisesti suojellakseen teknologiaportfoliotaan sekä keksintöjään ja parannuksia, jotka ovat kau-
pallisesti merkittäviä Yhtiön liiketoiminnan kehittämisessä, riippumatta siitä onko nämä kehitetty sisäisesti tai 
yhdessä muun tahon kanssa, tai joihin Yhtiö on saanut lisenssin tai jotka se on hankkinut kolmansilta tahoilta, 
Yhtiö pyrkii näihin päämääriin muun muassa hakemalla, ylläpitämällä, ja puolustamalla patentteja ja muita 
immateriaalioikeuksia. Yhtiön toiminta perustuu T&K-työlle, yhteistyömahdollisuuksille ja mahdollisille lisenssi- 
ja muille hankinnoille kehittääkseen, vahvistaakseen ja säilyttääkseen sille kuuluvia immateriaalioikeuksia ja 
kilpailuaseman. 

Yhtiön sisäisen T&K-työn lisäksi käsiteltyjen lääkeaineiden kasvava määrä auttaa Yhtiötä syventämään 
CESS®-teknologiaan liittyvää osaamistaan sekä kartoittamaan, miten CESS®-teknologiaa voidaan tulevaisuu-
dessa paremmin optimoida erilaisille lääkeaineille ja halutuille hiukkasominaisuuksille soveltuvaksi. Tämä 
muodostaa huomattavan osan Yhtiölle tärkeästä tietotaidosta. Yhtiö pyrkii siksi osaltaan suojaamaan sille yk-
sinoikeudella kuuluvia tietoja, sisältäen liikesalaisuuksia ja luottamuksellista tietotaitoa, tekemällä salassapito-
sopimuksia yhteistyökumppaneidensa, asiakkaidensa, neuvonantajiensa, palveluntarjoajiensa, työnteki-
jöidensä ja konsulttiensa kanssa.  

Yhtiö omistaa useita tavaramerkkejä, mukaan lukien ”CESS” ja ”STARMAP”, jotka on rekisteröity tai joita kos-
keva rekisteröintimenettely on käynnissä EU:ssa, Kiinassa, Yhdistyneissä Kuningaskunnissa, Israelissa ja 
muilla lainkäyttöalueilla. Edellä mainitut tavaramerkkirekisteröinnit tai -hakemukset koskevat muun muassa 
Nizzan luokituksen mukaisia luokkia 9, 35 ja 42 ”STARMAP”-tavaramerkin osalta sekä luokkia 1, 5, 7, 10, 35, 
40, 42 ja 44 ”CESS”-tavaramerkin osalta. Kaikkia tavaramerkkejä ei ole rekisteröity kaikissa luokissa jokaisella 
lainkäyttöalueella. Yhtiö pyrkii hakemaan muita tavaramerkkirekisteröintejä siinä määrin kuin se katsoo sen 
hyödylliseksi kilpailuasemansa kannalta esimerkiksi tarjoamalla suojaa Yhtiön tavaramerkkien väärinkäyttöä 
ja niihin kohdistuvia loukkauksia vastaan.  

Yhtiö on hakenut patentteja tärkeimmiksi katsomillaan lainkäyttöalueilla. Yhtiöllä on tällä hetkellä kolme pa-
tenttiperhettä. Ensimmäiseen patenttiperheeseen kuuluu viisi jäsentä, joille on myönnetty patentit Yhdysval-
loissa ja Japanissa ja joita koskevat patenttihakemukset ovat vireillä Suomessa, Kanadassa ja Euroopan pa-
tenttivirastossa. Patentoidut ja vireillä olevat patenttivaatimukset liittyvät nanopartikkelien tuottamiseen orgaa-
nisista aineista kuten lääkeaineista (eli Yhtiön CESS®-teknologian keskeisimpään ominaisuuteen). Kyseiset 
patentit raukeavat vuonna 2035. Toinen patenttiperhe koskee liukoisuuden määrittämistä esimerkiksi lääkeai-
neista. Tälle patenttiperheelle on myönnetty yksi patentti Suomessa ja sitä koskevia patenttihakemuksia on 
vireillä Kanadassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Euroopan patenttivirastossa. Euroopan patenttivirasto on 
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kansainvälisenä uutuustutkimusviranomaisena todennut, että patenttivaatimuksessa esitetty liukoisuuden 
määrittämiseen tarkoitettu menetelmä on uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Suomalainen pa-
tentti raukeaa vuonna 2036 ja tähän etuoikeuteen perustuvat patenttiperheen jäsenet raukeavat vuonna 2037. 
Kolmannen patenttiperheen ensimmäinen jäsen koskee nano- ja mikrometrikokoisten hiukkasten tuotantoa, 
josta jätettiin patenttihakemus tammikuussa 2020 ja joka on tällä hetkellä vireillä Suomessa. Lisäksi Yhtiöllä 
on uusi keksintö, joka liittyy nanopartikkelikäsittelyssä käytettäviin laitteisiin ja menetelmiin. Yhtiö aikoo toimit-
taa edellä mainittua keksintöä koskevan patenttihakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle lähitulevaisuu-
dessa. 

Lisätietoja immateriaalioikeuksiin liittyvistä riskeistä on annettu kohdissa ”Riskitekijät – Yhtiön liiketoimintaan 
ja toimialaan liittyviä riskejä – Yhtiön epäonnistuminen patenttien hankkimisessa tai niiden ylläpitämisessä, tai 
olemassa olevien tai tulevien patenttien suojaamisessa voi heikentää Yhtiön kykyä toteuttaa liiketoimintasuun-
nitelmaansa onnistuneesti” ja ” – Yhtiö ei välttämättä onnistu suojaamaan asiakkaidensa liikesalaisuuksia, 
mikä vaikuttaisi negatiivisesti Yhtiön kykyyn ylläpitää olemassa olevia ja perustaa uusia asiakassuhteita”. 

Tietotekniikka 

Yhtiön tietotekniikkaan (”IT”) liittyvä infrastruktuuri on erittäin tärkeä Yhtiön liiketoiminnan kannalta, sillä Yhtiö 
kerää, säilyttää ja käsittelee sekä sen omiin että sen asiakkaiden tuotteisiin, palveluihin ja muihin toimintoihin 
liittyviä tietoja, jotka ovat usein samalla Yhtiön tai sen asiakkaiden arvokkaita liikesalaisuuksia. Yhtiön IT-jär-
jestelmien turvallinen ja keskeytyksetön käyttö sekä lääkeaineisiin liittyvien tietojen ja muiden liikesalaisuuk-
sien käsittely ja ajantasaisena säilyttäminen mahdollistavat sen, että Yhtiö voi harjoittaa ja kehittää liiketoimin-
taansa ja teknologiaansa. Yhtiön tietoja säilytetään ulkoisen palveluntarjoajan pilvessä.  

Yhtiö saattaa tulevaisuudessa ottaa käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän, jonka Nanoformin johto katsoo voi-
van tuottaa Yhtiölle kustannussäästöjä erityisesti pitkällä aikavälillä. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön-
oton tarkoitus olisi, muun muassa se, että sillä voitaisiin avustaa sekä Yhtiön työntekijöitä että sen asiakkaita 
henkilöstö- ja organisaatiohallinnossa, tuotannossa, laaduntarkkailussa, laskutuksessa ja kirjanpitomateriaa-
lien hallinnoinnissa. Nanoform arvioi tulevaisuudessa tiettyjen IT-ratkaisujen ominaisuuksia kehittääkseen 
GMP-toimintojensa tueksi validoidun IT-järjestelmän. Nanoformin johto uskoo, että Yhtiön IT:hen sijoittamat 
resurssit tulevat jatkossa kasvamaan. 

Yhtiön IT-järjestelmät on suojattu tietomurroilta palomuureilla ja muilla kyberturvallisuutta edistävillä teknolo-
gioilla, esimerkiksi erilaisilta uhilta (kuten, haittaohjelmat, kalastelu ja roskaposti) suojaavilla ohjelmilla ja viruk-
sentorjuntaohjelmilla. Yhtiö omistaa kaikki käyttämänsä IT-laitteet, ja sen IT-infrastruktuuria ylläpitää pääasi-
assa sen tehtävään osoittamat Yhtiön työntekijät.  

Yhtiö käyttää kolmansilta tahoilta hankittuja erikoisohjelmistoja, joita sen sisäinen tiimi kehittää edelleen sekä 
itse että yhteistyössä kolmansien tahojen kanssa. Yhtiö hankkii lisäksi pilvipalveluntarjoajilta Yhtiön tietojen 
hallinnoinnissa tarvittavat riittävät tietoturvatoimenpiteet ja varmuuskopiointiohjelmat. 

Vakuutukset 

Yhtiö ylläpitää vakuutussuojaa sen liiketoimintaan kohdistuvia erilaisia riskejä vastaan. Yhtiön vakuutussuoja 
kattaa muun muassa toiminnanvastuuvakuutuksen, konsulttien vastuuvakuutuksen, immateriaalioikeusvakuu-
tuksen, oikeusturvavakuutuksen, vastapuolen oikeudenkäyntikuluvakuutuksen, tietoturvavakuutuksen, esi-
nevakuutuksen ja liiketoiminnan keskeytysvakuutuksen. Yhtiö on lisäksi hankkinut hallinnon vastuuvakuutuk-
sen. Yhtiön vakuutussopimuksiin sisältyy vahingonkorvauksia koskevia rajoituksia ja omavastuuosuuksia. Na-
noformin johto katsoo, että Yhtiön vakuutussuoja vastaa alalla sovellettavia käytäntöjä ja että Yhtiön hankkimat 
vakuutukset suojaavat Yhtiötä sellaisia riskejä vastaan, joilta suojautumiseksi vakuutuksen hankkimista voi-
daan pitää asianmukaisena toimenpiteenä Yhtiön tarpeiden ja sen harjoittaman liiketoiminnan olosuhteiden 
perusteella. Yhtiön hankkimiin vakuutuksiin sovelletaan yleisiä rajoituksia, mistä syystä ne eivät välttämättä 
kata kaikkia Yhtiölle aiheutuvia vahinkoja. 

Sääntely, standardit ja vaatimusten noudattaminen 

Lääkkeiden kehitys- ja tuotantoympäristöön kohdistuu merkittävä määrä sääntelyä. Yhtiön tulee noudattaa 
soveltuvia määräyksiä, jotka toimivaltainen paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen sääntelyviranomainen 
on, suoraan tai välillisesti, asettanut Yhtiön asiakkaiden tuotteiden tuotanto- tai jakelumaissa tai -alueilla. Yh-
tiöön kohdistuu tällä hetkellä tai siihen saatetaan tulevaisuudessa kohdistaa suoraan tai välillisesti, sen asiak-
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kaiden kautta lakeja tai sääntelyä, jotka liittyvät T&K-työhön, testaamiseen, tuotantoprosesseihin, turvallisuus-
asioiden valvontaan, varastointiin, laitteisiin ja toimitiloihin, mukaan lukien hyvien tuotantotapojen noudattami-
nen, pakkausmerkintöihin ja jakeluun, tuontiin ja vientiin sekä tuotteiden rekisteröimiseen ja tuotevalikoimaan 
ottamiseen.  

Uudelle lääkkeelle tulee hankkia soveltuvan paikallisen viranomaisen myöntämä lupa ennen kuin se voidaan 
tuoda markkinoille. Mikäli Yhtiö toimittaa lääkeaineita käytettäväksi lääkkeissä, Yhtiön GMP:n mukaisiin tuo-
tantotiloihin saattaa kohdistua sen asiakkaiden kotivaltioiden viranomaisten ja FIMEA:n suorittamaa valvontaa. 
Tulevaisuudessa Yhtiöön voi kohdistua muilla lainkäyttöalueilla toimivien sääntelyviranomaisten valvontaa riip-
puen siitä, missä maissa Yhtiö myy ja markkinoi palveluitaan ja missä maissa sen asiakkaat suorittavat kliinisiä 
tutkimuksia ja myyvät ja markkinoivat nanoformoituja lääkeaineita hyödyntäviä lääkkeitään. Mikäli Yhtiö tekee 
PoC- tai PoP-projekteja muussa kuin GMP-ympäristössä, tällaisten tutkimusten tekeminen edellyttää soveltu-
vin osin luvan hankkimista ainoastaan kyseisen lääkeaineen tuomiseksi Suomeen ja sen käyttämiseksi tutki-
mustarkoituksiin Suomessa. Nanoform toimittaa tarpeen mukaan FIMEA:lle ilmoituksen käytetystä aineesta ja 
tutkimuksen tarkoituksesta. 

Hyvä tuotantotapa ja lääketuotteiden valmistajilta edellytetty lisenssi 

Lääkkeisiin ja EU:ssa tapahtuvaan lääketuotantoon sovellettavissa säännöissä on asetettu tiettyjä lääkkeiden 
tuotannossa ja laadunvarmistuksessa noudatettavia määräyksiä, periaatteita ja menettelytapoja, joiden avulla 
voidaan varmistaa, että tuotteet täyttävät kaikki niiden tuotantoon liittyvät vaatimukset. Edellä mainittuun liitty-
viä määräyksiä on asetettu komission delegoidussa asetuksessa (EU) n:o 1252/2014 ja komission direktiivissä 
2003/94/EY, joita sovelletaan ihmisille tarkoitettuihin vaikuttaviin aineisiin ja lääkkeisiin, sekä komission direk-
tiivissä 91/412/ETY, jota sovelletaan eläinlääkkeisiin, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 
2001/83/EY ja 2001/82/EY. EU:ssa sovellettavissa GMP-ohjeissa annetaan edellä mainittuja periaatteita ja 
ohjeistuksia koskevia tulkintaohjeita, joita täydentävät erilaiset liitteet, jotka muuttavat tai syventävät tietynlai-
siin tuotteisiin sovellettavia ohjeistuksia tai jotka tarjoavat tarkempia ohjeita tiettyyn aiheeseen liittyen. 

Lääkelain (395/1987, muutoksineen) (”Lääkelaki”) 8 ja 11 §:ssä on todettu, että lääkkeitä saadaan valmistaa 
teollisesti vain Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luvalla, viitattu tässä Esitteessä myös GMP-
lupana, lääketehtaassa, jossa on hyväksyttävät tuotantotilat ja laiteet ja lääkevalmisteiden valmistuksessa saa 
käyttää vain sellaisia vaikuttavia aineita, jotka on valmistettu ja jaeltu lääkeaineiden hyviä tuotanto- ja jakelu-
tapoja koskevien Euroopan unionin ohjeiden mukaisesti.  

GMP viittaa lääkkeiden hyviin tuotantotapoihin, joilla tarkoitetaan niitä lääkevalmistuksen ja laadunvarmistuk-
sen järjestelyjä ja menettelytapoja, joilla varmistetaan, että lääkkeet täyttävät valmistuksen osalta kaikki niille 
asetetut vaatimukset. GMP-lupamenettely koostuu määrämuotoisen hakemuksen laadinnasta, sääntelyviran-
omaisen tekemästä tarkastuksesta, tarkastuksen jälkeen vastaanotetuista kysymyksistä ja niihin vastaami-
sesta sekä tämän jälkeisestä hakemuksen käsittelystä sääntelyviranomaisessa, Suomessa FIMEA:ssa. 

GMP-luvan myöntäminen osoittaa, että yhtiöllä on käytössä tarvittavat tekniset ja organisatoriset prosessit, 
jotta se voi toimia GMP-vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien muun muassa laadunhallintaan, henkilöstöön, 
tuotantolaitoksiin, laitteistoon, tuotantoon ja prosessin sisäiseen valvontaan sekä pakkaamiseen ja laborato-
riovalvontaan liittyvä sääntely. Tämä edellyttää muun muassa, että yhtiö on pystynyt rakentamaan onnistu-
neesti GMP-tasoisen tuotantolaitoksen ja että yhtiöllä on GMP-tasoinen tuotantolinja, GMP-standardien mu-
kaisesti pätevästi koulutettu henkilöstö, yhtiöllä on käytössään tarkoituksenmukaiset ja riittävät toimintapro-
sessit ja dokumentaatio ja että yhtiö on asianomaisen viranomaisen arvioima, Suomessa FIMEA:n toimesta. 

GMP-tuotantolinjalle myönnetty GMP-lupa 

Nanoform toimitti joulukuussa 2019 FIMEA:lle Lääkelain ja lääkeasetuksen (693/1987, muutoksineen) (”Lää-
keasetus”) mukaisen hakemuksen GMP-luvan myöntämiseksi sen GMP-tuotantolinjalle, jotta Yhtiö voisi aloit-
taa kliinisissä tutkimuksissa käytettävien lääkeaineiden valmistamisen. Yhtiölle tehtiin tarkastus vuoden 2020 
maaliskuussa. Yhtiö sai FIMEA:n myöntämän GMP-luvan Yhtiön GMP-tuotantolinjalle 29.4.2020 ei-steriilien 
lääkeaineiden nanoformointiin kliinisiä tutkimuksia varten. GMP-lupa sallii Yhtiön aloittaa piroksikaamilääkeai-
neen nanoformointi kliinisiä tutkimuksia varten. Mikäli Yhtiö ei aloittaisi GMP-tuotantoa kuuden kuukauden 
kuluessa GMP-luvan päiväyksestä tai mikäli Yhtiö keskeyttäisi GMP-tuotannon yli kuudeksi kuukaudeksi, Yh-
tiön tulisi hakea poikkeusta, jonka FIMEA voi myöntää perustellusta syystä. Ihmisille tarkoitetuissa lääkkeissä 
käytettyjen lääkeaineiden nanoformointi edellyttää ylimääräisen GMP-luvan hankkimista jokaiselle yksittäiselle 
lääkeaineelle. Yhtiö käytännössä hakee tapauskohtaisesti GMP-lupaa asiakkaidensa puolesta. Nanoformin 
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johto arvioi, että GMP-luvan hankkimisesta yksittäisille lääkeaineille tulee rutiininomainen toimenpide Yhtiön 
saatua GMP-luvan Yhtiön GMP-tuotantolaitokselle 29.4.2020. 

Asiakkaiden suorittamat GMP:n mukaiset arviointikäynnit  

Osana GMP:tä, Yhtiön asiakkaiden tulee suorittaa arviointikäyntejä Yhtiön toimitiloissa joko itse tai kolmannen 
tahon välityksellä, jotta he voivat vahvistaa tuotteidensa olevan GMP:n mukaisia, mikä on yksi edellytys lääk-
keiden käyttämiseen ihmisillä. Yhtiön tuotantotiloissa suoritettujen arviointikäyntien avulla Yhtiön asiakkaat 
voivat varmistua siitä, että Nanoform toimii hyvien tuotanto- ja jakelutapojen mukaisesti.  

Sääntelyviranomaisten suorittamat GMP-tarkastukset 

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää järjestelmää, jonka avulla voidaan 
tarkistaa, toimivatko niiden toimialueella tuotteitaan markkinoivat lääketehtaat hyvien tuotantotapojen mukai-
sesti. Suurin osa sääntelyviranomaisista varmistaa, että niiden toimialueella toimiviin lääketehtaisiin kohdiste-
taan säännönmukaisia GMP-tarkastuksia. Tarkastusten tiheys riippuu GMP-tuotantolinjan toiminnasta ja niistä 
markkinoista, joille Yhtiö toimittaa materiaalia. Esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoille hyväksyntää edeltävä 
tarkistus tehdään FDA:n vakuuttamiseksi siitä, että lääkehakemuksessa nimetty tuotantolaitos pystyy valmis-
tamaan lääkettä, ja että toimitetut tiedot ovat oikeita ja täydellisiä. 

Tavallisesti FIMEA toimii EMA-alueella (Euroopan lääkevirasto), mutta mikäli Yhtiön CESS®-teknologiaa käy-
tetään sellaisten lääkeaineiden nanoformointiin, jota käytetään kaupallistetuissa lääkkeissä ja/tai lääkkeissä, 
jotka etenevät kliinisiin tutkimuksiin ja jotka kaupallistetaan Euroopan ulkopuolella, muut virastot, kuten FDA, 
haluavat todennäköisesti tarkastaa Yhtiön jossain vaiheessa. Sama pätee muihin sääntelyviranomaisiin, kuten 
Japanin sääntelyviranomaiseen, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, sekä Etelä-Korean sääntely-
viranomaiseen, Korean Food and Drug Administration in South Korea. 

Ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät lait 

Yhtiön tulee myös noudattaa ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä lakeja ja määräyksiä, kuten on 
kuvattu tarkemmin edellä kohdassa ”– Ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat”. Nämä sään-
telyyn perustuvat vaatimukset vaikuttavat moniin Yhtiön toimintoihin, kuten tuotantoon, kehitystyöhön, tuote-
merkintöihin, pakkaukseen, varastointiin, jakeluun, maahantuontiin, maastavientiin ja asiakkaiden tuotteisiin 
liittyvään kirjanpitoon. 

Mikäli Yhtiö ei noudata siihen sovellettavia sääntelyvaatimuksia, viranomaiset eivät välttämättä myönnä lupaa 
(i) tuotteiden testaamiseen tai tuotantoon liittyville tiloille; tai (ii) asiakkaiden tuotteiden kaupallistamiseen. 
FIMEA ja muut sääntelyviranomaiset voivat viivästyttää tai rajoittaa luvan antamista tai päättää olla myöntä-
mättä lupaa monista eri syistä, esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 tuotekandidaattien luvanhankintamenettelyssä tapahtuu muutoksia, mukaan lukien uudet tietovaati-
mukset niillä lainkäyttöalueilla, joilla Yhtiö tai sen asiakkaat mahdollisesti hakevat viranomaislupaa, 
Suomi mukaan lukien; 

 viranomainen ei kykene vastaamaan riittävän nopeasti resurssipulan takia; ja 

 tuotantoprosessit tai -laitokset eivät täytä soveltuvia vaatimuksia. 

Lisäksi mikäli uutta lainsäädäntöä tai uusia määräyksiä tulee voimaan tai mikäli soveltuvaa lainsäädäntöä tai 
määräyksiä muutetaan tai niiden tulkinnassa tai täytäntöönpanossa tapahtuu muutoksia, Yhtiö saattaa joutua 
hankkimaan lisälupia tai toimimaan muiden tuotantoa tai liiketoimintaa koskevien standardien mukaisesti tai 
maksamaan lisämaksuja tiettyjen viranomaisten myöntämien lupien tai todistusten hankkimiseksi tai voimassa 
pysyttämiseksi. Tämä saattaa edellyttää muutoksia Yhtiön tutkimus-, kehitys-, ja tuotantotekniikkoihin tai yli-
määräisiä käyttöomaisuusinvestointeja Yhtiön laitoksiin. 

Yhtiön asiakasprojekteihin liittyy tavanomaisesti asiakkaiden tuotteita, joiden tulee läpäistä muun muassa tuot-
teiden turvallisuuteen ja tehokkuuteen liittyviä prekliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia ennen kuin ne voidaan hyväk-
syä kaupalliseen myyntiin. Niiden maiden viranomaiset, joissa Yhtiön asiakkaat aikoivat markkinoida tuottei-
taan, voivat lykätä kliinisiä tutkimuksia tai keskeyttää ne, viivyttää tuotteelle myönnettävän luvan antamista tai 
päättää, ettei tuotteelle voida myöntää lupaa. FIMEA tai muut viranomaistahot voivat viivyttää lääkkeelle myön-
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nettävää lupaa, mikäli Yhtiö ei kykene osoittamaan, että sen tuotantolaitos täyttää GMP-laatusertifioinnin edel-
lytykset, mikäli Yhtiön tuotantolaitos ei muutoin läpäise luvan myöntämisen ehtona olevia tarkastuksia (eli mi-
käli ne eivät vastaa toimitetuissa asiakirjoissa esitettyjä tietoja) tai mikäli Yhtiö ei kykene kasvattamaan tuo-
tantoaan kaupalliselle tasolle. FIMEA tai muilla vastaavilla niiden maiden toimivaltaisilla viranomaisilla, joissa 
Yhtiön asiakkaat aikovat markkinoida tuotteitaan, saattaa olla toimivalta peruuttaa tuotteelle myönnetty lupa 
tai keskeyttää tuotanto, mikäli raaka-aineissa tai tarvikkeissa, tai laadunvalvonnassa ja laadunvarmistuksessa 
on esiintynyt merkittäviä ongelmia tai mikäli tuote katsotaan käyttökelvottomaksi tai sen pakkausmerkinnät 
puutteellisiksi. 

Hyvä kliininen tutkimustapa -järjestelmä 

 

Hyvää kliinistä tutkimustapaa (GCP) koskevat vaatimukset eivät tällä hetkellä koske Yhtiötä, mutta, mikäli Yh-
tiö päättäisi toimia kliinisen tutkimuksen sponsorina, Yhtiön tulisi noudattaa sekä GCP-järjestelmän vaatimuk-
sia että tiettyjä muita vaatimuksia. GCP on kansainvälinen eettinen ja tieteellinen laatustandardi, joka koskee 
ihmisillä tehtävien tutkimusten suunnittelua, toteuttamista, kirjausta ja raportointia. GCP-standardin noudatta-
minen tuo yleistä varmistusta siitä, että tutkimushenkilöiden oikeudet, turvallisuus ja hyvinvointi on turvattu. 
GCP-standardista EU:ssa, Japanissa ja Yhdysvalloissa vastaa Lääkealan kansainvälinen harmonisointikon-
ferenssi (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human 
Use, ”ICH”), joka on kansainvälinen standardeja määrittelevä elin. IHC:n GCP-standardi astui voimaan 
14.6.2017. Katso lisää suppean kliinisen tutkimuksen sponsorointiin liittyvistä riskeistä, ”Riskitekijät – Oikeu-
delliset, sääntelyyn ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit – Mikäli Yhtiö ryhtyy sponsoroimaan kliinistä 
tutkimusta, Yhtiöön kohdistuu sääntelyllisiä lisävaatimuksia sisältäen muun muassa vaatimukset hyvistä kliini-
sistä käytännöistä (Good Clinical Practice) (”GCP”), jotka saattavat johtaa Yhtiön liiketoimintaan kohdistuviin 
rajoituksiin tai keskeytyksiin ja rahamääräisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, mikäli vaatimuksia ei nou-
dateta”. 

 
Oikeudenkäynnit ja hallinnolliset menettelyt 

Yhtiö ei ole tämän Esitteen päivämääränä tai Esitteen päiväystä edeltävien 12 kuukauden aikana ollut osalli-
sena oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä tai hallintomenettelyissä, joilla voi olla tai joilla on ollut vii-
meisen 12 kuukauden aikana merkittävä vaikutus Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden taloudelliseen asemaan tai kan-
nattavuuteen, eikä Yhtiö ole tietoinen tällaisten menettelyjen vireillä olosta tai niiden alkamisen uhasta. 
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA  

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Yhtiön laajasta tuloslaskelmasta, taseesta, rahavirtalaskel-
masta ja tunnusluvuista 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, sisältäen vertailutiedot 31.3.2019 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sekä 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta. 
Alla esitetyt taloudelliset tiedot on johdettu Yhtiön tilintarkastamattomista konsernin taloudellisista tiedoista 
31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.3.2019 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, jotka on laadittu ”IAS 34 – Osavuosikatsaukset” -standardin mukai-
sesti, ja Yhtiön tilintarkastetuista tilinpäätöksistä 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta, 
jotka on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.  

Yhtiön tilinpäätökset on laadittu IFRS-standardien mukaisesti 1.1.2018 alkaen siirtymispäivämäärällä 
1.1.2017. Ennen vuotta 2018 Yhtiö laati tilinpäätöksensä FAS:n mukaisesti. Tietyt tässä Esitteessä esitetyt 
historialliset taloudelliset tiedot 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta eroavat Yhtiön 
varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymien lakisääteisten tilintarkastettujen tilinpäätösten historiallisista talou-
dellisista tiedoista johtuen tiettyihin liitetietoihin tehdyistä täydennyksistä, Yhtiön 31.12.2019 päättyneen tili-
kauden tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tehdyistä oikaisuista ja IFRS-standardeihin siirtymisestä vuonna 
2018.  

Tähän Esitteeseen sisällytetyn tilinpäätöskokonaisuuden, joka muodostuu Yhtiön tilintarkastetuista tilinpää-
töksistä 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä kausilta, Liitetiedossa 2.3 (Toiminnan jatkuvuus) 
esitetty toiminnan jatkuvuutta koskeva arvio on päivitetty Yhtiön vuoden 2019 lakisääteisessä tilinpäätöksessä 
tehdystä arvioista vastaamaan vallitsevaa tilannetta Yhtiön suunnitteleman Listautumisen ja sen Ankkurisijoit-
tajilta saamien merkintäsitoumusten osalta. Olettaen, että Listautuminen viedään loppuun ja Yhtiö saa maksut 
merkintäsitoumuksista, vuoden 2019 lakisääteisessä tilinpäätöksessä kerrottu olennainen epävarmuustekijä 
Yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa on tähän Esitteeseen sisällytetyssä tilinpäätöskokonaisuudessa poistunut. 

Alla olevia taloudellisia tietoja tulee tarkastella yhdessä kohtien ”Eräitä seikkoja – Tilinpäätöstietojen ja eräiden 
muiden tietojen esittäminen”, ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” ja tähän Esitteeseen sisällytettyjen 
Yhtiön 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta tilintarkastamattomien taloudellisten tietojen ja 
31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiden tilikausien tilintarkastettujen tilinpäätösten kanssa. 

Laaja tuloslaskelma 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) 2020 2019 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

      

Liikevaihto ................................................  150 - 49 235 65 

      

Liiketoiminnan muut tuotot .........................  13 99 231 55 181 

      

Materiaalit ja palvelut .................................  -60 -154 -603 -162 -160 

Henkilöstökulut ...........................................  -2 942 -594 -4 359 -1 299 -426 

Poistot ja arvonalentumiset ........................  -228 -83 -444 -160 -67 

Liiketoiminnan muut kulut ...........................  -1 297 -351 -2 218 -656 -78 

Liiketoiminnan kulut yhteensä ................  -4 527 -1 183 -7 625 -2 277 -732 

      

Liiketappio ................................................  -4 365 -1 083 -7 344 -1 987 -486 

      

Rahoitustuotot ............................................  0 0 0 0 0 

Rahoituskulut .............................................  -223 -61 -210 -87 -35 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ..........  -223 -61 -209 -87 -35 

      

Tappio ennen veroja ................................  -4 588 -1 144 -7 554 -2 074 -521 

      

Tuloverot ....................................................  - - - - - 

      

Kauden tappio ..........................................  -4 588 -1 144 -7 554 -2 074 -521 

      

Kauden tappion jakautuminen      
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Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
laaja kauden tappio ....................................  

 

-4 588 

 

-1 144 -7 554 -2 074 -521 

      

Muut laajan tuloksen erät      

      

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siir-
tää tulosvaikutteisiksi      

Muuntoerot .............................................  0 - - - - 

Muut laajan tuloksen erät verojen jäl-
keen yhteensä ..........................................  0 - - - - 

Kauden laaja tulos yhteensä ...................  -4 588 -1 144 -7 554 -2 074 -521 

      

Kauden laajan tuloksen jakautuminen      

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
laaja kauden tulos ......................................  

 

-4 588 

 

-1 144 -7 554 -2 074 -521 

      

Osakekohtainen tappio         

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella 
oikaistu osakekohtainen tulos, euroa .........  

 

-0,12 

 

-0,03 -0,19 -0,07 -0,02 
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Tase 

 31.3. 31.12. 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) 

2020 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

VARAT     

Pitkäaikaiset varat     

Aineettomat hyödykkeet .............................  152 154 166 177 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet .......  6 850 4 972 2 179 443 

Muut saamiset ............................................  24 24 10 9 

Pitkäaikaiset varat yhteensä ...................  7 026 5 150 2 356 629 

      

Lyhytaikaiset varat      

Myyntisaamiset ..........................................  165 20 160 65 

Muut saamiset ............................................  153 378 79 - 

Siirtosaamiset ............................................  334 59 18 1 

Rahavarat ..................................................  4 799 7 303 5 595 98 

Lyhytaikaiset varat yhteensä ..................  5 451 7 760 5 853 164 

Varat yhteensä .........................................  12 477 12 910 8 209 793 

      

OMA PÄÄOMA JA VELAT      

Oma pääoma      

Osakepääoma ............................................  3 3 3 3 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto .  17 707 17 707 8 020 665 

Kertyneet tappiot ........................................  -9 601 -2 224 -915 -394 

Kauden tappio ............................................  -4 588 -7 554 -2 074 -521 

Oma pääoma yhteensä ............................  3 520 7 932 5 033 -247 

      

Pitkäaikaiset velat      

T&K lainat ..................................................  865 599 555 441 

Vuokrasopimusvelat ...................................  3 858 2 573 1 656 286 

Saadut ennakot ..........................................  - - 20 - 

Ostovelat ....................................................  - - 59 105 

Pitkäaikaiset velat yhteensä ....................  4 723 3 172 2 290 831 

      

Lyhytaikaiset velat      

Varaukset ...................................................  - 19 - - 

T&K lainat ..................................................  78 78 - - 

Vuokrasopimusvelat ...................................  599 413 190 27 

Saadut ennakot ..........................................  52 55 - - 

Ostovelat ....................................................  815 571 391 55 

Muut velat ..................................................  96 94 23 0 

Siirtovelat ...................................................  2 593 576 282 126 

Lyhytaikaiset velat ...................................  4 234 1 806 885 209 

Velat yhteensä ..........................................  8 957 4 978 3 175 1 040 

Oma pääoma ja velat yhteensä ...............  12 477 12 910 8 209 793 
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Rahavirtalaskelma 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) 

2020 2019 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Liiketoiminnan rahavirta      

Tappio ennen veroja .....................................  -4 588 -1 144 -7 554 -2 074 -521 

Oikaisut:      

Poistot ja arvonalentumiset ...........................  228 83 444 160 67 

Rahoitustuotot ja -kulut .................................  223 61 209 87 35 

Osakeperusteiset maksut ..............................  176 9 867 - - 

Muut oikaisut (1 ..............................................  -32 -99 -212 -55 -181 

Käyttöpääoman muutokset:      

Myyntisaamisten ja muiden saamisten  
muutos .......................................................  

 

-329 

 

138 -30 -192 -56 

  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos ...  2 080 -9 541 585 -9 

Pitkäaikaisten saamisten lisäys .....................  0 - -14 -1 -3 

Maksetut korot ..............................................  -1 -8 -50 -14 -2 

Saadut korot ..................................................  0 0 0 0 0 

Liiketoiminnan nettorahavirta ....................  -2 240 -969 -5 798 -1 504 -669 

      

Investointien rahavirta      

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin .........  -6 -7 -74 -61 -38 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyö-
dykkeisiin ......................................................  -323 -107 -1 804 -379 -54 

Investointien nettorahavirta .......................  -329 -113 -1 878 -441 -92 

      

Rahoituksen rahavirta      

Osakeannit ....................................................  - - 10 046 7 977 - 

Osakeannin transaktiokulut ...........................  - - -359 -622 - 

Omien osakkeiden hankinta ..........................  - - -102 -0 - 

T&K lainojen nostot .......................................  362 122 122 143 503 

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset ............  -126 -60 -292 -56 -29 

Rahoituksen nettorahavirta ........................  236 62 9 415 7 442 474 

      

Rahavarojen muutos ...................................  -2 333 -1 021 1 739 5 497 -288 

Rahavarat kauden alussa .............................  7 303 5 595 5 595 98 386 

Kurssiero .......................................................  -170 -24 -32 - - 

Rahavarat kauden lopussa ...........................  4 799 4 550 7 303 5 595 98 

__________ 
1) Muut oikaisut koostuvat oikaisuista (i) liiketoiminnan muihin tuottoihin (julkiset avustukset), joiden summa oli -99 tuhatta euroa 31.3.2019 
päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja -231 tuhatta euroa 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella, -55 tuhatta euroa 31.12.2018 päätty-
neellä tilikaudella ja -181 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella, (ii) liiketoiminnan muihin tuottoihin (vuokrasopimukset), joiden 
summa oli -13 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla sekä (iii) liiketoiminnan muihin kuluihin (varaus tappiolli-
sesta sopimuksesta), joiden summa oli -19 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 19 tuhatta euroa 
31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. 
 

Yhtiön tunnusluvut 

Yhtiö seuraa useita tunnuslukuja, joita se käyttää liiketoimintansa mittaamiseen. Tunnuslukuihin sisältyy IFRS-
standardeihin perustuvia tunnuslukuja ja Vaihtoehtoisia Tunnuslukuja. Lisätietoja Vaihtoehtoisista Tunnuslu-
vuista on myös kohdassa ”Eräitä seikkoja – Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen – Vaih-
toehtoiset tunnusluvut” ja ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Maksuvalmius ja pääoman lähteet – 
Nettovelkaantumisaste”. 
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Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön tunnuslukutiedot 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneiltä kolmen kuu-
kauden jaksoilta sekä 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta. 

 31.3. ja 1.1.–31.3. 31.12. ja 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) 

2020 2019 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 
(tilintarkastamaton) 

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoi-
tettu) 

      

Liikevaihto .....................................................  150 - 49(1 235(1 65(1 

Myyntikate .....................................................  103 -55 -323 128 85 

Käyttökate (EBITDA) .....................................  -4 136 -1 000 -6 900 -1 827 -419 

Liiketappio .....................................................  -4 365 -1 083 -7 344(1 - 1 987(1 -486(1 

Kauden tappio ...............................................  -4 588 -1 144 -7 554(1 -2 074(1 -521(1 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)  -0,12 -0,03 -0,19(1 -0,07(1 -0,02(1 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyö-
dykkeisiin ......................................................  

 

-323 

 

-107 -1 804 - 379 -54 

Liiketoiminnan vapaa rahavirta .....................  -4 460 -1 107 -8 704 -2 207 -474 

Rahavarat (kauden lopussa) .........................  4 799 4 550 7 303(1 5 595(1 98(1 

Nettovelkaantumisaste (prosenttia)  ..............  17 -54 -46 -64 - 

Nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja .......  -3 857 -3 920 -6 626(1 -5 040(1 343(1 

Nettovelka .....................................................  601 -2 120 -3 640(1 -3 194(1 656(1 

Henkilöstö kauden lopussa ...........................  50 25 43 19 12 

Aloitettujen projektien lukumäärä kauden ai-
kana      

Prekliiniset .................................................  4 - 2 - 1 

GMP ..........................................................  - - - - - 

Linjojen lukumäärä (kauden lopussa)      

Prekliiniset .................................................  6 3 4 3 2 

GMP ..........................................................  1 - - - - 
__________ 

1) Tilintarkastettu. 
 

Tunnuslukujen määritelmät  

Tunnusluku Määritelmä  Käyttötarkoitus 

 

Myyntikate 
Liikevaihto + Liiketoiminnan muut 

tuotot - Materiaalit ja palvelut 
 

Myyntikate on se kate, jonka Kon-
serni tuottaa, kun on vähennetty 
sen palveluiden tuottamiseen liitty-
vät kulut. 

    

    

Käyttökate (EBITDA) 
Liiketappio ennen poistoja ja ar-

vonalentumisia 
 

Käyttökate on mittari, joka osoittaa 
Yhtiön suoritusta. 

    

    

Liiketappio 
Liiketappio kuten esitetty laajassa 

tuloslaskelmassa 
 

Liiketappio osoittaa liiketoiminnan 
tuloksen. 

    

    

Kauden tappio 
Kauden tappio kuten esitetty laa-

jassa tuloslaskelmassa 
 

Kauden tappio näyttää Yhtiön 
omistajille kuuluvan nettotuloksen. 

    

    

Laimentamaton osakekohtainen tu-
los 

Kauden tappio/ulkona olevien 
osakkeiden määrän painotettu kes-

kiarvo 
 

Mittari kuvaa tuloksen jakautu-
mista yksittäisille osakkeille. 
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Investoinnit aineellisiin käyttöomai-
suushyödykkeisiin 

Investoinnit aineellisiin käyttöomai-
suushyödykkeisiin kuten esitetty 

rahavirtalaskelmassa 
 

Mittari tuottaa lisätietoa operatiivis-
ten investointien rahavirtatarpeista. 

    

    

Liiketoiminnan vapaa rahavirta 
Käyttökate (EBITDA) - Investoinnit 
aineellisiin käyttöomaisuushyödyk-

keisiin 
 

Mittari tuottaa tietoa rahavaroista, 
jotka Yhtiö kykenee tuottamaan 
operatiivisten investointien jälkeen. 

    

Nettovelkaantumisaste (prosenttia) Nettovelka/Oma pääoma yhteensä  
Mittari johdolle, jolla seurataan Yh-
tiön pääoman tasoa. 

    

Nettovelka ilman vuokrasopimus-
velkoja 

Lyhytaikaiset T&K-lainat + Pitkäai-
kaiset T&K-lainat - Rahavarat 

 

Nettovelka ilman vuokrasopimus-
velkoja on indikaattori, joka mittaa 
Yhtiön velkarahoitusta ilman vuok-
rasopimusvelkoja. 

    

Nettovelka 

Lyhytaikaiset T&K-lainat + Pitkäai-
kaiset T&K-lainat + Lyhytaikaiset 

vuokrasopimusvelat + Pitkäaikaiset 
vuokrasopimusvelat - Rahavarat 

 
Nettovelka in indikaattori, joka mit-
taa Yhtiön ulkopuolisen rahoituk-
sen kokonaismäärää. 

    

 
Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 

Seuraavassa taulukossa esitetään eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 31.3.2020 ja 
31.3.2019 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta sekä 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä 
tilikausilta. 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) 

2020 2019 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 

(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoi-
tettu) 

      

Myyntikate      

Liikevaihto .....................................................  150 0 49(1 235(1 65(1 

Liiketoiminnan muut tuotot ............................  13 99 231(1 55(1 181(1 

Materiaalit ja palvelut ....................................  -60 -154 -603(1 -162(1 -160(1 

Myyntikate ...................................................  103 -55 -323 128 85 

      

Käyttökate (EBITDA)      

Liiketappio .....................................................  -4 365 -1 083 -7 344(1 -1 987(1 -486(1 

Poistot ja arvonalentumiset ...........................  228 83 444(1 160(1 67(1 

Käyttökate (EBITDA) ...................................  -4 136 -1 000 -6 900 -1 827 -419 

      

Liiketoiminnan vapaa rahavirta      

Käyttökate (EBITDA) .....................................  -4 136 -1 000 -6 900 -1 827 -419 

Investoinnit aineellisiin käyttöo-
maisuushyödykkeisiin ...................................  

 

-323 

 

-107 -1 804 - 379 -54 

Liiketoiminnan vapaa rahavirta .................  -4 460 -1 107 -8 704 -2 207 -474 
__________ 

1) Tilintarkastettu.  
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LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA 

Seuraava katsaus koskien Yhtiön liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa tulee lukea yhdessä kohtien 
”Eräitä seikkoja – Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen”, ”Pääomarakenne ja velkaantu-
neisuus” ja ”Eräitä taloudellisia tietoja” sekä ”IAS 34 – Osavuosikatsaukset” -standardin mukaisesti 31.3.2020 
päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta laadittujen Yhtiön tilintarkastamattomien konsernin taloudellisten tie-
tojen, sisältäen vertailutietoina 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jakson taloudelliset tiedot ja tähän 
Esitteeseen sisällytettyjen IFRS-standardien mukaisesti 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä 
tilikausilta laadittujen Yhtiön tilintarkastettujen tilinpäätösten kanssa. 

Tämä katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin väistämättä liittyy riskejä ja epävarmuutta. To-
teutuvat tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa esitetystä. Katso 
”Riskitekijät” ja ”Eräitä seikkoja – Tulevaisuutta koskevat lausumat”. 

Yleiskatsaus 

Nanoform Finland Oyj on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, joka tarjoaa asiantuntijapal-
veluja globaalille lääketeollisuudelle nanoteknologian ja lääkeainehiukkastekniikan alueilla. Yhtiön kaupallinen 
toiminta on varhaisessa vaiheessa ja vuonna 2019 sen liiketoiminta muodostui niin sisäisistä T&K-toiminnoista 
kuin asiakkaille tarjotuista PoC-tyyppisistä T&K-palveluista. Yhtiö käyttää uraauurtavaa CESS®-teknologiaa 
nanoformoidakseen lääkeaineita kiteisiksi tai stabiileiksi amorfisiksi nanopartikkeleiksi. Yhtiöllä on kasvava 
määrä asiakkaita, jotka edustavat globaaleja suuria ja keskikokoisia lääkeyhtiöitä, erityisalan lääkeyhtiöitä 
sekä bioteknologia-alan yrityksiä. Katso lisää Yhtiön liiketoiminnasta kohdassa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liike-
toiminnasta”.  

Yhtiön liikevaihto on historiallisesti muodostunut asiakasyrityksille sopimuksen perusteella tarjottavista lääke-
aineilla toteutettavista PoC-tutkimuksista. Tulevaisuudessa Yhtiö odottaa sen liikevaihdon muodostuvan pää-
osin materiaalin toimittamissopimuksista sekä myöhemmin rojalteista. Historiallisesti Yhtiön kulut ovat muo-
dostuneet pääsääntöisesti henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista. Tulevaisuudessa Yhtiö odottaa 
tekevänsä lisäinvestointeja CESS®- teknologian tuotantokapasiteettiin. 

Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä 

Yhtiölle on aiheutunut merkittäviä liiketappioita siitä lähtien, kun se perustettiin vuonna 2015. Yhtiön kauden 
tappio oli 4 588 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, 1 144 tuhatta euroa 
31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, 7 554 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 
2 074 tuhatta euroa 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella ja 521 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikau-
della. Yhtiö odottaa, että sille kertyy merkittäviä kustannuksia ja liiketappioita vielä usean vuoden ajan. Yhtiö 
odottaa olevansa kassavirtapositiivinen vuoteen 2025 mennessä.  

Yhtiön liiketoiminnan tulos on aiemmin vaihdellut merkittävästi kausien välillä ja tulee luultavasti tekemään niin 
tulevaisuudessakin. Yhtiö ennakoi, että sen liiketoiminnan kvartaali- ja vuosituloksiin vaikuttavat lähitulevai-
suudessa useat tekijät, mukaan lukien GMP-lupiin haettavien laajennusten saamisten ajoitus, sen CESS®- 
teknologian kaupallistamisen onnistuminen ja sen seurauksena palveluista kertyvä liikevaihto, kolmansien 
osapuolien kanssa solmituista nykyisistä ja tulevista yhteistöistä saatavien maksujen määrä ja ajankohta, Yh-
tiön T&K-työstä sekä kaupallistamistoimista aiheutuvien kustannusten ajankohta sekä niiden kehitys. Näistä 
vaihteluista johtuen Yhtiö uskoo tällä hetkellä, ettei kausien välistä vertailukelpoisuutta sen liiketoiminnan tu-
loksen kehittymisestä voida ottaa luotettavana osoituksena tulevaisuuden kehityksestä.  

Yhtiön liiketoiminnan tulos on riippuvainen tulevaisuudessa sen asiakkaiden kehitysvaiheessa olevien tai 
markkinoilla jo saatavilla olevien lääkkeiden kehityksestä ja menestymisestä. Vaikka Yhtiö ei kanna eikä tule 
kantamaan riskejä sellaisten kliinisten tutkimusten tuloksista, joiden tekemiseksi se tulee toimittamaan nano-
formoituja lääkeaineita asiakkailleen, Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttaa tulevaisuudessa se, jatkavatko 
Yhtiön asiakkaat kliinisiä tutkimuksia nanoformoituja lääkeaineita sisältävillä lääkekandidaateilla ja etenevätkö 
ne lääkemarkkinoille. Nanoformin johto odottaa, että hinta, jonka se voi asettaa nanoformoitujen lääkeaineiden 
toimittamiselle, tulee riippumaan siitä lisäarvosta, jota CESS®-teknologia tuottaa Yhtiön asiakkaille. Silloin, kun 
Yhtiö pystyy tuottamaan huomattavaa lisäarvoa asiakkailleen, Nanoformin johto odottaa, että se voi saada 
aikaan kaupallisia sopimuksia, jotka kuvastavat tätä lisäarvoa. 

Alla olevassa kappaleessa tarkastellaan Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä kolmella 
eri ajanjaksolla:  
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 ”Nykyhetki” kuvastaa Yhtiön tämän hetkisiä ja historiallisia toimintoja tarkasteltuna ajanjaksona. Yhtiö 
on kerryttänyt ja tulee jatkossakin kerryttämään liikevaihtoa asiakasyrityksille sopimusten perusteella 
tarjottavista lääkeaineilla toteutettavista PoC-projekteista. Asiakassopimusten arvo riippuu sopimuk-
seen sisältyvien lääkeaineprojektien määrästä, projektiin sisältyvien lääkeaineiden määrästä sekä lää-
keaineiden ominaisuuksista. 31.12.2019 päättyneellä kolmen vuoden ajanjaksolla liikevaihto muodos-
tui asiakasyrityksille sopimuksien perusteella tarjotuista lääkeaineilla toteutetuista PoC-projekteista. 
Yhtiöllä ei ollut liikevaihtoa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta vuoden 2020 ensimmäi-
sellä neljänneksellä Yhtiön liikevaihto oli 150 tuhatta euroa. Tällä hetkellä Yhtiön toiminnan tulokseen 
vaikuttavat keskeiset tekijät on kuvattu kohdassa ” – Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat kes-
keiset tekijät nykyhetkellä”. 

 ”Lyhyt ja keskipitkä aikaväli” kuvastaa Yhtiön suunniteltuja toimintoja vuoden 2020 toiselta puoliskolta 
vuoden 2025 loppuun saakka. Tämän ajanjakson aikana Yhtiö odottaa kasvattavansa GMP- ja prek-
liinisten tuotantolinjojen määrää yhteensä 25:een tuotantolinjaan, toteuttavansa prekliinisiä PoP- ja 
PoC-projekteja ja toimittavansa nanoformoitua lääkeainemateriaalia käytettäväksi kliinisissä tutkimuk-
sissa. Tämän ajanjakson loppuun mennessä Yhtiö odottaa aloittavansa vuosittain yli 50 uutta PoC-
projektia uusilla lääkeaineilla ja saavuttavansa kassavirtapositiivisuuden yli 90 prosentin myyntikat-
teella ja työllistävänsä noin 200 työntekijää. Keskeiset tekijät, jotka on kuvattu kohdassa ” – Yhtiön 
liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat keskeiset tekijät lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä”, ovat riippu-
vaisia siitä, että Yhtiö täyttää edellä mainitut edellytykset. 

 ”Pitkä aikaväli” kuvastaa Yhtiön tavoitteita, jotka se odottaa saavuttavansa vuoden 2025 jälkeen. Pit-
källä aikavälillä Yhtiö tähtää siihen, että suurin osa sen liikevaihdosta muodostuu asiakkaiden nano-
formoitua lääkeainetta sisältävien lääkkeiden markkinoilla myynnistä maksettavista rojalteista ja rojal-
tien kaltaisista maksuista (rojaltin arvioidaan olevan noin 1-20 prosenttia) tai vastaavan tasoisista hin-
noista, jotka lasketaan toimitetun painon perusteella (esimerkiksi euroa per kilogramma). Keskeiset 
tekijät, jotka on kuvattu alla kohdassa " –Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat keskeiset tekijät 
pitkällä aikavälillä", riippuvat siitä, täyttääkö Yhtiö nämä ja edellä mainitut edellytykset. 

Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat keskeiset tekijät nykyhetkellä 

Lääkeaineiden määrä prekliinisissä PoC- ja PoP-projekteissa 

Yhtiön liiketoiminnan tulos on olennaisesti riippuvainen PoC ja PoP-projektien määrästä. Ennen GMP-luvan 
myöntämistä 29.4.2020, Yhtiö pystyi tekemään ainoastaan prekliinisiä PoC- ja PoP-projekteja. PoC- ja PoP-
projekteissa tutkittavien lääkeaineiden lukumäärä vaikuttaa suoraan Yhtiön liikevaihtoon. PoC- ja PoP-projek-
teista saatu liikevaihto riippuu projektien määrästä sekä yksittäisen projektin hinnasta. PoC-projektin onnistu-
misaste vaikuttaa siihen, eteneekö tietty lääkeaine PoP-projektiin. Prekliinisistä projekteista saatu liikevaihto 
perustuu projektien kiinteään hintaan, jonka arvioidaan olevan projektikohtaisesti noin 50 tuhatta – 500 tuhatta 
euroa. PoC-projektin onnistumisaste sekä onnistuneen PoC- ja sitä seuraavan PoP-projektin tutkimuksen vä-
lillä kuluva aika vaikuttavat Yhtiön liiketoiminnan tulokseen. Lääkeaineiden lukumäärä prekliinisissä PoC- ja 
PoP-projekteissa tulee jatkossakin olemaan keskeinen Yhtiön liiketoiminnan tulokseen lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä vaikuttava tekijä. Tämän Esitteen päivämäärä, yhtään PoP-projektia ei ole toteutettu asiakkaan lää-
keaineella.  

Liiketoiminnan kustannukset 

31.12.2019 päättyneellä tilikaudella henkilöstökulut olivat 57,2 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut 29,1 pro-
senttia Yhtiön yhteenlasketuista liiketoiminnan kuluista. 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 
henkilöstökulut olivat 65,0 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut olivat 28,7 prosenttia Yhtiön yhteenlaske-
tuista liiketoiminnan kuluista. Yhtiön henkilöstökulut liittyvät pääosin Yhtiön T&K:n sekä CESS®-teknologian 
toimintojen parissa työskentelevään henkilökuntaan sekä globaaliin myyntiorganisaatioon. Henkilöstökulut si-
sälsivät 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella ja 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla Avaintyön-
tekijöiden kannustimeksi perustetun osakeperusteisen kannustinohjelman kulut. Tällä hetkellä liiketoiminnan 
muut kulut liittyvät pääsääntöisesti Yhtiön pyrkimyksiin kaupallistaa CESS®-teknologia ja sisälsivät konsultti- 
ja asiantuntijakuluja, markkinointi- ja viestintäkuluja sekä matkakuluja. Liiketoiminnan kulut tulevat säilymään 
Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavana keskeisenä tekijänä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.  
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Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat keskeiset tekijät lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 

Toimitussopimusten lääkeainekohtaiset hinnat ja nanoformoituja lääkeaineita hyödyntävien lääkkeiden kliinis-
ten tutkimusten onnistumisprosentti 

Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Yhtiö odottaa pystyvänsä toimittamaan asiakkailleen nanoformoituja lääke-
aineita käytettäväksi kliinisiin tutkimuksiin etenevissä lääkkeissä. Yhtiön tavoitteena on tehdä erillisiä sopimuk-
sia sen asiakkaiden kanssa kliinisiin tutkimuksiin etenevissä lääkkeissä käytettävien nanoformoitujen lääkeai-
neiden toimittamisesta. Kliinisten tutkimusten kesto tulee olemaan riippuvainen kliinisten tutkimusten faaseista 
(jotka yleisesti jakautuvat faaseihin I–III), kliinisen tutkimuksen laajuudesta, lääkkeen suunnitellusta indikaati-
osta ja lääkkeen ominaisuuksista. Yhtiö odottaa toimittavansa nanoformoituja lääkeaineita asiakkailleen klii-
nisten tutkimusten alussa, ja saa korvauksen toimitussopimuksen perusteella kliinisten tutkimusten tuloksista 
riippumatta. Toimitussopimusten arvon arvioidaan vaihtelevan 0,5 miljoonan ja 10 miljoonan euron välillä lää-
keainetta kohden ja kliinisen tutkimuksen faasia I-III kohden. Faasi I on yleisesti pienempi kuin faasi III, mikä 
voi heijastua toimitettavan materiaalin hintaan. Kliinisten tutkimusten faasien I, II ja III välillä tapahtuva pois-
tuma ja faasien välillä kuluva aika vaikuttaa Yhtiön liikevaihtoon ja kykyyn aloittaa uusia projekteja. 

Vaihtoehtoiset yksinkertaistetut sääntelyreitit 

Nanoform odottaa näkevänsä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä huomattavaa potentiaalia projekteissa, jotka 
liittyvät jo myyntiluvan saaneisiin lääkkeisiin. Monet lainkäyttöalueet sallivat vaihtoehtoisia yksinkertaistettuja 
sääntelyreittejä sellaisten lääkkeiden kohdalla, joiden lääkeaineista on jo olemassa kliinistä turvallisuutta tai 
tehoa koskevia tietoja. Tällaiset vaihtoehtoiset sääntelyreitit voivat antaa Yhtiön asiakkaille mahdollisuuden 
olla suorittamatta joitakin lääkkeiden hyväksymismenettelyn vaiheita nanoformoitua lääkeainetta sisältävien 
lääkkeiden osalta, koska Yhtiön asiakkaat voisivat vapautua joistakin niistä tutkimuksista, joita edellytetään, 
kun lääkeainetta viedään ensimmäistä kertaa markkinoille. Yleisesti ottaen vaihtoehtoista yksinkertaistettua 
sääntelyreittiä hyödyntävien projektien riskit ovat pienempiä ja ne pääsevät nopeammin markkinoille verrat-
tuna uuden lääkeaineen kehittämiseen ja ne tarjoavat Yhtiön asiakkaille halvemman ja nopeamman reitin 
myyntiluvan saamiselle.  

Investoinnit CESS®-tuotantokapasiteettiin 

Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Nanoform suunnittelee tekevänsä huomattavia investointeja CESS®-tekno-
logia-alustan kapasiteetin kasvattamiseen lisäämällä prekliinisten tuotantolinjojen ja GMP-tuotantolinjojen 
määrää. Lisätietoja on annettu kohdassa ”Listautumisannin syyt ja varojen käyttö – Varojen käyttö”. 31.3.2020 
Yhtiöllä oli kuusi (6) prekliinistä tuotantolinjaa ja yksi (1) GMP-valmis tuotantolinja (jolle Yhtiön on saanut GMP-
luvan 29.4.2020), ja vastatakseen asiakkaiden kasvavaan kysyntään Yhtiö suunnittelee laajentavansa tuotan-
tokapasiteettiaan nopeasti. Yhtiö arvioi, että uuden prekliinisen tuotantolinjan rakentaminen kestäisi neljästä 
kuuteen kuukautta ja maksaisi 200 tuhatta – 400 tuhatta euroa, kun taas GMP-tuotantolinjan rakentaminen 
kestäisi jopa kaksi vuotta ja maksaisi 2 miljoonaa – 12 miljoonaa euroa. Näitä tuotantolinjoja voidaan jossain 
määrin rakentaa samanaikaisesti riippuen asiakkaiden kysynnästä. Yhtiöllä on riittävästi tilaa sen toimitiloissa 
uusien tuotantolinjojen rakentamiseksi. Tarvikkeiden saatavuus ja kustannukset sekä odottamattomat korke-
ammat tai matalammat suunnitteluun, rakentamiseen tai määräysten mukaisuuteen liittyvät kustannukset vai-
kuttaisivat liiketoiminnan tulokseen. 

Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat keskeiset tekijät pitkällä aikavälillä 

Nanoformoiduista lääkeaineista hyötyvien lääkkeiden lukumäärä markkinoilla 

Pitkällä aikavälillä Yhtiön liikevaihtoon tulisi vaikuttaman nanoformoiduista lääkeaineista hyötyvien lääkkeiden 
lukumäärä markkinoilla. Nanoformoitua lääkeainetta sisältävien lääkkeiden korkeiden myyntimäärien odote-
taan kasvattavan nanoformoitujen lääkeaineiden toimittamisesta muodostuvaa liikevaihtoa vaikuttaen Yhtiön 
liiketoiminnan tulokseen. Pitkällä aikavälillä Yhtiö odottaa, että jo myyntiluvan saaneet lääkkeet tulevat enene-
vissä määrin hyötymään Yhtiön teknologiasta markkinoille pääsyn nopeutuessa. Vastaavasti tämä mahdollis-
taa Nanoformille nopeutetun mahdollisuuden saada maksuja nanoformoitujen lääkeaineiden toimittamisesta 
sekä ansaita rojalteja sellaisten lääkkeiden kaupallisesta myynnistä, katso myös edellä ” – Yhtiön liiketoimin-
nan tulokseen vaikuttavat keskeiset tekijät lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä – Vaihtoehtoiset yksinkertaistetut 
sääntelyreitit” ja alla ” – Yksittäisestä nanoformoituja lääkeaineita hyödyntävästä lääkkeestä maksettavat ro-
jaltit ja lääkkeiden elinkaaren aikainen kokonaismyynti”. 

Yksittäisestä nanoformoituja lääkeaineita hyödyntävästä lääkkeestä maksettavat rojaltit ja lääkkeiden elinkaa-
ren aikainen kokonaismyynti 
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Yhtiön tarkoituksena on toimittaa nanoformoituja lääkeaineita rojaltimaksuja vastaan perustuen tiettyyn pro-
senttiosuuteen nanoformoituja lääkeaineita hyödyntävien lääkkeiden myynnistä. Yhtiö odottaa saavansa liike-
vaihtoa rojalteista pitkällä aikavälillä ja arvioi rojaltituottojen olevan 1-20 prosentin välillä tällaisten lääkkeiden 
myynnistä. Yhtiön liiketoiminnan tulokseen tulisivat vaikuttamaan rojaltit sekä nanoformoidusta lääkeaineesta 
hyötyvien lääkkeiden elinkaaren aikainen kokonaismyynti. 

Henkilöstökulut pitkällä aikavälillä  

Pitkällä aikavälillä Yhtiön henkilöstökulut tulevat säilymään Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavana teki-
jänä. Huomioiden kuitenkin Yhtiön odotettu pitkän aikavälin liikevaihtomalli, henkilöstökulujen odotetaan kui-
tenkin olevan pienempi osa kaikista kuluista verrattuna siihen, mitä ne ovat tällä hetkellä tai mitä niiden odo-
tetaan olevan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. 

Edellisen vuosineljänneksen päättymisen jälkeiset tapahtumat  

Alla mainittuja tapahtumia lukuun ottamatta Yhtiön taloudellisessa tuloksessa tai taloudellisessa asemassa ei 
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.3.2020 jälkeen.  

29.4.2020 Yhtiö sai FIMEA:n myöntämän GMP-luvan piroksikaamilääkeaineen nanoformointiin käytettäväksi 
kliinisissä tutkimuksissa.  

7.4.2020 Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi ja korot-
taa osakepääomaa julkisilta osakeyhtiöiltä vaaditun 80 000 euron rajan saavuttamiseksi rahastokorotuksen 
kautta. 

7.4.2020 Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista FN-
Listautumisen toteuttamiseksi. 

7.4.2020 Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti antaa enintään 350 000 optio-oikeutta maksutta. Hallituksen 
puheenjohtaja on oikeutettu merkitsemään enintään 150 000 osaketta ja kukin muu hallituksen jäsen enintään 
100 000 osaketta. 

7.5.2020 Yhtiö on saanut ankkurisijoittajilta merkintäsitoumuksia merkitä Yhtiön osakkeita yhteensä noin 
45 miljoonalla eurolla ennen suunniteltua FN-Llistautumista. Merkintäsitoumuksista saatavat maksut ovat eh-
dollisia FN-Listautumisen onnistuneelle loppuunsaattamiselle sekä tietyille muille tavanomaisille ehdoille. 

COVID-19 pandemia ei ole merkittävästi viivästyttänyt tai keskeyttänyt Konsernin asiakasprojekteja raportoin-
tikauden jälkeisellä jaksolla 

Tulevaisuudennäkymät 

Tämä kohta ”– Tulevaisuudennäkymät” sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita Yhtiön 
taloudellisesta tuloksesta tulevaisuudessa. Yhtiön toteutunut liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema voivat 
poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai niistä pääteltävissä olevasta johtuen 
monista tekijöistä, joita kuvataan muun muassa kohdissa ”Eräitä seikkoja – Tulevaisuutta koskevat lausumat”, 
”Eräitä seikkoja – Tilinpäätöstietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen”, ”Riskitekijät” ja ”– Yhtiön liiketoi-
minnan tulokseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä”. Yhtiö kehottaa sijoittamista harkitsevia olemaan tukeutu-
matta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. 

Yhtiö investoi huomattavia resursseja uusien asiakassuhteiden rakentamiseen ja olemassa olevien asiakas-
suhteiden ylläpitämiseen. Yhtiö tavoittelee pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamista globaalien lääketeol-
lisuuden ja bioteknologian yritysten kanssa. Vuoden 2020 aikana Yhtiön odottaa saavansa enemmän asiak-
kaita kuin vuonna 2019, jolloin Yhtiö sai kolme asiakasta. Yhtiö sai FIMEA:n myöntämän GMP-luvan 29.4.2020 
piroksikaamilääkeaineen nanoformointiin käytettäväksi kliinisissä tutkimuksissa. Vuonna 2020 Yhtiö tulee in-
vestoimaan uusien prekliinisten tuotantolinjojen ja GMP-tuotantolinjojen suunnitteluun ja rakentamiseen, mikä 
mahdollistaa tuotannon kasvattamisen ja monipuolistamisen. Yhtiö odottaa aloittavansa ensimmäisen GMP-
projektin ennen vuoden 2020 loppua, ja ensimmäisen ihmisille nanoformoitua lääkeainetta sisältävän lääkkeen 
antamisen tapahtuvan vuonna 2021. Lisätietoja annettu kohdassa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta 
– Yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteet”. 
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Laajan tuloslaskelman keskeiset tekijät 

Seuraavassa esitetään yhteenveto Yhtiön laajan tuloslaskelman keskeisimmistä tekijöistä. 

Liikevaihto 

Nanoformin liikevaihto muodostuu sen asiakkaille tarjoamista PoC-tyyppisistä T&K-palveluista, joissa Yhtiö 
nanoformoi lääkeaineita asiakkaiden määrittelyn mukaisesti. Historiallisesti Yhtiö on kirjannut liikevaihdon 
asiakassopimuksista ajan kuluessa sitä mukaa kun Yhtiö on täyttänyt suoritevelvoitteen suorittamalla luvatun 
palvelun. Yhtiö saattaa hyväksyä omistusosuuksia valituilta asiakkailta maksuna Yhtiön palveluista. 

Liiketoiminnan muut tuotot 

Liiketoiminnan muut tuotot muodostuvat julkisista avustuksista, joita Yhtiö on saanut alle markkinakorkoisia 
T&K-lainoina, jotka on annettu nanoteknologiaan liittyvien kehitysprojektien rahoittamiseksi. Avustustulo kirja-
taan liiketoiminnan muihin tuottoihin samalle ajanjaksolle, jolle Yhtiö on kirjannut ne kulut, joita avustuksella 
tuetaan. Lisätietoja on annettu Yhtiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadittujen 
tilinpäätösten Liitetiedossa 2.11 (Julkiset avustukset) ja 2.13 (Rahoitusvarat ja -velat). 

Materiaalit ja palvelut 

Materiaalit ja palvelut koostuvat pääosin tuotantoteknologiaan liittyvien T&K-projektien kustannuksista. Asia-
kasprojektien osalta materiaalit ja palvelut koostuvat hiilidioksidista, kulutusosista ja ulkopuolisen tahojen tar-
joamista analytiikkapalveluista. Yhtiö on historiallisesti esittänyt ja tulee jatkossakin esittämään tietyt T&K-kulut 
materiaaleissa ja palveluissaan. Lisätietoja on annettu Yhtiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päätty-
neiltä tilikausilta laadittujen tilinpäätösten Liitetiedossa 7 (Materiaalit ja palvelut). 

Henkilöstökulut  

Yhtiön henkilöstökulut muodostuvat palkoista ja palkkioista, eläkekuluista (maksupohjaiset järjestelyt) ja 
muista sosiaalikuluista sekä osakeperusteisista maksuista, jotka maksetaan Yhtiön osakkeina. 

Poistot ja arvonalentumiset 

Poistot ja arvonalentumiset muodostuvat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödyk-
keiden poistoista. Yhtiön aineellinen käyttöomaisuus koostuu käyttöoikeusomaisuuseristä vuokratuista toimi-
tiloista, GMP-tuotantolinjasta, jolle myönnettiin GMP-lupa 29.4.2020, sekä muista koneista ja kalustoista. Yhtiö 
arvioi, että sen GMP-tuotantolinjat poistetaan 7–10 vuoden kuluessa. Käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka luo-
kitellaan keskeneräisiksi, ei ole kirjattu poistoja. Yhtiön aineettomat hyödykkeet muodostuvat pääosin CESS®-
teknologialle myönnetyistä patenteista.  

Liiketoiminnan muut kulut 

Liiketoiminnan muut kulut muodostuvat toimitilakuluista, IT-kuluista, markkinoinnin ja viestinnän kuluista, kon-
sultointi- ja asiantuntijapalkkioista, matkakuluista, vapaaehtoisista henkilöstökuluista, T&K-menoista ja muista 
kuluista. 

Liiketoiminnan kulut yhteensä 

Liiketoiminnan kokonaiskulut muodostuvat materiaaleista ja palveluista, henkilöstökuluista, poistoista ja arvon-
alentumisista ja muista liiketoiminnan kuluista. 

Liiketappio 

Liiketappio lasketaan lisäämällä liiketoiminnan muut tuotot liikevaihtoon ja vähentämällä tästä summasta ma-
teriaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja arvonalentumiset sekä liiketoiminnan muut kulut. 

Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuotot muodostuvat korkotuotoista ja muista rahoitustuotoista. Yhtiön rahoituskulut muodostuvat T&K-
lainoihin ja vuokrasopimusvelkoihin liittyvistä korkokuluista sekä Ruotsin kruunun määräisestä käteisvarasta 
aiheutuvista kurssitappioista ja muista rahoituskuluista. 
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Tuloverot 

Yhtiön tuloveroihin kirjataan yhtiön tilikauden tuloksia vastaavat suoriteperusteiset verot, aikaisempien tilikau-
sien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutokset.  

Kauden/Tilikauden tappio 

Kauden/tilikauden tappio lasketaan vähentämällä yhteenlasketut rahoitustuotot ja -kulut sekä tuloverot liike-
tappiosta. 

Liiketoiminnan tulos 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta verrattuna 31.3.2019 päätty-
neeseen kolmen kuukauden jaksoon 

Seuraavassa katsauksessa on kuvattu Yhtiön liiketoiminnan tulosta 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden 
jaksolta verrattuna 31.3.2019 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon. Katsauksessa keskitytään seuraa-
viin Yhtiön laajan konsernituloslaskelman eriin: liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot, materiaalit ja palvelut, 
henkilöstökulut, poistot ja arvonalentumiset, liiketoiminnan muut kulut, liiketappio, rahoitustuotot ja -kulut yh-
teensä, tuloverot ja kauden tappio. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön laajan konsernituloslaskelman tietoja ilmoitetuilta ajanjaksoilta. 

 1.1.–31.3. 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) 2020 2019 

 (tilintarkastamaton) 

   
Liikevaihto ........................................................................................  150 - 

   

Liiketoiminnan muut tuotot .................................................................  13 99 

   

Materiaalit ja palvelut .........................................................................  -60 -154 

Henkilöstökulut ...................................................................................  -2 942 -594 

Poistot ja arvonalentumiset ................................................................  -228 -83 

Liiketoiminnan muut kulut ...................................................................  -1 297 -351 

Liiketoiminnan kulut yhteensä ........................................................  -4 527 -1 183 

   

Liiketappio ........................................................................................  -4 365 -1 083 

   

Rahoitustuotot ....................................................................................  0 0 

Rahoituskulut .....................................................................................  -223 -61 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ..................................................  -223 -61 

   

Tappio ennen veroja ........................................................................  -4 588 -1 144 

   

Tuloverot ............................................................................................  - - 

   

Kauden tappio ..................................................................................  -4 588 -1 144 

 
Liikevaihto 

Yhtiön liikevaihto oli 150 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Yhtiön liikevaihto 
kasvoi 150 tuhatta euroa verrattuna 31.3.2019 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon, jolloin Yhtiöllä ei 
ollut liikevaihtoa.  

Yhtiön liikevaihto muodostui asiakkaille suoritetuista PoC-palveluista. Liikevaihto kirjataan ajan kuluessa sitä 
mukaan, kun Yhtiö täyttää suoritevelvoitteen suorittamalla luvatun palvelun. Yhtiön liikevaihto 31.3.2020 päät-
tyneellä kolmen kuukauden jaksolla kertyi asiakassopimuksista pääosin Suomen ulkopuolella (määritelty asi-
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akkaan kotipaikan perusteella). 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla Yhtiön liikevaihto muodos-
tui vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä sekä vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä alkaneista PoC-
projekteista.  

Liiketoiminnan muut tuotot 

Yhtiön liiketoiminnan muut tuotot olivat 13 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 
99 tuhatta euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Liiketoiminnan muut tuotot pienenivät 86 
tuhatta euroa verrattuna 31.3.2019 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon.  

Liiketoiminnan muiden tuottojen jaksojen väliset vaihtelut johtuvat pääosin alle markkinakorkoisiin T&K-lainoi-
hin liittyvistä avustustuotoista, jotka kirjataan samalle ajanjaksolle, jolle Yhtiö on kirjannut ne kulut, joita avus-
tuksella tuetaan.  

Materiaalit ja palvelut 

Yhtiön materiaalit ja palvelut olivat 60 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 154 
tuhatta euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Materiaalien ja palveluiden määrä pieneni 
94 tuhatta euroa verrattuna 31.3.2019 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon.  

Materiaalien ja palveluiden jaksojen väliset vaihtelut johtuvat pääasiassa materiaalien ja palveluiden kulutuk-
sesta Yhtiön kehitysprojekteissa, T&K-toiminnoissa sekä liiketoiminnassa. 

Henkilöstökulut 

Yhtiön henkilöstökulut olivat 2 942 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 594 
tuhatta euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Henkilöstökulut kasvoivat 2 348 tuhatta eu-
roa verrattuna 31.3.2019 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon.  

Henkilöstökulujen kasvu johtui ensisijaisesti Yhtiön Johtoryhmän ja globaalin myyntiorganisaation vahvistami-
sesta ja muiden kansainvälisten asiantuntijoiden rekrytoinnista Nanoformin toimintojen jatkuvan kasvun tuke-
miseksi, Nanoformin kokonaishenkilöstön kasvusta 25:sta (31.3.2019) 50:een (31.3.2020) työntekijään, osa-
keperusteisista maksuista sekä Yhtiön suunnitellun listautumisannin yhteydessä maksettavista muuttuvista 
palkkionosista. 

Poistot ja arvonalentumiset 

Poistot ja arvonalentumiset olivat 228 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 83 
tuhatta euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Poistojen ja arvonalentumisten määrä kas-
voi 145 tuhatta euroa verrattuna 31.3.2019 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon.  

Poistojen ja arvonalentumisten kasvu johtuu ensisijaisesti käyttöoikeusomaisuuserien kasvusta 31.3.2020 ja 
31.3.2019 päättyneiden kolmen kuukauden jaksojen aikana. Käyttöoikeusomaisuuserät, joista kirjataan pois-
tot, muodostuvat ensisijaisesti Yhtiön Helsingissä sijaitsevista vuokratuista toimitiloista. Lisäksi poistojen kasvu 
johtuu koneiden ja kaluston lisäyksistä. Raportointipäivänä keskeneräisistä aineellisista käyttöomaisuushyö-
dykkeistä ei kirjata poistoja. Yhtiön aineettomista hyödykkeistä, kuten patenteista ja lisensseistä, kirjattavat 
poistot ovat säilyneet samalla tasolla 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneiden kolmen kuukauden jaksojen aikana. 
Yhtiöllä ei ole ollut arvonalentumistappioita 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneiden kolmen kuukauden jaksojen 
aikana. 

Liiketoiminnan muut kulut 

Liiketoiminnan muut kulut olivat 1 297 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 351 
tuhatta euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 946 
tuhatta euroa verrattuna 31.3.2019 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon.  

Liiketoiminnan muissa kuluissa tapahtunut kasvu johtui pääasiassa kasvaneista IT-kuluista, markkinointi- ja 
viestintäkuluista, konsultointi- ja asiantuntijapalkkioista, matkakuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. 
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 82 tuhatta euroa ja 
31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 45 tuhatta euroa markkinointi- ja viestintäkuluja, jotka liit-
tyivät Nanoformin globaalin myyntiorganisaation rakentamiseen ja tätä kautta kasvaneisiin investointeihin 
markkinointiin ja viestintään. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden 
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jaksolla 774 tuhatta euroa ja 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 86 tuhatta euroa konsultointi- 
ja asiantuntijapalkkioita. Konsultointi- ja asiantuntijapalkkioiden kasvu 688 tuhannella eurolla 31.3.2020 päät-
tyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2019 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon johtui 
pääasiassa Nanoformin maksamista oikeudellisista- ja asiantuntijapalkkioista liittyen sen suunnittelemaan lis-
tautumisantiin. 

Liiketappio 

Liiketappio oli 4 365 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 1 083 tuhatta euroa 
31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Liiketappio kasvoi 3 282 tuhatta euroa verrattuna 
31.3.2019 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon.  

Yhtiön liiketappion kasvu 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2019 päättynee-
seen kolmen kuukauden jaksoon johtui ensisijaisesti henkilöstökulujen, poistojen sekä liiketoiminnan muiden 
kulujen kasvusta yllä kuvatulla tavalla. 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 

Nettorahoituskulut olivat 223 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 61 tuhatta 
euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Nettorahoituskulut kasvoivat 162 tuhatta euroa ver-
rattuna 31.3.2019 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon.  

Rahoituskulujen kasvu 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 31.3.2019 päättynee-
seen kolmen kuukauden jaksoon johtui ensisijaisesti T&K-lainoihin ja vuokrasopimusvelkoihin liittyvistä kas-
vaneista korkokuluista. 

Tuloverot 

Yhtiö ei maksanut tuloveroja eikä sillä ole ollut tuloverokuluja 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneillä kolmen kuu-
kauden jaksoilla.  

Kauden tappio 

Kauden tappio oli 4 588 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 1 144 tuhatta 
euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Kauden tappio kasvoi 3 444 tuhatta euroa verrat-
tuna 31.3.2019 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon.  

Liiketoiminnan tulos 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneillä tilikausilla 

Seuraavassa katsauksessa on kuvattu Yhtiön liiketoiminnan tulosta 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 
päättyneiltä tilikausilta. Katsauksessa keskitytään seuraaviin laajan tuloslaskelman eriin: liikevaihto, liiketoi-
minnan muut tuotot, materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja arvonalentumiset, liiketoiminnan muut 
kulut, liiketappio, rahoitustuotot ja -kulut yhteensä, tuloverot sekä tilikauden tappio. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön laajan tuloslaskelman tietoja ilmoitetuilta ajanjaksoilta. 

 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) 

2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastettu) 

Liikevaihto ................................................................................................  49 235 65 

    

Liiketoiminnan muut tuotot .........................................................................  231 55 181 

    

Materiaalit ja palvelut .................................................................................  -603 -162 -160 

Henkilöstökulut ...........................................................................................  -4 359 -1 299 -426 

Poistot ja arvonalentumiset ........................................................................  -444 -160 -67 

Liiketoiminnan muut kulut ...........................................................................  -2 218 -656 -78 

Liiketoiminnan kulut yhteensä ................................................................  -7 625 -2 277 -732 

    

Liiketappio ................................................................................................  -7 344 -1 987 -486 
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Rahoitustuotot ............................................................................................  0 0 0 

Rahoituskulut .............................................................................................  -210 -87 -35 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ..........................................................  -209 -87 -35 

    

Tappio ennen veroja ................................................................................  -7 554 -2 074 -521 

    

Tuloverot ....................................................................................................  - - - 

    

Tilikauden tappio......................................................................................  -7 554 -2 074 -521 

 

Liikevaihto 

Liikevaihto oli 49 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 235 tuhatta euroa 31.12.2018 päättyneellä 
tilikaudella ja 65 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Yhtiön liikevaihto laski 186 tuhatta euroa 
verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen, jolloin Yhtiön liikevaihto kasvoi 170 tuhatta euroa verrattuna 
31.12.2017 päättyneeseen tilikauteen.  

Liikevaihdon vuosittaiset vaihtelut johtuvat asiakkaille suoritettujen PoC-palvelujen ajoittumisesta. Yhtiö kirjaa 
tuotot ajan kuluessa sitä mukaa, kun se täyttää suoritevelvoitteen suorittamalla luvatun palvelun. Yhtiön liike-
vaihto kaikilla raportoiduilla tilikausilla kertyi asiakassopimuksista Suomen ulkopuolella (määritelty asiakkaan 
kotipaikan perusteella). 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella Yhtiön liikevaihto muodostui vuoden 2019 viimei-
sellä neljänneksellä alkaneista PoC-projekteista. 31.12.2018 päättyneen tilikauden liikevaihto muodostui 
vuonna 2017 alkaneesta PoC-projektista. 31.12.2017 päättyneen tilikauden liikevaihto muodostui vuonna 
2017 alkaneesta PoC-projektista. 

Liiketoiminnan muut tuotot 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 231 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 55 tuhatta euroa 
31.12.2018 päättyneellä tilikaudella ja 181 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Liiketoiminnan 
muut tuotot kasvoivat 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 177 tuhatta euroa verrattuna 31.12.2018 päättynee-
seen tilikauteen, jolloin liiketoiminnan muut tuotot laskivat 126 tuhatta euroa verrattuna 31.12.2017 päättynee-
seen tilikauteen. 

Liiketoiminnan muiden tuottojen vuosittaiset vaihtelut johtuvat alle-markkinakorkoisiin T&K-lainoihin liittyvistä 
avustustuotoista, jotka jaksotetaan ja kirjataan samalle ajanjaksolle, jolle Yhtiö on kirjannut ne kulut, joita avus-
tuksella tuetaan.  

Materiaalit ja palvelut 

Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut olivat 603 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 162 
tuhatta euroa 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella ja 160 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. 
Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut kasvoivat 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 442 tuhatta euroa ver-
rattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen, jolloin materiaalit ja palvelut kasvoivat 1 tuhatta euroa verrat-
tuna 31.12.2017 päättyneeseen tilikauteen. 

Materiaalien ja palveluiden vuosittaiset vaihtelut johtuvat pääasiassa materiaalien ja palveluiden kulutuksesta 
Yhtiön kehitysprojekteissa, T&K-toiminnoissa sekä liiketoiminnassa. 

Henkilöstökulut 

Henkilöstökulut olivat 4 359 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 1 299 tuhatta euroa 31.12.2018 
päättyneellä tilikaudella ja 426 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Henkilöstökulut kasvoivat 
31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 3 060 tuhatta euroa verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen, jol-
loin henkilöstökulut kasvoivat 873 tuhatta euroa verrattuna 31.12.2017 päättyneeseen tilikauteen. 

Henkilöstökulujen kasvu johtui pääasiassa kansainvälisten asiantuntijoiden rekrytoinnista, Yhtiön Johtoryh-
män vahvistamisesta Nanoformin toimintojen jatkuvan kasvun tukemiseksi, Nanoformin kokonaishenkilöstön 
kasvusta 12:sta (31.12.2017) 43:een (31.12.2019) työntekijään sekä Nanoformin globaalin myyntiorganisaa-
tion rakentamisesta 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiden tilikausien aikana. 31.12.2019 päättyneellä tilikau-
della henkilöstökuluihin sisältyi 2 898 tuhatta euroa ja 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella 1 075 tuhatta euroa 
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palkkoja ja palkkioita, jotka muodostuivat kaikkien työntekijöiden palkka- ja palkkiokuluista mukaan lukien Yh-
tiön Johtoryhmä. Katso lisää kohdassa ”Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkastajat – Johdon palkkiot ja kannustin-
järjestelyt – Muuttuvaan palkkionosaan oikeuttava johtajasopimus”. 

Yhtiön eläkekulut olivat 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 375 tuhatta euroa, 31.12.2018 päättyneellä tilikau-
della 193 tuhatta euroa ja 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella 66 tuhatta euroa ja muodostuivat pääasiassa 
lakisääteisistä eläkevakuutusmaksuista Suomessa, jotka luokitellaan maksupohjaiseksi eläkejärjestelyksi. 
Eläkekulut ja muut sosiaalikulut kasvoivat verrannollisesti 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiden 
tilikausien aikana, palkka- ja palkkiokulujen kokonaiskasvusta johtuen.  

31.12.2019 päättyneellä tilikaudella henkilöstöetuihin sisältyi 867 tuhatta euroa osakeperusteisia maksuja, 
jotka liittyivät Yhtiön optio-oikeuksien myöntämiseen Yhtiön hallituksen jäsenille ja Avaintyöntekijöille. 
31.12.2018 tai 31.12.2017 päättyneillä tilikausilla Yhtiöllä ei ollut osakeperusteisista maksuista aiheutuvia ku-
luja. Optioiden antamisen tarkoituksena oli sitouttaa optionhaltija Yhtiön taloudelliseen kasvuun ja Yhtiön osak-
keen arvon kehitykseen. 

Lisätietoja on annettu Yhtiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikasilta laadittujen tilinpää-
tösten Liitetiedossa 8 (Henkilöstökulut) ja Liitetiedossa 20 (Osakeperusteiset maksut). 

Poistot ja arvonalentumiset 

Poistot ja arvonalentumiset olivat 444 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 160 tuhatta euroa 
31.12.2018 päättyneellä tilikaudella ja 67 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Yhtiön poistot ja 
arvonalentumiset kasvoivat 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 284 tuhatta euroa verrattuna 31.12.2018 päät-
tyneeseen tilikauteen, jolloin Yhtiön poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 93 tuhatta euroa verrattuna 
31.12.2017 päättyneeseen tilikauteen. 

Poistojen ja arvonalentumisten kasvu johtuu pääasiallisesti käyttöoikeusomaisuuserien kasvusta 31.12.2019, 
31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneillä tilikausilla. Käyttöoikeusomaisuuserät, joista kirjataan poistot, muodos-
tuvat pääasiassa Yhtiön Helsingissä sijaitsevista vuokratuista toimitiloista. Lisäksi poistojen kasvu johtuu ko-
neiden ja kaluston lisäyksistä. Tilinpäätöspäivänä keskeneräisistä aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ei 
kirjata poistoja. Yhtiön aineettomista hyödykkeistä, kuten patenteista ja lisensseistä, kirjattavat poistot ovat 
säilyneet samalla tasolla 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneillä tilikausilla. Yhtiöllä ei ole ollut ar-
vonalentumistappioita 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiden tilikausien aikana. 

Liiketoiminnan muut kulut 

Liiketoiminnan muut kulut olivat 2 218 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 656 tuhatta euroa 
31.12.2018 päättyneellä tilikaudella ja 78 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Liiketoiminnan 
muut kulut kasvoivat 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 1 562 tuhatta euroa verrattuna 31.12.2018 päätty-
neeseen tilikauteen, jolloin liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 578 tuhatta euroa verrattuna 31.12.2017 päät-
tyneeseen tilikauteen. 

Liiketoiminnan muissa kuluissa tapahtunut kasvu johtui pääasiassa kasvaneista IT-kuluista, markkinointi- ja 
viestintäkuluista, konsultointi- ja asiantuntijapalkkioista, matkakuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. 
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 312 tuhatta euroa ja 31.12.2018 
päättyneellä tilikaudella 101 tuhatta euroa markkinointi- ja viestintäkuluja, jotka liittyivät Nanoformin globaalin 
myyntiorganisaation rakentamiseen ja tätä kautta kasvaneisiin investointeihin markkinointiin ja viestintään. Lii-
ketoiminnan muihin kuluihin sisältyi 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 858 tuhatta euroa ja 31.12.2018 päät-
tyneellä tilikaudella 319 tuhatta euroa konsultointi- ja asiantuntijapalkkioita, jotka liittyivät Nanoformin tarpee-
seen hankkia asiantuntijapalveluita ja -resursseja suunnittelu- ja valmistelutyöhön, jonka avulla sen toiminnot 
voitaisiin saattaa vastaamaan GMP- ja IFRS-vaatimuksia, sekä sen lisääntyneeseen tarpeeseen hankkia oi-
keudellisia neuvonantopalveluita Nanoformin kasvavien kaupallisten toimintojen tueksi. 

Liiketappio 

Liiketappio oli 7 344 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 1 987 tuhatta euroa 31.12.2018 päät-
tyneellä tilikaudella ja 486 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Yhtiön liiketappio kasvoi 
31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 5 357 tuhatta euroa verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen, jol-
loin Yhtiön liiketappio kasvoi 1 501 tuhatta euroa verrattuna 31.12.2017 päättyneeseen tilikauteen. 
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Yhtiön liiketappion kasvu 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneillä tilikausilla verrattuna 31.12.2017 päättynee-
seen tilikauteen johtui pääasiassa lisääntyneistä henkilöstökuluista, lisääntyneistä markkinointi- ja viestintäku-
luista sekä lisääntyneistä konsultointi- ja asiantuntijapalkkioista yllä kuvatulla tavalla.  

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 

Nettorahoituskulut yhteensä olivat 209 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 87 tuhatta euroa 
31.12.2018 päättyneellä tilikaudella ja 35 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella.  

Rahoituskulujen kasvu 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneillä tilikausilla verrattuna 31.12.2017 päättyneeseen 
tilikauteen johtui pääasiassa T&K-lainoihin ja vuokrasopimusvelkoihin liittyvistä kasvaneista korkokuluista. Li-
säksi Yhtiölle aiheutui valuuttakurssitappioita 39 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 
1 tuhanteen euroon 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella. 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella Yhtiöllä ei ollut 
valuuttakurssitappioita. Yhtiö altistuu valuuttakurssivaihteluille pääasiassa Ruotsin kruunuissa olevasta käteis-
varasta johtuen. Koska valuuttariskille altistuminen on rajallista, Nanoform ei käytä johdannaisinstrumentteja 
valuuttariskien suojaamiseen. Lisätietoja valuuttariskistä on annettu Yhtiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 
31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadittujen tilinpäätösten Liitetiedossa 21 (Rahoitusriskien hallinta). 

Tuloverot 

Yhtiö ei maksanut tuloveroja eikä sillä ole ollut tuloverokuluja 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päätty-
neiltä tilikausilta. 

Vahvistetut verotukselliset tappiot ja vähennyskelpoiset väliaikaiset erot, joista ei ole kirjattu laskennallista ve-
rosaamista, olivat 12 515 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 3 922 tuhatta euroa 31.12.2018 
päättyneellä tilikaudella ja 427 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Verotukselliset tappiot voi-
daan hyödyntää tulevia veroja vastaan ainakin osittain, mikäli Yhtiö pystyy kerryttämään verotettavaa tuloa 
tulevaisuudessa. Lisätietoja tuloveroista on annettu Yhtiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä 
tilikausilta laadittujen tilinpäätösten Liitetiedossa 12 (Verot). 

Tilikauden tappio 

Tilikauden tappio oli 7 554 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 2 074 tuhatta euroa 31.12.2018 
päättyneellä tilikaudella ja 521 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Yhtiön tilikauden tappio kas-
voi 5 479 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen, 
jolloin Yhtiön tilikauden tappio kasvoi 1 553 tuhatta euroa verrattuna 31.12.2017 päättyneeseen tilikauteen.  

Maksuvalmius ja pääoman lähteet 

Yleiskatsaus 

Historiallisesti Yhtiö on rahoittanut toimintansa pääasiassa oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla, T&K-lainoilla 
ja pienessä määrin asiakassopimusten tuotoilla. Lisätietoja osakeanneista saaduista varoista on annettu Yh-
tiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadittujen tilinpäätösten Liitetiedossa 19 
(Oma pääoma), lisätietoja osakeannista on annettu kohdassa ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma – Muutokset 
Osakkeiden lukumäärässä ja osakepääomassa”.  

Rahavirrat 

Alla olevassa taulukoissa esitetään yhteenveto Yhtiön 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneiltä kolmen kuukauden 
jaksoilta laadituista konsernin rahavirtalaskelmista sekä Yhtiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päätty-
neiltä tilikausilta laadituista rahavirtalaskelmista: 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 

2020 2019 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Liiketoiminnan nettorahavirta .......................................  -2 240 -969 -5 798 -1 504 -669 

Investointien nettorahavirta ..........................................  -329 -113 -1 878 -441 -92 

Rahoituksen nettorahavirta ..........................................  236 62 9 415 7 442 474 

Rahavarojen muutos ..................................................  -2 333 -1 021 1 739 5 497 -288 

Rahavarat kauden alussa ............................................  7 303 5 595 5 595 98 386 
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Kurssiero ......................................................................  -170 -24 -32 - - 

Rahavarat kauden lopussa ..........................................  4 799 4 550 7 303 5 595 98 

Liiketoiminnan nettorahavirta 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -2 240 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja -
969 tuhatta euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. 

Liiketoiminnan nettorahavirtaan 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla vaikutti erityi-
sesti henkilöstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen kasvu ja 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden 
jaksolla vähentävänä tekijänä edellä mainittujen kuluerien kasvusta johtuva ostovelkojen ja muiden velkojen 
kasvu 2 080 tuhannella eurolla. 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -5 798 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, -1 504 tuhatta euroa 
31.12.2018 päättyneellä tilikaudella ja -669 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. 

Liiketoiminnan nettorahavirtaan 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneillä tilikausilla vaikuttivat erityisesti henki-
löstökulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen kasvu. Liiketoiminnan nettorahavirtaan 31.12.2017 päättyneellä 
tilikaudella vaikuttivat erityisesti Yhtiön maksamat henkilöstökulut. 

Investointien nettorahavirta 

Investointien nettorahavirta oli -329 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja -113 
tuhatta euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla.  

Investointien nettorahavirtaan 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla vaikutti erityi-
sesti investoinnit Yhtiön GMP-tilojen rakentamiseen ja siihen liittyvät kone- ja kalustokustannukset. 

Investointien nettorahavirta oli -1 878 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, -441 tuhatta euroa 
31.12.2018 päättyneellä tilikaudella ja -92 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. 

31.12.2019 päättyneen tillikauden aikana investointien nettorahavirtaan vaikuttivat erityisesti Yhtiön GMP-tilo-
jen rakentamiseen liittyvät investoinnit sekä siihen liittyvät kone- ja kalustokustannukset. 31.12.2018 päätty-
neen tilikauden aikana investointien nettorahavirtaan vaikuttivat erityisesti koneisiin ja kalustoon tehdyt inves-
toinnit.  

Rahoituksen nettorahavirta 

Rahoituksen nettorahavirta oli 236 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 62 tu-
hatta euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla.  

Rahoituksen nettorahavirtaan 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla vaikutti erityi-
sesti T&K-lainojen nostot, ja vähentävinä tekijöinä vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut. T&K-lainojen nos-
tot olivat 362 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 122 tuhatta euroa 31.3.2019 
päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut olivat 126 tuhatta euroa 
31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 60 tuhatta euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuu-
kauden jaksolla. 

Rahoituksen nettorahavirta oli 9 415 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 7 442 tuhatta euroa 
31.12.2018 päättyneellä tilikaudella ja 474 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella.  

31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneillä tilikausilla rahoituksen nettorahavirtaan vaikuttivat erityisesti osakean-
neista ja T&K-lainojen nostosta saadut varat, ja vähentävinä tekijöinä osakeantien transaktiokulut, omien osak-
keiden hankinta ja vuokrasopimusvelkojen lyhennykset. Osakeanneista saadut tuotot olivat 31.12.2019 päät-
tyneellä tilikaudella 10 046 tuhatta euroa ja niistä maksetut transaktiokulut olivat 359 tuhatta euroa ja 
31.12.2018 päättyneellä tilikaudella osakeanneista saadut tuotot olivat 7 977 tuhatta euroa ja niistä maksetut 
transaktiokulut olivat 622 tuhatta euroa. 31.12.2019 päättyneen tilikauden aikana Yhtiö hankki omia osakkei-
taan 102 tuhannella eurolla. 31.12.2017 päättyneen tilikauden aikana rahoituksen nettorahavirtaan vaikuttivat 
erityisesti T&K-lainojen nostot sekä vuokrasopimusvelkojen lyhennykset. 
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Nettovelkaantumisaste ja nettovelka 

Nettovelkaantumisaste oli 17 prosenttia 31.3.2020. Nettovelkaantumisaste oli 46 prosenttia negatiivinen 
31.12.2019 ja 64 prosenttia negatiivinen 31.12.2018. Nettovelkaan luetaan korolliset velat vähennettynä raha-
varoilla. Korollisiin velkoihin luetaan T&K-lainat ja vuokrasopimusvelat. 

 31.3 31.12. 

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) 

2020 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Nettovelka ................................................................  601 -3 640 -3 194 656 

Oma pääoma ...........................................................  3 520 7 932 5 033 -247 

Nettovelkaantumisaste (prosenttia) .....................  17 -46 -64 - 

 
Yhtiö laskee nettovelan sekä sisällyttämällä vuokrasopimusvelat laskelmaan että jättämällä ne laskelman ul-
kopuolelle, kuten on kuvattu seuraavassa taulukossa. 

 31.3 31.12. 

(tuhatta euroa) 

2020 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Lyhytaikaiset T&K-lainat ..............................................  78 78 - - 

Pitkäaikaiset T&K-lainat ..............................................  865 599 555 441 

Rahavarat ...................................................................  -4 799 -7 303 -5 595 -98 

Nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja ................  -3 857 -6 626 -5 040 343 

     

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat ...............................  599 413 190 27 

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat ...............................  3 858 2 573 1 656 286 

Nettovelka ..................................................................  601 -3 640 -3 194 656 

 

T&K-lainat 

Lisätietoja T&K-lainoista ja niiden ehdoista, katso ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Merkittävät so-
pimukset – Business Finlandin myöntämät T&K-lainat” ja lisätietoja T&K-lainojen kirjanpitokäsittelystä, katso 
tähän Esitteeseen sisällytettyjen Yhtiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadittu-
jen tilinpäätöksien Liitetieto 2.11 (Julkiset avustukset), Liitetieto 2.13 (Rahoitusvarat ja -velat) ja Liitetieto 22 
(Rahoitusvarat ja -velat). 
 
Investoinnit 

Yhtiön investoinnit 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla olivat 323 tuhatta euroa ja 31.3.2019 
päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 107 tuhatta euroa. Investoinnit muodostuivat pääasiassa maksuista 
liittyen GMP-tilojen rakentamiseen ja siihen liittyvistä kone- ja kalustokustannuksista. Yhtiöllä oli sitoumuksia 
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoihin yhteensä 720 tuhatta euroa 31.3.2020. Yhtiö tulee ra-
hoittamaan nämä tulevat investoinnit sen olemassa olevilla rahavaroilla sekä Osakeannista saatavilla varoilla. 
Yhtiö on 31.3.2020 päättyneen kolmen kuukauden jakson jälkeen jatkanut investointien toteuttamista suunni-
telman mukaisesti.  

Yhtiön investoinnit 31.12.2019 päättyneen tilikauden aikana olivat 1 804 tuhatta euroa, 31.12.2018 päättyneen 
tilikauden aikana 379 tuhatta euroa ja 31.12.2017 päättyneen tilikauden aikana 54 tuhatta euroa. Investoinnit 
muodostuivat 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella pääasiassa maksuista liittyen GMP-tilojen rakentamiseen ja 
siihen liittyvistä kone- ja kalustokustannuksista. 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiden tilikausien aikana teh-
dyt investoinnit muodostuivat pääasiassa maksuista liittyen koneisiin ja kalustoon.  

Tuotekehitysmenot 

Yhtiö on toteuttanut Business Finlandin lainoilla rahoittamansa projektin, jossa on kehitetty tuotantolaitteistoa 
ja -teknologiaa. Tämä mahdollistaa nopeamman siirtymän tuotantoerien välillä sekä tuotantoerien nopeamman 
valmistuksen, mikä kasvattaa tuotantokapasiteettia ja monipuolistaa tuotantoa. Yhtiö on kirjannut tuotekehi-
tysmenoja tuloslaskelmaansa noin 337 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla ja 
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noin 254 tuhatta euroa 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Yhtiö on kirjannut tuotekehitysme-
noja tuloslaskelmaansa noin 986 tuhatta euroa tilikaudella 31.12.2019, noin 865 tuhatta euroa tilikaudella 
31.12.2018 ja noin 452 tuhatta euroa tilikaudella 31.12.2017. 

Yhtiö ei ole aktivoinut tuotekehitysmenoja, koska näyttöä aineettoman hyödykkeen teknisestä toteuttamiskel-
poisuudesta tai sen kyvystä tuottaa vastaista taloudellista hyötyä saadaan vasta kun Yhtiöllä on kyky tuottaa 
GMP-tasoista materiaalia kliinisiin tutkimuksiin.  

Tasetiedot  

Varat 

Pitkäaikaiset varat 

Pitkäaikaiset varat muodostuvat aineettomista hyödykkeistä, aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja 
muista saamisista. Yhtiön aineettomiin hyödykkeisiin kuuluu CESS®-teknologialle myönnetyt patentit. Aineel-
liset käyttöomaisuushyödykkeet muodostuvat suurimmaksi osaksi vuokratuista toimitiloista sekä GMP-tuotan-
tolinjan rakennuskustannuksista. GMP-tuotantolinja luokiteltiin keskeneräiseksi ja poistot siitä aloitettiin 
FIMEA:n myöntämän GMP-luvan saamisen jälkeen 29.4.2020. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pitkäaikaiset varat ilmoitettuina ajankohtina: 

 31.3. 31.12. 

(tuhatta euroa) 

2020 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Pitkäaikaiset varat     

Aineettomat hyödykkeet ...............................................  152 154 166 177 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet .........................  6 850 4 972 2 179 443 

Muut saamiset ..............................................................   24 24 10 9 

Pitkäaikaiset varat yhteensä .....................................  7 026 5 150 2 356 629 

 
Yhtiön pitkäaikaiset varat olivat 7 026 tuhatta euroa, ja ne nousivat eli 1 876 tuhatta euroa verrattuna 5 150 
tuhanteen euroon 31.12.2019. Pitkäaikaisten varojen lisäys johtuu vuokrattujen toimitilojen määrän kasvusta 
sekä GMP-tuotantolinjan rakentamiseen liittyvistä kustannuksista.  

Yhtiön pitkäaikaiset varat yhteensä olivat 5 150 tuhatta euroa 31.12.2019, 2 356 tuhatta euroa 31.12.2018 ja 
629 tuhatta euroa 31.12.2017. Yhtiön pitkäaikaiset varat yhteensä kasvoivat 2 794 tuhatta euroa 31.12.2019 
ja 31.12.2018 välillä, ja 1 727 tuhatta euroa 31.12.2018 ja 31.12.2017 välillä. Vuosittaiset vaihtelut pitkäaikai-
sissa varoissa johtuvat vuokrattujen toimitilojen määrän kasvusta sekä GMP-tuotantolinjan rakentamiseen liit-
tyvistä kustannuksista. 

Lyhytaikaiset varat 

Lyhytaikaiset varat muodostuvat myyntisaamisista, muista saamisista, siirtosaamisista ja rahavaroista. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön lyhytaikaiset varat ilmoitettuina ajankohtina. 

 31.3. 31.12. 

(tuhatta euroa) 

2020 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Lyhytaikaiset varat     

Myyntisaamiset ............................................................  165 20 160 65 

Muut saamiset ..............................................................  153 378 79 - 

Siirtosaamiset ..............................................................  334 59 18 1 

Rahavarat ....................................................................   4 799 7 303 5 595 98 

Lyhytaikaiset varat yhteensä ....................................   5 451 7 760 5 853 164 
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Yhtiön lyhytaikaiset varat olivat 5 451 euroa 31.3.2020, ja ne laskivat 2 309 tuhatta euroa verrattuna 7 760 
tuhanteen euroon 31.12.2019. Lyhytaikaisten varojen lasku johtuu pääasiassa rahavarojen pienenemisestä. 

Yhtiön lyhytaikaiset varat olivat 7 760 tuhatta euroa 31.12.2019, 5 853 tuhatta euroa 31.12.2018 ja 164 tuhatta 
euroa 31.12.2017. Yhtiön lyhytaikaiset varat yhteensä kasvoivat 1 907 tuhatta euroa 31.12.2019 ja 31.12.2018 
välillä, ja 5 689 tuhatta euroa 31.12.2018 ja 31.12.2017 välillä. Vuosittaiset vaihtelut lyhytaikaisissa varoissa 
johtuvat pääasiassa osakeanneista seuranneesta rahavarojen kasvusta. 

Oma pääoma ja velat 

Oma pääoma 

Oma pääoma koostuu osakepääomasta, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, kertyneistä tappioista 
ja kauden/tilikauden tappiosta,  

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön oma pääoma ilmoitettuina ajankohtina. 

 31.3. 31.12. 

(tuhatta euroa) 

2020 2019 

2018 

(oikaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Oma pääoma     

Osakepääoma .............................................................  3 3 3 3 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ..................  17 707 17 707 8 020 665 

Kertynyt tappiot ...........................................................  -9 601 -2 224 -915 -394 

Kauden tappio .............................................................   -4 588 -7 554 -2 074 -521 

Oma pääoma yhteensä .............................................  3 520 7 932 5 033 -247 

 
Yhtiön oma pääoma yhteensä oli 3 520 tuhatta euroa 31.3.2020, ja se laski 4 412 tuhatta euroa verrattuna 7 
932 tuhanteen euroon 31.12.2019. Lasku johtui kauden tappiosta.  

Yhtiön oma pääoma yhteensä oli 7 932 tuhatta euroa 31.12.2019, 5 033 tuhatta euroa 31.12.2018 ja -247 
tuhatta euroa 31.12.2017. Yhtiön oma pääoma kasvoi 2 898 tuhatta euroa 31.12.2019 ja 31.12.2018 välillä, ja 
5 280 tuhatta euroa 31.12.2018 ja 31.12.2017 välillä. Oman pääoman vuosittaiset vaihtelut johtuvat pääasi-
assa sijoitetun vapaan oman pääoma rahaston kasvusta 24.1.2018, 21.6.2018 ja 10.6.2019 toteutettujen osa-
keantien seurauksena, ja omaa pääomaa vähensi osittain 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiden tilikausien 
aikana kertyneet tappiot. Tarkempia tietoja osakeanneista on annettu Yhtiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 
31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadittujen tilinpäätösten Liitetiedossa 19 (Oma pääoma). 

Pitkäaikaiset velat 

Pitkäaikaiset velat muodostuvat Business Finlandin T&K-lainoista jotka myönnettiin Yhtiölle nanoteknologian 
kehityshankkeiden rahoittamiseksi, vuokrasopimusveloista, saaduista ennakoista ja ostoveloista.  

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pitkäaikaiset velat ilmoitettuina ajankohtina. 

 31.3. 31.12. 

(tuhatta euroa) 

2020 2019 

2018 

(oi-
kaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Pitkäaikaiset velat     

T&K-lainat ...................................................................  865 599 555 441 

Vuokrasopimusvelat ....................................................  3 858 2 573 1 656 286 

Saadut ennakot ...........................................................  - - 20 - 

Ostovelat .....................................................................   - - 59 105 

Pitkäaikaiset velat yhteensä .....................................   4 723 3 172 2 290 831 

 

Yhtiön pitkäaikaiset velat 31.3.2020 olivat 4 723 tuhatta euroa, ja ne nousivat 1 551 tuhatta euroa verrattuna 
3 172 tuhanteen euroon 31.12.2019. Kasvu johtui pääasiassa lisääntyneistä vuokrasopimusveloista.  
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Yhtiön pitkäaikaiset velat olivat 3 172 tuhatta euroa 31.12.2019, 2 290 tuhatta euroa 31.12.2018 ja 831 tuhatta 
euroa 31.12.2017. Yhtiön pitkäaikaiset velat kasvoivat 882 tuhatta euroa 31.12.2019 ja 31.12.2018 välillä, ja 
1 459 tuhatta euroa 31.12.2018 ja 31.12.2017 välillä. Kasvu johtui pääasiassa lisääntyneistä vuokrasopimus-
veloista. 

Lyhytaikaiset velat 

Lyhytaikaiset velat muodostuvat varauksista, T&K-lainoista, vuokrasopimusveloista, saaduista ennakoista, os-
toveloista, muista veloista sekä siirtoveloista. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön lyhytaikaiset velat ilmoitettuina ajankohtina. 

 31.3. 31.12. 

(tuhatta euroa) 

2020 2019 

2018 

(oi-
kaistu) 

2017 

(oikaistu) 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Lyhytaikaiset velat     

Varaukset .................................................................  - 19 - - 

T&K-lainat ................................................................  78 78 - - 

Vuokrasopimusvelat .................................................  599 413 190 27 

Saadut ennakot ........................................................  52 55 - - 

Ostovelat ..................................................................  815 571 391 55 

Muut velat ................................................................  96 94 23 0 

Siirtovelat .................................................................  2 593 576 282 126 

Lyhytaikaiset velat yhteensä .................................  4 234 1 806 885 209 

 
Yhtiön lyhytaikaiset velat 31.3.2020 olivat 4 234 tuhatta euroa, ja ne nousivat 2 428 tuhatta euroa verrattuna 
1 806 tuhanteen euroon 31.12.2019. Kasvu johtui pääasiassa vuokrasopimusvelkojen, ostovelkojen ja siirto-
velkojen kasvusta. Siirtovelat 31.3.2020 sisältävät johtajasopimusten muuttuvat palkkionosat, kuten kuvattu 
alla kohdassa ” – Vakuudet ja vastuusitoumukset”.  

Yhtiön lyhytaikaiset velat yhteensä olivat 1 806 tuhatta euroa 31.12.2019, 885 tuhatta euroa 31.12.2018 ja 209 
tuhatta euroa 31.12.2017. Lyhytaikaiset velat yhteensä kasvoivat 921 tuhatta euroa 31.12.2019 ja 31.12.2018 
välillä, ja 677 tuhatta euroa 31.12.2018 ja 31.12.2017 välillä. Kasvu johtui pääasiassa lisääntyneistä vuokra-
sopimusveloista, ostoveloista, muista veloista sekä siirtoveloista. 

Vakuudet ja vastuusitoumukset 

Yhtiöllä oli sitoumuksia aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoihin yhteensä 720 tuhatta euroa 
31.3.2020. 

  

Yhtiö on solminut sekä talousjohtajan että sijoittajasuhdejohtajan kanssa johtajasopimukset, joissa nämä hen-
kilöt ovat oikeutettuja muuttuvaan palkkionosaan Yhtiön keräämästä pääomasta, mukaan lukien ja päättyen 
mahdolliseen FN-Listautumiseen. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2019 Yhtiö luokitteli tuleviin pääoman sijoituksiin 
liittyvät palkkionosat ehdolliseksi velaksi, jonka määräksi tuolloin arvioitiin 465 tuhatta euroa. 31.3.2020 päät-
tyneellä kolmen kuukauden jaksolla arvioitu muuttuvien palkkionosien määrä 1,4 miljoonaa euroa on kirjattu 
kuluksi konsernituloslaskelmaan ja siirtovelaksi konsernitaseeseen. Lisätietoja johtajasopimuksista on esitetty 
kohdissa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Merkittävät sopimukset – Sijoittajasuhdesopimus”, ”Yh-
tiön hallinto, johto ja tilintarkastajat – Johdon palkkiot ja kannustinjärjestelyt – Muuttuvaan palkkionosaan oi-
keuttava johtajasopimus” ja tähän Esitteeseen sisällytetyn Yhtiön 31.3.2020 päättyneen kolmen kuukauden 
jakson taloudellisten tietojen Liitetiedossa 11 (Vakuudet ja vastuusitoumukset). 

 

Rahoitusriskien hallinnan kuvaus 

Yleistä 

Yhtiön rahoitusriskien hallintaa on kuvattu tähän esitteeseen sisällytettyjen Yhtiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 
31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadittujen tilinpäätösten Liitetiedossa 21 (Rahoitusriskien hallinta). 

Yhtiön rahoitusriskien hallinta keskittyy pääasiassa hallitsemaan maksuvalmius-, valuutta-, korko- sekä luotto- 
ja vastapuoliriskejä. Näistä merkittävimpiä rahoitusriskejä ovat maksuvalmius- ja valuuttariskit.  
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Yhtiön talousjohtaja vastaa Yhtiön rahoitusriskien hallinnasta. Yhtiön tavoitteena on minimoida rahoitusriskejä 
mahdollisuuksien mukaan aina kun se on taloudellisesti edullista ja järkevää. 

Pääoman hallinta ja maksuvalmiusriski 

Yhtiön tavoitteena pääoman hallinnassa on varmistaa yhtiön kyky jatkaa toimintaansa ja mahdollistaa nano-
formointiteknologian kehittäminen ja kaupallistaminen tulevaisuudessa. Lisätietoja on saatavilla Liitetie-
dossa 2.3 (Toiminnan jatkuvuus) ja Liitetiedossa 18 (Rahavarat). Pääomarakenteen säilyttämiseksi tai muut-
tamiseksi Yhtiö voi laskea liikkeeseen uusia osakkeita, hakea vieraan pääoman ehtoista rahoitusta tai muuttaa 
suunniteltujen kasvuinvestointien toteutusta. 

Nanoformin johto seuraa pääomaa nettovelkaantumisasteen pohjalta, joka oli 46 prosenttia negatiivinen 
31.12.2019 ja 64 prosenttia negatiivinen 31.12.2018. Nettovelka sisältää korolliset velat vähennettynä rahava-
roilla. Korollisiin velkoihin luetaan T&K-lainat sekä vuokrasopimusvelat.  

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta oli 5 798 tuhatta euroa negatiivinen ja in-
vestointeihin käytetty rahavirta oli 1 878 tuhatta euroa. Yhtiön rahavarat 31.12.2019 olivat 7 303 tuhatta euroa. 
Yhtiön maksuvalmiutta seurataan säännöllisesti ja ennustetaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin rahoituksen 
riittävyyttä sen varmistamiseksi, että Yhtiöllä olisi aina hallussaan riittävästi rahavaroja velvoitteiden täyttä-
miseksi. Nanoformin johto seuraa ennusteita Yhtiön rahavaroista odotettavissa olevien rahavirtojen perus-
teella. Yhtiöllä ei ole käytettävissä sitovia luottolimiittejä. 

Historiallisesti Yhtiö on pääasiassa rahoittanut toimintansa oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla, T&K-lainoilla 
ja vähemmissä määrin asiakassopimuksista saaduilla tuotoilla. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi Yhtiö 
pyrkii säilyttämään pääoman hallinnan kautta riittävän maksuvalmiuden ja pyrkii varmistamaan, että likvidit 
varat riittävät toiminnan jatkamiseen lähitulevaisuudessa. Tarvittaessa Yhtiön johto voi sopeuttaa kuluja ja 
kasvuinvestointien määrä vastaamaan saatavilla olevan rahoituksen määrää.  

Valuuttariski 

Yhtiö altistuu etupäässä Ruotsin kruunun, Iso-Britannian punnan ja Yhdysvaltain dollarin valuutoista johtuvalle 
valuuttakurssiriskeille. Tällä hetkellä kaikki tuotot ja lainat ovat euromääräisiä, mutta osa kuluista on Ruotsin 
kruunuissa, Iso-Britannian punnissa ja Yhdysvaltain dollareissa. Vuoden 2019 lopulla merkittävin valuuttapo-
sitio syntyi 32 miljoonan Ruotsin kruunun määräisestä käteisvarasta, joka on muodostunut rajat ylittävistä 
oman pääoman ehtoisista yksityissijoituksista. 10 prosentin Ruotsin kruunu/eurokurssin muutoksen vaikutus 
tulokseen olisi 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 300 tuhatta euroa, 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 170 
tuhatta euroa ja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta nolla (0) tuhatta euroa, joka vastaisi noin 4 prosenttiyksi-
kön muutosta 7,3 miljoonan euron rahavaroissa 31.12.2019. Koska valuuttariskille altistuminen on rajallista, 
Yhtiö ei suojaa valuuttariskiä johdannaisinstrumenteilla.  

Korkoriski 

Yhtiö altistuu tällä hetkellä mahdolliselle korkoriskille Business Finlandin myöntämien T&K-lainojen ja pankki-
saamisten kautta. Business Finlandin myöntämien T&K-lainojen korot perustuvat Valtiovarainministeriön mää-
rittämään peruskorkoon vähennettynä kolmella prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 1 prosenttia. Koska lai-
nan korko raportoiduilla kausilla on ollut alle minimitason ja Yhtiö on maksanut 1 prosentin minimikorkoa, kor-
koriski on vähäinen. Käteisvarojen osalta on olemassa pieni riski, että Euroopan Keskuspankin selvästi hei-
kommassa taloustilanteessa voisi laskea ohjauskorkoa edelleen tai että kaupalliset pankit voisivat alkaa periä 
korkoa käteisvaroista myös pieniltä yhtiöiltä kuten Yhtiöltä. Jos korkotaso nousisi, Yhtiö olisi suhteellinen voit-
taja nettokassapositionsa johdosta. Yhden (1) prosenttiyksikön markkinakoron muutoksen positiivinen vaiku-
tus olisi ollut 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 70 tuhatta euroa, 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 50 
tuhatta euroa ja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta tuhat euroa tulokseen. Yhtiö ei suojaa sen korkoriskiä 
johdannaisinstrumenteilla. 

Luotto- ja vastapuoliriski 

Yhtiön vastapuoliriskit pääasiassa muodostuvat ulkoisten asiakkaiden, toimittajien, yhteystyökumppaneiden ja 
rahoituslaitosten välisistä sopimuksista. Rahoituslaitosten vastapuoliriski koskee luottokelpoisia pankkeja ja 
rahoituslaitoksia. Asiakassopimusten vastapuoliriski on tavallisesti pieni, koska yleensä ainoastaan vastapuo-
let, joilla on hyvin korkea luottokelpoisuus, hyväksytään. Vastapuolten luottokelpoisuutta arvioidaan säännöl-
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lisesti, ja tarvittavia toimenpiteitä harkitaan tapauskohtaisesti, jos merkittäviä muutoksia vastapuolen luottokel-
poisuudessa tapahtuu. Luottoriskiä hallitaan maksuehtojen, auditointien ja luotonvalvonnan avulla. Luottoris-
kiä arvioidaan sekä saamisten ikääntymisen kautta, että asiakaskohtaisilla luottoriskianalyyseilla, jotta tunnis-
tetaan asiakkaat, joilla on korkeampi potentiaalinen luottoriski yksilöllisten asiakaskohtaisten syiden vuoksi. 
Luottotappiovaraus myyntisaamisista kirjataan luottoriskiarvioinnin pohjalta. Yhtiön johto seuraa luottolaitosten 
antamia luottoluokituksia Yhtiön asiakkaista. 

Lähipiiriliiketoimet 

Esitteen päivämääränä Yhtiön lähipiiriin kuuluvat sen ainoa tytäryhtiö, Nanoform USA ja seuraavat tahot: 

 Helsingin Yliopisto, jolla on Helsingin Yliopiston Rahastojen kautta huomattava vaikutusvalta Yhtiössä 
omistusosuutensa johdosta ja sen oikeudesta nimittää edustaja Yhtiön hallitukseen ja kuten kuvattu 
tarkemmin kohdassa ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma – Yhtiön osakkeenomistajat”, Helsingin yli-
opisto lakkaa olemasta lähipiiriin kuuluva taho FN-Listautumisen jälkeen; 

 Yhtiön hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä sekä näiden henkilöiden määräysvallassa tai yhtenäi-
sessä määräysvallassa olevat yhteisö; ja 

 Yhtiön Johtoryhmä ja heidän lähipiirinsä sekä näiden henkilöiden määräysvallassa tai yhteisessä mää-
räysvallassa olevat yhteisöt. 

Nanoformilla ei ole ollut omistuksia muissa yhteisöissä 31.12.2019, 31.12.2018 tai 31.12.2017 päättyneiden 
tilikausien aikana. 

Yhtiön hallituksen ja Johtoryhmän jäsenet ja Yhtiön toimitusjohtaja sekä tiedot heidän osakeomistuksistaan ja 
optio-oikeuksista ja heidän palkkioista ja kannustinjärjestelyistä on kuvattu kohdassa ”Yhtiön hallinto, johto ja 
tilintarkastajat”. 

Alla olevassa taulukossa esitetään lähipiiriliiketoimet 31.3.2020 ja 31.3.2019 päättyneiltä kolmelta kuukaudelta 
sekä 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta. 

 1.1–31.3. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2020 2019 2019 2018 2017 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Tavaroiden ja palveluiden ostot Helsingin Yliopistolta..........  13 6 159 65 3 

Yhteensä .............................................................................  13 6 159 65 3 

 
 31.3. 31.12. 

(tuhatta euroa) 2020 2019 2019 2018 2017 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Tavaroiden ja palvelujen ostoista johtuvat velat Helsingin 
Yliopistolle ............................................................................  13 - - 141 206 

Velat johtoon kuuluville avainhenkilöille – muuttuva palkki-
onosa ...................................................................................  910 158 232 173 - 

Yhteensä .............................................................................  923 158 232 314 206 

 
Kohdassa ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma – Yhtiön hallitukselle annetut valtuutukset” kuvattujen Yhtiön 
varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2020 tekemien päätösten lisäksi Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä lähipiiriliiketoi-
mia 31.3.2020 päättyneen kolmen kuukauden ajanjakson jälkeen. 

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja merkittävät johdon harkintaan perustuvat ratkaisut 

Yhtiön tilintarkastamattomien konsernin taloudellisten tietojen laatiminen 31.3.2020 päättyneelle kolmen kuu-
kauden jaksolle osavuosikatsauksia koskevan ”IAS 34 – Osavuosikatsaukset” -standardin mukaisesti, sisäl-
täen vertailutietoina 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jakson taloudelliset tiedot, sekä Yhtiön tilintar-
kastettujen tilinpäätösten laatiminen 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta IFRS:n mu-
kaisesti edellyttää johdolta harkintaa, tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitui-
hin varoihin ja velkoihin sekä muihin tietoihin, kuten ehdollisiin varoihin ja velkoihin, tuloutukseen ja kulujen 
kirjaamiseen laajassa tuloslaskelmassa. Vaikka nämä ennusteet ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen 
tietämykseen tarkasteluhetken tapahtumista ja toiminnasta, voivat toteutuneet tulokset erota ennusteista. 
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Yhtiön johto on arvioinut, että seuraavilla alueilla tulee erityisesti käyttää harkintaa. 

Toiminnan jatkuvuus 

Nanoformin johto on arvioinut Yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa lähitulevaisuudessa ja laatinut arvion pohjaksi 
taloudelliset ennusteet liikevaihdon, kulujen ja investointien määrän kehityksestä seuraavan 12 kuukauden 
aikana. Lisätietoja on saatavilla Yhtiön 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadittu-
jen tilinpäätösten Liitetiedoissa 2.1 (Laatimisperusta) ja 2.3 (Toiminnan jatkuvuus) sekä taloudellisten tietojen 
31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden ajanksolta Liitetiedossa 4 (Toiminnan jatkuvuus). Nämä taloudelli-
set ennusteet perustuvat arvioon tulevaisuuden rahavirroista, joiden toteutuminen on epävarmaa. 

Myynnin tuloutus 

Yhtiö kirjaa liikevaihdon asiakassopimuksista sitä mukaan, kun se täyttää suoritevelvoitteen suorittamalla lu-
vatun palvelun ja Yhtiön liikevaihto kirjataan ajan kuluessa. Yhtiö määrittää suoritevelvoitteen täyttämisasteen 
panokseen perustuvalla menetelmällä. Tässä menetelmässä täyttämisaste määritetään suhteuttamalla kerty-
neet kustannukset suoritevelvoitteen ennakoituihin kokonaiskustannuksiin. Suoritevelvoitteiden ennakoihin 
kokonaiskustannuksiin liittyy merkittävää johdon harkintaa. Ennakoituja kuluja tarkistetaan säännöllisesti pal-
veluiden suorittamisen aikana ja ennusteiden tulosvaikutteiset muutokset sekä palvelusopimuksen ennustet-
tavissa oleva kokonaistappio kirjataan sen kauden aikana, kun ne ovat ilmenneet. 

Vuokrasopimukset 

Yhtiön vuokrasopimukset sisältävät sekä jatkamisoptioita että päättämisoptioita. Nanoformin johto käyttää op-
tioita vuokrasopimusten hallinnassa varmistaakseen toimitilojen joustavan käytön Yhtiön liiketoiminnassa. Na-
noformin johto harkitsee jatkamis- ja päättämisoptioiden käyttöä sopimuskohtaisesti. Nanoformin johdon har-
kinnan perusteella Yhtiö tulee käyttämään jatko-optioita, jotka liittyvät Yhtiön toiminnan ja kasvun kannalta 
merkittäviin toimitiloihin. Lisäksi Nanoformin johdon harkinnan perusteella Yhtiö ei tule käyttämään kasvun 
kannalta merkittäviin, toistaiseksi vuokrattuihin toimitiloihin liittyviä päättämisoptioita. Näitä vuokrasopimuksia 
käsitellään pitkäaikaisina vuokrasopimuksina. Lisätietoja on saatavilla Yhtiön 31.3.2020 päättyneen kolmen 
kuukauden jakson taloudellisten tietojen Liitetiedossa 7 (Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) ja 31.12.2019, 
31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadittujen tilinpäätösten Liitetiedossa 15 (Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet). 

Osakeperusteiset maksut 

Yhtiö on kirjannut osakeperusteisten maksujen kulut laajaan konsernituloslaskelmaan. Nanoformin johto käyt-
tää harkintaa määrittäessään tiettyjä optiohinnoittelumallissa käytettyjä tekijöitä, kuten volatiliteetti, osakkeen 
käypä arvo optioiden myöntämispäivänä, merkintäoikeuden piiriin todennäköisesti tulevien optioiden määrästä 
sekä optioiden todennäköinen käyttöpäivä. Tarkemmat tiedot Yhtiön osakeperusteisten maksujen käyttämistä 
arvioista on annettu Yhtiön 31.3.2020 päättyneen kolmen kuukauden jakson taloudellisten tietojen Liitetie-
dossa 8 (Osakeperusteiset maksut) ja 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta laadittujen 
tilinpäätösten Liitetiedossa 20 (Osakeperusteiset maksut).  

Myöhemmin käyttöön otettavat uudet standardit ja tulkinnat 

International Accounting Standards Board (”IASB”) on tehnyt muutoksia ”IAS 1 – Tilinpäätöksen esittäminen” 
ja ”IAS 8 – Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet ” -standardeihin, 
joiden mukaan kaikkialla IFRS-standardeissa ja Taloudellisen raportoinnin käsitteellisessä viitekehyksessä 
käytetään yhdenmukaista olennaisuuden määritelmää.  

Yhtiö ottaa edellä mainitut muutetut standardit käyttöön niiden voimaantulopäivänä tai, jos voimaantulopäivä 
poikkeaa tilikauden alkamispäivästä, seuraavan tilikauden alusta lukien. 
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YHTIÖN HALLINTO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 

Yleistä Yhtiön hallinnosta 

Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallinto ja valvonta on jaettu Yhtiön osakkeenomis-
tajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Tämän lisäksi Yhtiön Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Yhtiön 
liiketoiminnassa. 

Yhtiön osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan var-
sinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. 
Osakeyhtiölaki ja Yhtiön yhtiöjärjestys määrittelevät varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. 

Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön hallintoon ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. 
Yleensä yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Lisäksi yhtiökokous on Osakeyhtiölain mukaan pidettävä, mi-
käli Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Osak-
keista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista. 

Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan työosoite on Viikinkaari 4, 00790 Helsinki. 

Yhtiön hallitus ja Johtoryhmä 

Yhtiön hallitus 

Yhtiön hallituksella on yleinen vastuu Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön 
hallitus nimittää Yhtiön toimitusjohtajan sekä vahvistaa Yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varain-
hoidon valvontaa koskevat periaatteet. Yhtiön toimitusjohtaja vastaa Yhtiön strategian toteuttamisesta ja Yh-
tiön juoksevien asioiden hoitamisesta Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 6 varsinaista jäsentä. Hal-
lituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikaudelleen. 

Hallitus on laatinut ja hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, joka täydentää yhtiöjärjestyksen ja sovel-
tuvien lakien ja säädösten säännöksiä. Hallituksen työjärjestyksessä kuvataan jäsenten valintaprosessi, halli-
tuksen vastuut, kokoontumiskäytännöt ja tehtävien jakautuminen hallituksen jäsenten kesken. 

Hallitus kokoontuu säännöllisesti etukäteen hyväksytyssä vuosittaisessa yleissuunnitelmassa sovitun aikatau-
lun mukaisesti, ja ainakin kuusi (6) kertaa tilikauden aikana sekä tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan ajan-
kohtaista tietoa Yhtiön liiketoiminnasta, taloudellisesta tilanteesta, markkina- ja kilpailutilanteesta sekä ris-
keistä. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri osallistuvat hallituksen kokouksiin. Hallitus voi tarvittaessa 
kutsua muita henkilöitä osallistumaan hallituksen kokouksiin. Tällaisilla henkilöillä ei ole äänioikeutta hallituk-
sen kokouksissa eikä heitä katsota hallituksen jäseniksi. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet valituista jäsenistä. Hallituksen päätös tehdään kokouk-
sessa läsnä olevien jäsenten äänten enemmistöllä tai, äänten mennessä tasan, hallituksen puheenjohtajan 
ääni on ratkaiseva, paitsi jos käsiteltävä asia koskee hallituksen puheenjohtajan valintaa, jolloin asia ratkais-
taan arvalla. Hallitus voi tehdä yksimielisiä päätöksiä kokoontumatta, ja kaikkien hallituksen jäsenten on alle-
kirjoitettava tällaisen ilman hallituksen jäsenten läsnäoloa järjestetyn kokouksen pöytäkirja. 

Hallitus on perustanut tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus on hyväksynyt tarkastus- ja palkitsemis-
valiokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään valiokunnan tarkoitus, kokoonpano, toiminta ja teh-
tävät sekä valiokunnan jäsenten kelpoisuusvaatimukset. Hallitus nimittää tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan 
jäsenet ja puheenjohtajan keskuudestaan. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta sen taloudel-
lista raportointiprosessia koskevan valvontavastuun täyttämisessä sekä Yhtiön lakisääteisen tilintarkastuksen 
valvonnassa ja avustaa hallitusta sen valvoessa tilinpäätöstä, sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta sekä 
riskienhallintaa koskevissa asioissa ja raportoimalla toiminnastaan hallitukselle. Tarkastus- ja palkitsemisva-
liokunta avustaa hallitusta myös sen vastuissa liittyen hallituksen jäsenten ja Yhtiön toimitusjohtajan palkitse-
misen arviointiin ja valvontaan sekä Yhtiön yleiseen palkitsemis- ja kannustinrakenteeseen liittyvien asioiden 
tarkastamisessa ja valmistelussa. Lisäksi tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta sen lakien ja 
säädösten sekä viranomaisten antamien määräysten, ohjeiden ja suositusten noudattamiseen liittyvissä vel-
vollisuuksissa siltä osin kuin niillä on vaikutusta sisäiseen valvontaan, taloudelliseen raportointiin taikka ris-
kienhallinnan arviointiin tai valvontaan. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kahdesta (2) 
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jäsenestä. Enemmistön tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja 
vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön hallitus nimittää tar-
kastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan keskuudestaan. Esitteen päivämääränä tarkas-
tus- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniä ovat Miguel Calado ja Mads Laustsen. 

Yhtiön hallitus ei katso tarpeelliseksi perustaa muita pysyviä valiokuntia, sillä Yhtiön hallitus kykenee toimi-
maan tehokkaasti ilman muita valiokuntia Yhtiön toiminnan laajuuden ja luonteen sekä Yhtiön hallituksen toi-
mintaperiaatteiden vuoksi. Yhtiön hallitus voi kuitenkin perustaa tilapäisiä valiokuntia muiden tärkeiden pää-
tösten valmistelua varten. Yhtiön hallitus ei tavanomaisesti vahvista tällaisille valiokunnille työjärjestystä eikä 
julkista tietoa koskien valiokunnan toimikautta, kokoonpanoa, kokousten lukumäärää tai jäsenten osallistu-
mista kokouksiin. 

Hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä asiantuntevuus on tärkeää Yhtiölle. Hallituksen monimuotoisuutta 
tukee kokemus eri toimialoilta, kansainvälisistä toimintaympäristöistä ja erilaisista kulttuureista. Lisäksi iän ja 
sukupuolijakauman huomioon ottamista pidetään tärkeänä. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa molempien suku-
puolten edustus hallituksessa. Edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi, Yhtiön hallitus pyrkii sisällyttämään 
molempien sukupuolten edustajia johtajaehdokkaiden haku- ja arviointiprosessiin. 

Yhtiön hallituksessa on Esitteen päivämääränä kolme (3) jäsentä. Yhtiön hallitukseen kuuluvat Esitteen päivä-
määränä seuraavat henkilöt: 

Nimi Syntymävuosi Asema Hallituksessa vuodesta 

Miguel Calado ...................  1955 Hallituksen puheenjohtaja 2019 

Mads Laustsen ..................  1957 Hallituksen varapuheenjohtaja 2019 

Albert Hæggström .............  1971 Hallituksen jäsen 2015 

 
Miguel Calado on ollut Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020 lähtien ja Yhtiön hallituksen jäsen 
vuodesta 2019 lähtien. Hän on toiminut HNI Corporationin toimivaan johtoon kuulumattomana hallituksen jä-
senenä vuodesta 2004 lähtien, OutSystems S.A.:n hallintoneuvoston puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien, 
OutSystems S.A.:n hallituksen jäsenenä 2011–2016, Wygroup S.A.:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 
2004 lähtien, Catholic University of Portugal -yliopiston alaisuudessa toimivan Católica Lisboa School of Busi-
ness & Economics -oppilaitoksen kansainvälisen neuvoa-antavan lautakunnan jäsenenä vuodesta 2003 läh-
tien ja Portuguese Institute of Corporate Governance -instituutin neuvoa-antavan lautakunnan jäsenenä vuo-
desta 2010 lähtien. Lisäksi Calado on toiminut Gamcal LLC:n pääjohtajana vuodesta 2001 lähtien. Aikaisem-
min Calado toimi Aveleda S.A.:n hallituksen jäsenenä 2013–2019, johtajana ja iMax-diagnostiikkakuvaus-lii-
ketoimintayksikön johtajana Hovione S.A.:ssa 2015–2018, johtajana ja talousjohtajana Hovione S.A.:ssa 
2006–2015 sekä Dean Foods Co.:n varatoimitusjohtajana ja kansainvälisistä asioista vastaavana johtajana 
1998–2005. Lisäksi Calado on toiminut useissa tehtävissä PepsiCo Inc.:ssa, toimien muun muassa PepsiCo 
Foods Internationalin johtajana ja talousjohtajana 1993–1998, johtajana ja talousjohtajana 1991–1993, Aasian 
osaston johtajana ja talousjohtajana 1987–1991 sekä Brasilian alueen johtajana ja talousjohtajana 1983–1987. 
Lisäksi hän toimi Renk Zanini S.A.:n talousjohtajana 1981–1983. Caladolla on laskentatoimen ja liiketalouden 
Bachelor of Business Administration -tutkinnot Catholic University of Brazil -yliopistosta ja hän on suorittanut 
Harvard Business School -yliopiston Owner/President Management -ohjelman yleisestä liikkeenjohdosta. Hä-
nellä on Portugalin ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisuus. 

Mads Laustsen on ollut Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2020 lähtien ja Yhtiön hallituksen 
jäsen vuodesta 2019 lähtien. Hän on toiminut Synklino ApS:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. 
Lisäksi Laustsen on yksi Bactolife ApS:n perustajista ja toiminut sen toimitusjohtajana vuodesta 2017 lähtien. 
Aiemmin hän on toiminut Symphogen A/S:n tuotantojohtajana vuosina 2014–2019, CMC Biologics A/S:n (ny-
kyään AGC Biologics A/S) tieteellisenä johtajana ja hallituksen jäsenenä 2011–2014, CMC Biologics A/S:n 
toimitusjohtajana 2001–2011, Novozymes A/S:n talteenotto- ja puhdistuskoelaitoksen johtajana 1994–2001, 
Zymogenetics, Inc.:n prosessien kehittämisestä vastaavana johtajana 1991–1993, Novo A/S:n (nyk. Novozy-
mes) prosessikehitystutkijana ja ryhmänjohtajana 1985–1990 sekä tutkijana Hellesens A/S:llä 1983–1985. 
Laustsenilla on biokemian kandidaatin tutkinto Danish Technical University -yliopistosta. Hän on Tanskan kan-
salainen. 

Albert Hæggström on ollut Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien ja talousjohtaja sekä Johtoryhmän 
jäsen vuodesta 2018 lähtien. Hæggström oli osakejohtajana Ålandsbanken Abp:ssa 2015–2018, osakejohta-
jana Alfred Berg Kapitalförvaltning Ab:ssa 2009–2015 ja salkunhoitajana Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland 
Ab:ssa 2005–2009. Lisäksi hän on toiminut analyytikkona Enskilda Securities Oy:ssä 2004–2005, salkunhoi-
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tajana Avenir Rahastoyhtiö Oy:ssä 2002–2004, analyytikkona Alfred Berg Finlandissa 1998–2002, analyytik-
kona Merita Bankin Corporate Financessa vuonna 1998 ja tilinpäätösanalyytikkona Merita Pankissa 1997–
1998. Hæggström on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti Hanken Svenska Handelshögskolanista. 
Hän on Suomen kansalainen. 

Johtoryhmä 

Yhtiön Johtoryhmä perustettiin vuonna 2015. Yhtiön Johtoryhmä toimii koko Konsernin johtoryhmänä. Yhtiön 
Johtoryhmän jäsenet toimivat suoraan Yhtiön toimitusjohtajan valvonnassa. Yhtiön Johtoryhmään kuuluvat 
Esitteen päivämääränä seuraavat henkilöt: 

Nimi Syntymävuosi Asema Johtoryhmässä vuodesta 

Edward Hæggström ..........  1969 Toimitusjohtaja 2015 

Albert Hæggström .............  1971 Talousjohtaja 2018 

Gonçalo Andrade ..............  1978 Liiketoimintajohtaja 2019 

Christian Jones .................  1980 Kaupallinen johtaja 2018 

Niklas Sandler ...................  1972 Teknologiajohtaja 2019 

David Rowe .......................  1967 Tuotantojohtaja 2019 

 
Edward Hæggström on yksi Nanoformin perustajista ja on ollut Yhtiön toimitusjohtaja ja Johtoryhmän jäsen 
vuodesta 2015 lähtien. Hæggström on toiminut Nanojet Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 lähtien ja 
GlucoModicumin tieteellisenä neuvonantajana ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien. Hægg-
ström on ollut Helsingin yliopiston professori ja fysiikan laitokseen kuuluvan elektroniikan tutkimuslaboratorion 
johtaja vuodesta 2008 lähtien. Hän on aiemmin ollut Harvard Medical School -yliopiston vieraileva fysiikan 
professori 2007–2011, Stanfordin yliopiston vieraileva fysiikan tutkija (apulaisprofessori) 2002–2003 ja projek-
tijohtaja CERN:llä 2004–2005. Hän on koulutukseltaan soveltavan fysiikan tohtori Helsingin yliopistosta ja on 
suorittanut Master of Business Administration -tutkinnon innovaatiojohtamisessa Helsingin Teknillisessä kor-
keakoulussa. Hän on Suomen kansalainen. 

Katso Albert Hæggströmin esittely yllä kohdassa ” – Yhtiön hallitus”. 

Gonçalo Andrade on ollut Yhtiön liiketoimintajohtaja ja Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019 lähtien. Andrade 
on ollut Gafra Limitadan omistaja vuodesta 2016 lähtien. Aiemmin hän on toiminut hallituksen jäsenenä Senzer 
Limited:ssä 2017–2020, SolasCure Limited:ssä 2017–2020, Adapttech Limited:ssä 2017–2019, Adapttech 
S.A.:ssa 2015–2017, Performetric S.A.:ssa 2015–2019 ja Laserleap S.A.:ssa 2015–2017 sekä ollut Hovione 
Capital SCR:n perustajajäsen ja Johtoryhmän jäsen 2015–2019. Andrade on toiminut Hovione Capital SCR:n 
toimitusjohtajana 2016–2018, Hovione Farmaciencia SA:n liiketoiminnan kehitysjohtajana 2013–2016, Bioalvo 
S.A.:n innovaatioyksikön päällikkönä ja lääkekehitysyksikön johtajana 2009–2013 sekä useissa tutkimusteh-
tävissä Elan Pharmaceuticalsin palveluksessa 2008–2009 ja Ludwig Maximilians University -yliopiston geeni-
keskuksen palveluksessa 2003–2008. Hän on koulutukseltaan biokemian tohtori Ludwig Maximilians Univer-
sität München -yliopistosta ja on suorittanut Master of Business Administration -tutkinnon Catholic University 
of Portugal -yliopistossa. Hän on Portugalin kansalainen. 

Christian Jones on ollut Yhtiön kaupallinen johtaja ja Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018 lähtien. Aiemmin 
Jones on toiminut Johnson Matthey Plc:n kansainvälisen terveys -liiketoimintasektorin kaupallisena johtajana 
ja johtoryhmän jäsenenä 2015–2018 sekä Dr. Reddy’s Global Custom Pharma Solutionsin Aasian ja Tyynen-
meren alueen myyntipäällikkönä ja Johtoryhmän jäsenenä 2014–2015. Lisäksi hän on toiminut Johnson Matt-
hey Plc:n Innovator Pharma Products and Solutions -yksikön kaupallisena johtajana 2015–2018, Dr. Reddy’s 
Global Custom Pharma Solutionsin APAC-alueen myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana joh-
tajana, Euroopan myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana apulaisjohtajana sekä Euroopan 
myynti- ja liiketoiminnan kehityspäällikkönä 2011–2015, Prosonix Ltd.:n kansainvälisen liiketoiminnan kehitys-
päällikkönä 2006–2011, sekä Exelgen Ltd.:n (ent. Tripos Discovery Research Ltd.) markkinoijana ja prosessi-
kehityskemistinä 2003–2006. Jones on koulutukseltaan kemian maisteri Leedsin yliopistosta. Hän on Royal 
Society of Chemistry -yhteisön jäsen. Hän on Iso-Britannian kansalainen. 

Niklas Sandler on ollut Yhtiön teknologiajohtaja ja Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019 lähtien. Sandler on 
toiminut myös Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 lähtien. San-
dler on toiminut hallituksen jäsenenä Sigrid Juseliuksen Säätiössä vuodesta 2012 lähtien, Orionin Tutkimus-
säätiössä vuodesta 2018 lähtien, Intelligent Pharmaceutics Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien ja SAY Group 
Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien. Lisäksi hän on Superman Holding Ab:n omistaja ja on toiminut sen hallituksen 
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jäsenenä vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin Sandler on ollut Åbo Akademin Säätiön Tutkimuslaitoksen hallituk-
sen jäsen 2015–2019 ja Åbo Akademin Johtoryhmän jäsen 2015–2018. Lisäksi hän on toiminut Åbo Akademin 
tutkimusasioista vastaavana vararehtorina 2015–2018, Åbo Akademin farmasian teknologian professorina 
2009–2018, Helsingin yliopiston teollisuusfarmasian professorina 2008–2009, AstraZeneca plc:n farmaseutti-
sen ja analyyttisen tutkimuksen ja kehityksen yksikön vanhempana tutkijana 2006–2008, Otagon yliopiston 
farmasian laitoksen tohtorintutkinnon suorittaneena tutkijana 2005–2006, Helsingin yliopiston farmasian tiede-
kunnan vanhempana tutkijana ja apuopettajana 2001–2005, Suomen Apteekkariliiton asiantuntijafarmaseut-
tina 1999–2001 ja Helsingin yliopiston farmaseuttisen teknologian osaston tutkijana 1997–1999. Sandler on 
koulutukseltaan farmaseuttiseen teknologiaan erikoistunut proviisori ja farmasian tohtori Helsingin yliopistosta. 
Hän on Suomen kansalainen. 

David Rowe on ollut Yhtiön tuotantojohtaja ja Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019 lähtien. Aiemmin Rowe on 
toiminut useissa tehtävissä GlaxoSmithKline plc:ssä, mukaan lukien Particle Size Reduction -yksikön johtajana 
vuosina 2016–2019, Size Reduction Centre of Excellence –keskuksen puheenjohtajana 2016–2017, alusta-
asiantuntijana Size Reduction Centre of Excellence -keskuksessa 2014–2015, ja jäsenenä Size Reduction 
Centre of Excellence –keskuksessa 2014–2019 ja mikronisointi- ja sekoitusteknologioiden alusta-asiantunti-
jana 2011–2013, liiketoimintojen tukipäällikkönä 2009–2011, tuotantoprojektipäällikkönä 2007–2009, tuotan-
toryhmäpäällikkönä 2002–2006, kehitystukipäällikkönä 1999–2001 ja prosessikemistinä 1997–1999. Rowe on 
koulutukseltaan kemian tohtori Edinburghin yliopistosta. Hän on Iso-Britannian kansalainen. 

Toimitusjohtaja 

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut tohtori Edward Hæggström vuo-
desta 2015 lähtien. Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää Yhtiön liiketoimintaa ja vastaa operatiivisesta hallinnosta 
hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja esittelee ja raportoi hallitukselle. Toimitusjohtaja 
hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpito 
on lain mukainen ja että Yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. 

Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa toimitusjohtajan tai Yhtiön toimesta kuuden (6) kuukauden irtisa-
nomisaikaa noudattaen, ja sopimus sisältää kilpailu- ja houkuttelukiellon, jotka ovat voimassa kaksitoista (12) 
kuukautta sopimuksen päättymisestä. Jos Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen, toimitusjohtajalla on 
oikeus saada irtisanomiskorvaus, joka vastaa suuruudeltaan kuuden (6) ja kahden kolmasosakuukauden (2/3) 
peruspalkkaa tämän Esitteen päivämääränä. 

Corporate Governance 

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osakeyhtiölakia, Yhtiön yhtiöjärjestystä, tiettyjä Helsingin 
pörssin sääntöjä, First Northin Sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita soveltuvia säännöksiä. 
Yhtiön on noudattanut 1.1.2020 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi 
2020”) 7.4.2020 lähtien. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisema Hallinnointikoodi 2020 on julkisesti saa-
tavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi. 

Yhtiö poikkeaa Hallinnointikoodin 2020 suosituksesta 8, joka koskee hallituksen kokoonpanoa, sillä molemmat 
sukupuolet eivät tällä hetkellä ole edustettuina hallituksessa. Yhtiön hallituksen tavoitteena on sisällyttää mo-
lempien sukupuolten edustajia jäsenehdokkaiden haku- ja arviointiprosessissa keinona saavuttaa molempien 
sukupuolten edustus hallituksessa. Yhtiö poikkeaa Hallinnointikoodin 2020 suosituksesta 15, joka koskee va-
liokunnan jäsenten valintaa. Yhtiö on perustanut tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastus- ja palkitse-
misvaliokunnassa on vain kaksi jäsentä, Miguel Calado (puheenjohtaja) ja Mads Laustsen (jäsen). Molemmat 
Miguel Calado ja Mads Laustsen ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Suo-
situksen 15 perusteiden mukaan, mikäli hallituksessa on vain muutama jäsen, valiokunta voi koostua vain 
kahdesta jäsenestä. Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä vain kolme (3) jäsentä.  

 

Koska Yhtiö tulee soveltamaan Hallinnointikoodia 2020, sen ei ole pakollista soveltaa 1.1.2020 voimaantullutta 
Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Ruotsin Hallinnointikoodi 2020”). Yhtiön tulee kuitenkin ottaa huo-
mioon poikkeamat Hallinnointikoodi 2020 ja Ruotsin Hallinnointikoodi 2020 välillä sekä sen välillä, miten Hal-
linnointikoodia 2020 sovelletaan.  

Tietoja Yhtiön hallituksen ja Johtoryhmän jäsenistä ja toimitusjohtajasta 

Alla mainittua lukuun ottamatta, Esitteen päivämääränä kukaan Yhtiön hallituksen tai Johtoryhmän jäsenistä 
taikka toimitusjohtaja ei ole Esitteen päivämäärää edeltävän viiden (5) vuoden aikana:  
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 saanut tuomiota petoksellisesta rikoksesta tai rikkomuksesta, 

 toiminut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kuulunut johtoon 
sellaisessa yhtiössä tai toiminut kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä sellaisessa yhti-
össä, joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai saneeraukseen (lukuun ottamatta sellaisia vapaa-
ehtoisia selvitystiloja, joihin on hakeuduttu yhtiön Osakeyhtiölain mukaiseksi lakkauttamiseksi Suo-
messa), tai 

 ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen tai seuraamuksen 
kohteena, eikä tuomioistuin ole todennut, ettei kyseinen henkilö saa toimia minkään yhtiön hallinto-, 
johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kieltänyt toimimasta minkään yhtiön johdossa tai hoitamasta 
minkään yhtiön liiketoimintaa. 

Nanoformin toimitusjohtaja on toiminut vuodesta 2019 lähtien hallituksen jäsenenä Nanojet Oy:ssä, joka on 
asetettu konkurssiin 25.2.2020.  

Eturistiriidat 

Suomalaisten yhtiöiden johtoa koskevista eturistiriidoista on säädetty Osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiölain 6 luvun 
4 §:n mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja Yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. 
Hän 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. Edellä 
mainittua säännöstä on vastaavasti sovellettava muihin oikeustoimiin sekä oikeudenkäynteihin ja muuhun pu-
hevallan käyttämiseen. Yhtiön toimitusjohtajaan sovelletaan samoja säännöksiä. 

Yhtiön hallituksen jäsenistä Albert Hæggström on myös Yhtiön osakkeenomistaja. Myyjien Osakkeita koskeva 
luovutusrajoitussopimus on kuvattu kohdassa ”Listautumisannin järjestäminen – Järjestämissopimus – Luovu-
tusrajoitukset (Lock-up)” 

Lähipiiriliiketoimet on kuvattu kohdassa ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Lähipiiriliiketoimet”. 

Yhtiön tietojen mukaan Yhtiön hallituksen jäsenillä, Johtoryhmän jäsenillä tai toimitusjohtajalla ei ole muita 
eturistiriitoja heidän Yhtiöön liittyvien tehtäviensä ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä, 
lukuun ottamatta seuraavaa: 

 Yhtiön toimitusjohtaja ja Yhtiön talousjohtaja, joka on myös Yhtiön hallituksen jäsen, ovat veljiä. 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön hallituksen jäsenistä Miguel Calado ja Mads Laustsen ovat riippumat-
tomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Albert Hæggström ei ole riippumaton Yhtiön merkit-
tävistä osakkeenomistajista eikä riippumaton Yhtiöstä. 

Yhtiön talousjohtaja Albert Hæggström on FN-Listautumisen yhteydessä oikeutettu muuttuvaan palkkionosaan 
sen toteutuessa onnistuneesti. Muuttuva palkkionosa on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa ”– Johdon 
palkkiot ja kannustinjärjestelyt – Palkitsemisjärjestelmät – Muuttuvaan palkkionosaan oikeuttava johtajasopi-
mus”. 

Johdon osakeomistukset ja optio-oikeudet 

Yhtiön hallituksen ja Johtoryhmän jäsenillä oli tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 6 672 150 Osaketta, 
jotka edustivat noin 15,4 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä. Lisäksi Yhtiön hallituksen ja Johtoryhmän 
jäsenillä oli tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 1 030 000 Osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta. Katso 
lisätietoja palkitsemisjärjestelmistä jäljempänä kohdassa ”– Johdon palkkiot ja kannustinjärjestelyt – Palkitse-
misjärjestelmät”.  

Yhtiön hallituksen ja Johtoryhmän jäsenten sekä toimitusjohtajan osakeomistukset Yhtiössä sekä näillä olevien 
optioiden määrät tämän Esitteen päivämääränä on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Nimi Asema Osakkeet Optiot 

Miguel Calado .....................  Hallituksen puheenjohtaja - 250 000(1 

Mads Laustsen ....................  Hallituksen varapuheenjohtaja - 200 000(2 

Albert Hæggström ...............  Hallituksen jäsen ja talousjohtaja 661 700 200 000(3 
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Edward Hæggström ............  Toimitusjohtaja 6 010 450 - 

Gonçalo Andrade ................  Liiketoimintajohtaja - 100 0004 

Christian Jones ...................  Kaupallinen johtaja - 100 000(4 

Niklas Sandler .....................  Teknologiajohtaja - 90 000(4 

David Rowe .........................  Tuotantojohtaja - 90 000(4 

Yhteensä  6 672 150 1 030 000 

__________ 
1) 100 000 optio-oikeutta Optio-ohjelman 1/2019 nojalla ja 150 000 7.4.2020 pidetyssä Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa annettua 
optio-oikeutta. 
2) 100 000 optio-oikeutta Optio-ohjelman 4/2019 nojalla ja 100 000 7.4.2020 pidetyssä Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa annettua 
optio-oikeutta. 
3) 100 000 optio-oikeutta Optio-ohjelman 1/2019 nojalla ja 100 000 7.4.2020 pidetyssä Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa annettua 
optio-oikeutta. 
4) Optio-ohjelman 2/2019 nojalla. 

 
Johdon palkkiot ja kannustinjärjestelyt 

Yhtiön hallitus 

Osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa. 

7.4.2020 Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti, että seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti hallituksen 
puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3 333 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 500 
euroa ja kunkin hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1 666 euroa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 
lisäksi antaa Osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisia optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat hallituksen puheen-
johtajan merkitsemään enintään 150 000 Osaketta ja kunkin muun Yhtiön hallituksen jäsenen merkitsemään 
enintään 100 000 Osaketta, yhteensä enintään 350 000 Osaketta. 

Seuraavassa taulukossa esitetään ilmoitetuilla tilikausilla Yhtiön hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palk-
kiot, jotka on kirjattu kuluksi: 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2020 2019 2019 2018 2017 

 (tilintarkasta-
maton) 

(tilintarkasta-
maton) (tilintarkastettu) 

 Palk-
kiot 

Osa-
kepe-
rustei-

nen 
palkit-
semi-
nen 

Palk-
kiot 

Osa-
kepe-
rustei-

nen 
palkit-
semi-
nen 

Palk-
kiot 

Osa-
kepe-
rustei-

nen 
palkit-
semi-
nen 

Palk-
kiot 

Osa-
kepe-
rustei-

nen 
palkit-
semi-
nen 

Palk-
kiot 

Osa-
kepe-
rustei-

nen 
palkit-
semi-
nen 

Miguel Calado(1 ......  8 3 - 3 23 71 - - - - 

Mads Laustsen(2 .....  5 21 - - 7 60 - - - - 
Albert Hæggström,  
talousjohtaja ...........  5 3 - 3 20 71 - - - - 

Rabbe Klemets(3 ....  10 5 - 4 30 107 - - - - 

Jouko Yliruusi(4 .......  - - - - - - - - - - 

Yhteensä ...............  27 32  9 79 310 - - - - 

__________ 
1) Hallituksen jäsen 27.3.2019 alkaen. 
2) Hallituksen jäsen 10.9.2019 alkaen. 
3) Hallituksen jäsen 7.4.2020 asti. 
4) Hallituksen jäsen 27.3.2020 asti. 
 

7.4.2020 pidetty Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen jäsenten palkkioita yllä kuvatun 
mukaisesti. Hallituksen palkkioissa ei ole tapahtunut muita olennaisia muutoksia 31.3.2020 päättyneen kolmen 
kuukauden jakson ja tämän Esitteen päivämäärän välillä.  

Yhtiö ei ole antanut takauksia tai muita vastuusitoumuksia Yhtiön hallituksen jäsenten puolesta. 
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Toimitusjohtaja ja muu Johtoryhmä 

Yhtiön toimitusjohtajan ja Johtoryhmän palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää Yhtiön hallitus. Yhtiön 
toimitusjohtajan ja Johtoryhmän jäsenten palkkio muodostuu palkoista ja muista lyhytaikaisista työsuhde-
etuuksista, työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista sekä osakeperusteisesta palkitsemisesta. 

Yhtiön toimitusjohtajalle maksetut palkat ja muut lyhytaikaiset etuudet sekä työsuhteen päättymisen jälkeiset 
etuudet olivat yhteensä 74 tuhatta euroa 31.3.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, 32 tuhatta euroa 
31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, 133 tuhatta euroa 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, 37 
tuhatta euroa 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella ja 15 tuhatta euroa 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella. Toi-
mitusjohtaja ei saanut osakeperusteisia maksuja vuosina 2019, 2018 tai 2017. 

Alla olevassa taulukossa esitetään Yhtiön Johtoryhmän jäsenten (pois lukien toimitusjohtaja) työsuhde-etuudet 
ilmoitetuilla tilikausilla: 

 1.1.–31.3. 1.1.–31.12. 

(tuhatta euroa) 2020 2019 2019 2018 2017 

 (tilintar-
kasta-
maton) 

(tilintar-
kasta-
maton) 

(tilintarkastettu) 

Palkat ja muut lyhytaikaiset etuudet ....................  774(1 175 836(1 371(1 5 

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet  

(lakisääteiset maksupohjaiset eläkejärjestelyt) ...  165(1 15 125(1 68(1 1 

Osakeperusteinen palkitseminen ........................  18 - 275 - - 

Yhteensä ............................................................  958 190 1 236 439 6 

__________ 
1) Sisältää talousjohtajan johtajasopimukseen perustuvan muuttuvan palkkionosan. 

 
Johtoryhmän ja Yhtiön toimitusjohtajan palkkioissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.3.2020 päätty-
neen ajanjakson ja tämän Esitteen päivämäärän välillä.  

Muuttuvaan palkkionosaan oikeuttava johtajasopimus 

Yhtiö ja Yhtiön talousjohtaja (Albert Hæggström) solmivat 20.4.2018 johtajasopimuksen, jonka mukaan Yhtiön 
talousjohtaja on oikeutettu muuttuvaan palkkionosaan Yhtiön keräämästä pääomasta, mukaan lukien ja päät-
tyen mahdolliseen FN-Listautumiseen. Yhtiön talousjohtajalle FN-Listautumisen tai muun oman pääoman eh-
toisen rahoituksen hankinnan seurauksena maksettava muuttuva palkkionosa on 2,5 prosenttia sijoittajilta ke-
rätystä pääomasta, vähennettynä suorilla kuluilla, mukaan lukien palkkiot taloudelliselle neuvonantajalle. 
Muuttuvasta palkkionosasta peritään soveltuvat työnantajapuolen kulut. 

Muuttuva palkkionosa maksetaan Yhtiön talousjohtajalle seuraavasti: (i) 50 prosenttia muuttuvasta palkki-
onosasta maksetaan neljän (4) kuukauden kuluessa muuttuvan palkkionosan edellytysten täyttymisestä; ja (ii) 
kertynyt mutta maksamaton osuus muuttuvasta palkkionosasta lasketaan yhteen ja maksetaan tasaerissä Yh-
tiön tavallisen palkanmaksukäytännön mukaisesti kunkin vuosineljänneksen viimeisenä kuukautena siten, että 
kertynyt muuttuva palkkionosa on kokonaisuudessaan maksettu viimeistään 31.12.2021. 

Palkitsemisjärjestelmät 

Yhtiö on perustanut optio-ohjelmia, jotka kattavat muun muassa suurimman osan työntekijöistä sekä Yhtiön 
hallituksen ja Johtoryhmän jäsenet. Katso lisätietoja Yhtiön hallituksen ja Johtoryhmän jäsenten optio-oikeuk-
sista alla ” – Nykyiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät” ja edellä ”– Johdon osakeomistukset ja optio-
oikeudet”. 

Nykyiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 

Vuoden 2019 optio-ohjelmat 

27.3.2019 pidetyssä Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa Yhtiö päätti antaa enintään 350 000 optio-oikeutta 
(”1/2019 Optio-oikeudet”) Yhtiön hallituksen jäsenille tarkoituksenaan luoda pitkäaikainen suhde, joka sitout-
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taa hallituksen jäsenet Yhtiön taloudelliseen kasvuun ja Yhtiön osakkeen arvon kehittymiseen (”Optio-oh-
jelma 1/2019”). 27.3.2019 pidetyssä Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin myös valtuuttaa hallitus 
antamaan enintään 1 650 000 optio-oikeutta (”2019 Optio-oikeusvaltuutus”). 

23.4.2019 päivätyllä hallituksen päätöksellä Yhtiön hallitus päätti antaa enintään 550 000 optio-oikeutta 
(”2/2019 Optio-oikeudet”) 2019 Optio-oikeusvaltuutuksen nojalla tietyille avainhenkilöille tarkoituksenaan 
luoda pitkäaikainen suhde näiden henkilöiden sitouttamiseksi Yhtiön taloudelliseen kasvuun ja Yhtiön osak-
keen arvon kehittymiseen (”Optio-ohjelma 2/2019”). 

27.6.2019 päivätyllä hallituksen päätöksellä Yhtiön hallitus päätti antaa enintään 200 000 optio-oikeutta 
(”3/2019 Optio-oikeudet”) 2019 Optio-oikeusvaltuutuksen nojalla tietyille avainhenkilöille tarkoituksenaan 
luoda pitkäaikainen suhde näiden henkilöiden sitouttamiseksi Yhtiön taloudelliseen kasvuun ja Yhtiön osak-
keen arvon kehitykseen (”Optio-ohjelma 3/2019”). 

10.9.2019 pidetty Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti antaa enintään 100 000 optio-oikeutta (”4/2019 Op-
tio-oikeudet”) uudelle hallituksen jäsenelle tarkoituksenaan luoda pitkäaikainen suhde hallituksen jäsenen 
sitomiseksi Yhtiön taloudelliseen kasvuun ja Yhtiön osakkeen arvon kehittymiseen (”Optio-ohjelma 4/2019”). 

1.10.2019 päivätyllä hallituksen päätöksellä Yhtiön hallitus päätti antaa enintään 50 000 optio-oikeutta (”5/2019 
Optio-oikeudet”) 2019 Optio-oikeusvaltuutuksen nojalla valituille avainhenkilöille tarkoituksenaan luoda pit-
käaikainen suhde näiden henkilöiden sitouttamiseksi Yhtiön taloudelliseen kasvuun ja Yhtiön osakkeen arvon 
kehitykseen (”Optio-ohjelma 5/2019”, ja yhdessä Optio-ohjelman 1/2019, Optio-ohjelman 2/2019, Optio-oh-
jelman 3/2019 ja Optio-ohjelman 4/2019 kanssa ”Optio-ohjelmat 2019”). 

Kaikki Optio-ohjelmien 2019 nojalla annetut optio-oikeudet oikeuttavat optio-oikeuden haltijan yhteen uuteen 
osakkeeseen merkintähinnasta, joka on 1,10 euroa osaketta kohden. Kaikki vuoden 2019 Optio-ohjelman mu-
kaisesti annetut optio-oikeudet ansaitaan lineaarisesti 12 kuukauden aikana kunkin optio-oikeuden antamis-
päivästä. 

Optio-ohjelman 1/2019 ja Optio-ohjelman 4/2019 nojalla myönnettyjen optio-oikeuksien haltijoiden osalta, mi-
käli optio-oikeuden haltijan työ- tai palvelussuhde taikka Yhtiön hallituksen jäsenyys (”Jäsenyys”) päättyy 
mistä tahansa syystä, optio-oikeuden haltijan on merkittävä Osakkeet ansaittujen optio-oikeuksien nojalla 90 
päivän kuluessa Jäsenyyden viimeisestä päivästä lukien, minkä jälkeen kaikki tällaiset optio-oikeudet mitätöi-
tyvät välittömästi ilman korvausta, ja kaikki sellaiset optio-oikeudet, joiden merkintäaika ei ole alkanut, mitätöi-
tyvät välittömästi Jäsenyyden viimeisenä päivänä ilman korvausta. 

Optio-ohjelman 2/2019, Optio-ohjelman 3/2019 ja Optio-ohjelman 5/2019 nojalla myönnettyjen optio-oikeuk-
sien haltijoiden osalta, mikäli optio-oikeuden haltijan työ- tai palvelussuhde taikka Yhtiön hallituksen jäsenyys 
(”Suhde”) päättyy mistä tahansa syystä, optio-oikeuden haltijan on merkittävä osakkeet ansaittujen optio-oi-
keuksien nojalla 30 päivän kuluessa Suhteen viimeisestä päivästä lukien, minkä jälkeen kaikki tällaiset optio-
oikeudet mitätöityvät välittömästi ilman korvausta, ja kaikki vastaavat optio-oikeudet, joiden merkintäaika ei ole 
alkanut, mitätöityvät välittömästi Suhteen viimeisenä päivänä ilman korvausta.  

Vuoden 2020 optio-ohjelmat 

10.3.2020 päivätyllä hallituksen päätöksellä Yhtiön hallitus päätti antaa enintään 605 000 optio-oikeutta 
(”1/2020 Optio-oikeudet”) 2019 Optio-oikeusvaltuutuksen nojalla tietyille avainhenkilöille tarkoituksenaan 
luoda pitkäaikainen suhde näiden henkilöiden sitouttamiseksi Yhtiön taloudelliseen kasvuun ja Yhtiön osak-
keen arvon kehitykseen (”Optio-ohjelma 1/2020”). Yhtiön hallituksen 7.4.2020 tekemän päätöksen mukai-
sesti, Yhtiön hallitus päätti sen 2019 Optio-oikeusvaltuutuksen nojalla muuttaa Optio-ohjelman 1/2020 nojalla 
annettujen optio-oikeuksien määrää 505 000 optio-oikeuteen.  

7.4.2020 pidetty Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti antaa enintään 350 000 optio-oikeutta (”2/2020 Optio-
oikeudet”) Yhtiön hallituksen ja Johtoryhmän jäsenille, Yhtiön toimitusjohtaja pois lukien, tarkoituksenaan 
luoda pitkäaikainen suhde ja sitouttaa Avaintyöntekijät sekä Yhtiön hallituksen jäsenet Yhtiön taloudelliseen 
kasvuun ja Yhtiön osakkeen arvon kehittämiseen (”Optio-ohjelma 2/2020”). 

Optio-ohjelman 1/2020 nojalla annetut optio-oikeudet oikeuttavat optio-oikeuden haltijan yhteen uuteen osak-
keeseen merkintähinnasta, joka on 1,65 euroa osaketta kohden, ja Optio-ohjelman 2/2020 nojalla annetut 
optio-oikeudet oikeuttavat optio-oikeuden haltijan yhteen uuteen osakkeeseen merkintähinnasta, joka on 2,45 
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euroa osaketta kohden. Optio-ohjelman 1/2020 ja Optio-ohjelman 2/2020 nojalla annetut optio-oikeudet an-
saitaan lineaarisesti 12 kuukauden aikana niiden antopäivästä lähtien. Optio-ohjelman 1/2020 nojalla annet-
tujen optio-oikeuksien merkintäaika päättyy 10.3.2025 ja Optio-ohjelman 2/2020 nojalla annettujen optio-oi-
keuksien merkintäaika päättyy 7.4.2025. 

Optio-ohjelman 1/2020 ja Optio-ohjelman 2/2020 nojalla myönnettyjen optio-oikeuksien haltijoiden osalta, mi-
käli optio-oikeuden haltijan työ- tai palvelussuhde taikka Yhtiön hallituksen jäsenyys päättyy mistä tahansa 
syystä, tällaiset optio-oikeudet mitätöityvät välittömästi ilman korvausta päivänä, jona työsuhteen, palvelus-
suhteen tai Yhtiön hallituksen jäsenyyden päättymisestä ilmoitetaan ellei Yhtiön hallitus, erityisestä syystä, tee 
poikkeusta ja päätä tai sovi, että optio-oikeudet eivät mitätöidy kokonaan tai osittain. 

Tilintarkastajat 

Varsinainen yhtiökokous valitsee Yhtiön tilintarkastajan. Yhtiön tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisteri-
hallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö auktorisoitu tilintarkastaja päävastuullisena tilintarkastajanaan. Ti-
lintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

Tähän Esitteeseen sisällytetyt Yhtiön tilinpäätökset 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikau-
silta on tilintarkastanut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Tomi Moisio päävastuullisena 
tilintarkastajana. Yhtiön 7.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastus-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Tomi 
Moisio, KHT. Tomi Moisio on merkitty tilintarkastuslain (2015/1141, muutoksineen) 6 luvun 9 pykälässä tarkoi-
tettuun tilintarkastajarekisteriin.  
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YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Yleistä  

Yhtiö perustettiin 29.12.2015, sen liiketoiminnassa käytetty toiminimi on Nanoform Finland Oyj (aiemmin Na-
noform Finland Oy) ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisterin y-tunnuksella 
2730572-8 ja LEI-tunnuksella 743700JJO2NU8LBS1592. Yhtiö on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, 
johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön rekisteröity osoite on Viikinkaari 4, 00790 Helsinki, ja sen puhelinnu-
mero on 050 5233 683. 

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan Yhtiön toimiala on nanoteknologisten lääkeaineiden kehittäminen, formulointi, 
valmistus ja myynti; nanoteknisten laboratorio- ja tuotantolaitteiden kehittäminen, valmistus ja myynti; nano-
teknologiaa hyödyntävien mittalaitteiden ja niissä käytettävien tarvikkeiden kehittäminen, valmistus ja myynti; 
nanoteknologiaa hyödyntävien asiantuntijapalveluiden kehittäminen ja myynti; ja nanoteknologiaan perustu-
vien immateriaalioikeuksien lisensointi ja myynti. 

Esitteen päivämääränä Yhtiön osakepääoma on 80 000 euroa. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiö on laske-
nut liikkeeseen 43 395 365 täysin maksettua Osaketta. Jokainen Osake antaa haltijalleen yhden äänen Yhtiön 
yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osakkeet on liitetty arvo-osuus-
järjestelmään 29.6.2018, ja niiden ISIN-tunnus on FI4000330972. Yhtiön hallussa ei ole sen omia Osakkeita. 

Esitteen päivämääränä Yhtiön yhtiönjärjestyksessä lunastus- ja suostumuslausekkeet. Yhtiön varsinainen yh-
tiökokous on 7.4.2020 päättänyt poistaa lunastus- ja suostumuslausekkeet yhtiöjärjestyksestä ehdollisena FN-
Listautumisen toteutumiselle. Lausekkeiden poistaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin ennen 
Yhtiön Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi FN-Listautumisessa.  

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Osakkeiden listaamiseksi First North Premier Finlandissa ja First North 
Premier Swedenissä. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan First North Premier Finlandissa kaupan-
käyntitunnuksella ”NANOFH” ja First North Premier Swedenissä kaupankäyntitunnuksella ”NANOFS” arviolta 
4.6.2020. 

Muutokset Osakkeiden lukumäärässä ja osakepääomassa 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden lukumäärän muutok-
sista 1.1.2017 alkaen tämän Esitteen päivämäärään asti. 

Aika Järjestely 

Osakkeiden 
lukumäärä 

ennen järjes-

telyä 

Järjestelyssä 
annettujen 

Osakkeiden 

lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä 
järjestelyn 

jälkeen 

Osakepää-

oma (euroa) Rekisteröity(1 

22.4.2020 

Optio-oikeuk-
sien käyttämi-
nen2) 42 095 365 1 300 000 43 395 365 80 000 24.4.2020 

7.4.2020 

Osakepää-
oman koro-
tus3) 42 095 365 - 42 095 365 80 000 24.4.2020 

10.5.2019 

Suunnattu 
osakkeiden 
hankinta ja 
mitätöinti4) 42 995 365 -900 000 42 095 365 2 500 18.11.2019 

10.6.2019 Osakeanti5) 41 395 365 1 600 000 42 996 365 2 500 12.7.2019 

10.6.2019 Osakeanti5) 35 938 020 5 457 345 41 395 365 2 500 25.6.2019 

21.6.2018 Osakeanti6) 28 569 600 7 368 420 35 938 020 2 500 31.7.2018 

19.6.2018 
Osakkeiden 
mitätöinti7) 29 219 600 -650 000 28 569 600 2 500 26.6.2018 

8.6.2018 
Vastikkeeton 
osakeanti8) 146 098 29 073 502 29 219 600 2 500 8.6.2018 

24.1.2018 
Suunnattu 
osakeanti9) 137 998 8 100 146 098 2 500 13.3.2018 

__________ 
1)  Päivämäärä viittaa siihen päivään, jona merkintä on tehty Kaupparekisteriin. 
2)  Optio-ohjelman 2016 mukaisten optioiden haltijat käyttivät optio-oikeutensa 22.4.2020 1 300 000 Osakkeen merkitsemiseen. 



 

119 

3)  Yhtiön yhtiömuoto muutettiin 7.4.2020 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä julkiseksi osakeyhtiöksi, missä yhtey-
dessä Yhtiön osakepääoma korotettiin 80 000 euroon. 

4) Yhtiön hallitus päätti 10.5.2019 yhteensä 900 000 osakkeen suunnatusta hankinnasta ja 900 000 osakkeen mitätöinnistä.  
5)  Yhtiön hallitus päätti 10.6.2019 tarjota merkittäväksi yhteensä 10 000 000 uutta osaketta, joista merkittiin 7 057 345. 
6)  Yhtiön hallitus päätti 21.6.2018 yhteensä 7 368 420 uuden osakkeen osakeannista. 
7)  Yhtiön hallitus päätti 19.6.2018 kaikkien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, yhteensä 650 000 osaketta, mitätöinnistä. 
8)  Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 8.6.2018 yhteensä 29 073 502 uuden osakkeen vastikkeettomasta osakeannista Yhtiön osak-

keenomistajille siten, että yksi (1) osake oikeutti 199:ään uuteen osakkeeseen. 
9)  Yhtiön hallitus päätti 1.1.2018 yhteensä 8 100 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista. 

 
Yhtiön osakkeenomistajat 

Yhtiöllä on tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 141 osakkeenomistajaa. Yhtiön kymmenen suurinta osak-
keenomistajaa tämän Esitteen päivämääränä on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus Osakkeista ja äänistä, prosenttia 

Helsingin Yliopiston Rahastot.......................  6 099 600 14,06 

Edward Hæggström .....................................  6 010 450 13,85 

Mandatum Life Henkivakuutusosakeyhtiö ....  4 974 695 11,46 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ..  3 521 126 8,11 

Kai Falck ......................................................  3 000 000 6,91 

Jouko Yliruusi ...............................................  3 000 000 6,91 

Avohoidon Tutkimussäätiö sr .......................  2 493 810 5,75 

Mika Puittinen(1 ............................................  904 000 2,08 

Ilkka Lassila..................................................  900 000 2,07 

Sijoitusrahasto VISIO Allocator 900 000 2,07 

Muut osakkeenomistajat ..............................  11 591 684 26,71 

Yhteensä .....................................................  43 395 365 100,00 

__________ 
1)  Mika Puittinen omistaa 800 000 Osaketta suoraan ja 104 000 Osaketta epäsuoraan Mika Puittinen Holding Oy:n kautta. 
 

Hyväksyttynä Neuvonantajana toimiva Danske Bank ei omista Osakkeita.  
 

Tämän Esitteen päivämääränä Helsingin Yliopistolla on Helsingin Yliopiston Rahastojen kautta huomattava 
vaikutusvalta Yhtiössä perustuen sen omistusosuuteen Yhtiössä ja sen oikeuteen nimetä edustaja Yhtiön hal-
litukseen. Vaikutusvalta perustuu Osakassopimuksiin, jotka päättyvät kaupankäynnin alkaessa Osakkeilla 
First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä. 

Yllä mainitun lisäksi Yhtiö ei ole tietoinen Yhtiössä määräysvaltaa käyttävistä osakkeenomistajista eikä mis-
tään Listautumisannin jälkeisistä tapahtumista tai järjestelyistä, jotka saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa mää-
räysvallan käyttämiseen Yhtiössä.  

Yhtiön hallitukselle annetut valtuutukset 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous teki 7.4.2020 yksimielisen päätöksen valtuuttaa hallitus päättämään uusien 
osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 30 000 000 
kappaletta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkin-
täetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus on oi-
keutettu päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittely-
perusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien 
uusien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä. Osakean-
nissa, joka tehdään FN-Listautumisen yhteydessä, Yhtiön hallitus saa päättää myös uusien osakkeiden anta-
misesta hallituksen jäsenille sillä edellytyksellä, että tämä tapahtuu samoin ehdoin kuin osakkeiden antaminen 
muille samassa annissa osakkeita merkitseville. Hallitukselle annettu valtuutus sisältää lisäksi oikeuden päät-
tää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
toon vai osakepääoman korotukseksi. Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous teki 7.4.2020 yksimielisen päätöksen valtuuttaa hallitus päättämään uusien 
osakkeiden ja Osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 1 650 000 kappaletta 
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeu-
desta edellyttäen, että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus on oikeutettu 
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päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperus-
teista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uu-
sien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä. Hallitukselle 
annettu valtuutus sisältää lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai 
osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. Valtuutus kumoaa kaikki 
aiemmat käyttämättömät hallitukselle annetut valtuutukset päättää osakeannista, optio-oikeuksien antami-
sesta ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pois lukien yllä kuvattu valtuutus 
30 000 000 uuden osakkeen antamisesta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta siitä varsinaisen yhtiökokouksen 
päivästä, jona päätettiin valtuutuksen myöntämisestä. 

Optio-ohjelmat 

Yhtiö on perustanut optio-ohjelman sijoittajille sekä useita optio-ohjelmia kannustinohjelmiksi Yhtiön henkilös-
tölle, jotka kattavat työntekijät, Yhtiön hallituksen jäsenet, Yhtiön Johtoryhmän jäsenet ja Yhtiön konsultit. 

Sijoittajien optio-ohjelmat 

8.9.2016 pidetty Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti antaa optio-oikeuksia optio-ohjelmalla, jonka mukaan 
jokainen optio-oikeus oikeuttaa option haltijan yhteen uuteen osakkeeseen (”Optio-ohjelma 2016”). Optio-
ohjelman 2016 mukaiset optio-oikeudet tarjottiin tietyille sijoittajille rahoitustransaktion yhteydessä. 8.6.2018 
toteutetun vastikkeettoman osakeannin (1:200) jälkeen optio-oikeuksien enimmäismäärä on 1 300 000 (”Op-
tiot 2016”). Optiot 2016 oikeuttavat option haltijan merkitsemään osakkeita 8.9.2016 alkaen, joka on oikeuden 
syntymispäivä. Osakkeiden merkintähinta on 0,32 euroa. Optio-ohjelman 2016 ehtojen nojalla Optiot 2016 
lakkaavat FN-Listautumisen yhteydessä. 2016 Optioiden haltijat käyttivät optionsa 22.4.2020 merkiten 
1 300 000 osaketta (katso edellä ” – Muutokset Osakkeiden lukumäärässä ja osakepääomassa”). Kaikki 2016 
Optiot on käytetty. 

Kannustinoptio-ohjelmat 

Katso tarkempi kuvaus Yhtiön kannustinoptio-ohjelmista jaksossa ”Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkastajat – 
Johdon osakeomistukset ja optio-oikeudet – Palkitsemisjärjestelmät.” 

Jäljellä olevat optiot 

Ohjelma 
Osakkeen merkintähinta 
optiolla Merkintäaika Jäljellä olevat optiot 

Optio-oikeudet 2019    

Optio-oikeudet 1/2019 ........  1,10 euroa Ei aikarajoitettu 350 000 

Optio-oikeudet 2/2019 ........  1,10 euroa Ei aikarajoitettu 535 000 

Optio-oikeudet 3/2019 ........  1,10 euroa Ei aikarajoitettu 200 000 

Optio-oikeudet 4/2019 ........  1,10 euroa Ei aikarajoitettu 100 000 

Optio-oikeudet 5/2019 ........  1,10 euroa Ei aikarajoitettu 50 000 

    

Optio-oikeudet 2020    

Optio-oikeudet 1/2020 ........  1,65 euroa Kaupparekisteriin rekisteröinti 
10.3.2025 mennessä 

505 000 

Optio-oikeudet 2/2020 ........  2,45 euroa Kaupparekisteriin rekisteröinti 
7.4.2025 mennessä 

350 000 

Yhteensä   2 090 000 

 
Osakkeenomistajien oikeudet 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus 

Osakeyhtiölain mukaan suomalaisten yhtiöiden olemassa olevilla osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä 
yhtiön osakkeita osakeomistustensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin 
määrätä. Osakeyhtiölain mukaan päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, on pä-
tevä vain, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista ää-
nistä ja edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet. Osakkeenomistajalle kuuluvasta merkintäetuoikeu-
desta voidaan poiketa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu anti voidaan toteut-
taa myös vastikkeettomana osakeantina, mikäli tähän on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta erityisen pai-
navat taloudelliset syyt. 
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Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on muussa maassa kuin Suomessa, eivät 
välttämättä voi käyttää osakeomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, paitsi jos Osakkeet ja niihin 
liittyvät merkintäoikeudet on rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai jos poikkeus 
rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista soveltuu. 

Yhtiökokoukset 

Yleistä 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Var-
sinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä lukien.  

Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, osinkojen jakamisesta ja hal-
lituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan. Varsinainen yhtiökokous päättää 
myös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.  

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan tarvittaessa pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Päätettävästä 
asiasta riippuen voidaan soveltaa määräenemmistösäännöksiä Osakeyhtiölain mukaisesti. Osakeyhtiölain 
mukaan määräenemmistöä edellyttävään päätökseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö annetuista 
äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamista, Yhtiön 
omien osakkeiden lunastusta ja hankkimista sekä sulautumista ja jakautumista koskevat päätökset edellyttävät 
määräenemmistöä. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei Osakeyhtiölaissa tai Yhtiön yhtiöjär-
jestyksessä ole asetettu tiettyä osallistujamäärää. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle Osakeyhtiölain nojalla kuuluva 
asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voi-
daan sisällyttää kokouskutsuun. Jos osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia 
Osakkeista, tai Yhtiön tilintarkastaja vaativat tietyn asian käsittelemistä yhtiökokouksessa, on hallituksen kut-
suttava viipymättä yhtiökokous koolle. 

Osakeyhtiölain mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuu-
kautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yh-
tiökokouksen täsmäytyspäivää. FN-Listautumisesta lähtien Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiöko-
koukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiöko-
kousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitet-
tava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan Yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen 
määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan on voidak-
seen käyttää puhe- ja äänivaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja 
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yh-
tiökokousta. 

Osakkeenomistajat, joiden Osakkeet on rekisteröity Euroclear Finlandissa 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään kahdeksan (8) arkipäivää en-
nen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakas-
luetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, tai 
hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla, joka on merkitty tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouk-
seen osallistumista varten. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa 
ilmoitettavana ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröidyn 
osakkeenomistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on tilapäisesti 
merkitty osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamie-
hen välityksellä. 

Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä ole-
villa osakkeilla. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautu-
misen yhteydessä on ilmoitettava Osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muu asianmukainen todiste valtuutuksesta. Lisäksi osakkeenomistaja 
tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa. 
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Osakkeenomistajat, joiden Osakkeet on rekisteröity Euroclear Swedenissä 

Ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ja käyttääkseen siellä äänioikeuttaan osakkeenomista-
jan, jolla on Euroclear Swedenin arvo-osuusjärjestelmässä rekisteröityjä Osakkeita, tulee olla (i) rekisteröity 
Euroclear Swedenin ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhtiökokouskutsussa 
todetun mukaisesti, ja (ii) pyytää tilapäistä omistuksen rekisteröintiä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakas-
luetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettuna päivänä.  

Lisäksi osakkeenomistajan, jolla on Euroclear Swedenissä pankin tai arvopaperilaitoksen kautta hallintarekis-
teröityjä Osakkeita, ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen pitää väliaikaisesti rekisteröidä uudel-
leen osakkeensa omiin nimiinsä Euroclear Swedenin ylläpitämään rekisteriin ohjeistamalla hallintarekisteröi-
tyjen Osakkeiden tilinhoitajaa lähettämään Euroclear Swedenille pyyntö väliaikaiselle rekisteröimiselle Euro-
clear Swedenin ylläpitämään osakasluetteloon siten, että Euroclear Sweden voi koota ja siirtää väliaikaisia 
rekisteröintejä koskevat tiedot Euroclear Finlandille tämän puolesta. Katso myös ”First North ja arvopaperi-
markkinat – Osakkeiden rekisteröinti ja rajat ylittävä selvitys – Rekisteröinti Ruotsissa”. 

Pyyntö omistuksen väliaikaiselle rekisteröimiselle Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon katso-
taan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Äänioikeus 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai 
valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua yh-
tiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet tilapäisesti omiin nimiinsä Euro-
clear Finlandin tai Euroclear Swedenin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Tilapäistä merkintää koskeva 
ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettuna ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivän jälkeen. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei Osakeyhtiölaissa tai Yhtiön 
yhtiöjärjestyksessä ole asetettu tiettyä osallistujamäärää. 

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätök-
set, kuten esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen 
osakeannin yhteydessä ja eräissä tapauksissa päätökset Yhtiön sulautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät 
vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa edustetuista osak-
keista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten osakkeenomistajien omistusosuuksista poikkeava osakkeiden pakollinen 
lunastaminen yhtiölle, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntää. 

Osingot ja muu varojen jakaminen 

Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoja pääsääntöi-
sesti kerran vuodessa ja osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja 
päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osin-
gonjako voi kuitenkin perustua myös kesken tilikauden tätä tarkoitusta varten laadittuun hyväksyttyyn tilinpää-
tökseen. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta. Valtuutus on voimassa enin-
tään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Osingonjako tai valtuutuksen myöntäminen hallituk-
selle edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa.  

Yhtiökokouksen päättämän osingon määrä ei saa ylittää hallituksen osingonjakoehdotuksessa mainitsemaa 
määrää. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia yhtiön osak-
keista, voivat kuitenkin varsinaisessa yhtiökokouksessa osingonjakoehdotuksesta huolimatta vaatia, että mää-
riteltyjen jakokelpoisten varojen rajoissa osinkona on jaettava vähintään puolet edellisen tilikauden voitosta, 
josta vähennetään yhtiöjärjestyksen mahdollisen määräyksen mukainen jakamatta jätettävä määrä. Osak-
keenomistajat voivat kuitenkin vaatia osinkoina enintään kahdeksan (8) prosenttia yhtiön omasta pääomasta. 

Osakeyhtiölain mukaan oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Jaolla on merkitystä 
määritettäessä jakokelpoisten varojen määrää. Sidottu oma pääoma koostuu osakepääomasta, arvonkorotus-
rahastosta, käyvän arvon rahastosta ja uudelleenarvostusrahastosta. Myös ylikurssirahasto ja vararahasto 
kuuluvat sidottuun omaan pääomaan. Muut oman pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen pääomaan. Osinko 
ei saa ylittää jakopäätöksen perusteena olevan yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen osoittamia jakokelpoisia va-
roja, joista on vähennetty yhtiöjärjestyksen mahdollisen määräyksen mukainen jakamatta jätettävä määrä. 
Aiempien tilikausien tappiot ja aiemmin samalla tilikaudella jaetut osingot vähentävät jakokelpoisten varojen 
määrää. Yhtiön taloudellisessa asemassa edellisen tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtuneet merkittävät 
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muutokset on otettava huomioon osingonjaosta päätettäessä. Jaettavan osingon määrä riippuu aina yhtiön 
maksukykyisyyden säilymisestä osingonjaon jälkeen. Osinkoa ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään 
tai pitäisi tietää, että yhtiö on maksukyvytön tai että osingonjako aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyden. 

Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän nimeämilleen henkilöille, jotka 
on merkitty osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland 
asianomaisen tilinhoitajayhteisön välityksellä. Arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan osakkeenomista-
jille tilisiirtoina rekisteriin ilmoitetuille tileille. Osinkoja ei makseta osakkeenomistajille, joita ei ole merkitty osa-
kasluetteloon. Oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa (3) vuodessa osingonmaksupäivästä. Kaikki osakkeet 
tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin jako-osuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautu-
mistilanteessa). 

Omat osakkeet 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan. Omien osakkeiden hankkimisesta päättää yhtiö-
kokous. Yhtiökokous voi myös määräajaksi, enintään 18 kuukaudeksi yhtiökokouksen päätöksestä, valtuuttaa 
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. Yhtiökokous voi päättää 
yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankinnasta, jolloin osakkeita ei hankita osakkeenomistajilta heidän 
osakeomistuksensa suhteessa. Suunnattuun hankintaan on oltava yhtiön osalta painavat taloudelliset syyt. 
Julkinen osakeyhtiö saa omistaa enintään 10 prosenttia omista osakkeistaan suoraan tai tytäryhtiöidensä 
kautta. Omat osakkeet eivät anna yhtiölle osakkeisiin perustuvia osinko- tai muita oikeuksia. Yhtiön hallussa 
ei ole Yhtiön omia Osakkeita. 

Osakkeiden luovutus 

Myytäessä arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-
osuustililtä ostajan arvo-osuustilille. Myynti rekisteröidään ennakkokirjauksena siihen saakka, kunnes kauppa 
on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään automaattisesti yhtiön osakasluetteloon. 
Jos osakkeet ovat hallintarekisteröityjä, osakkeiden myynnistä ei tarvitse tehdä merkintää arvo-osuusjärjestel-
mään, ellei osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitaja vaihdu myynnin seurauksena. 

Lunastusoikeus ja -velvollisuus sekä velvollisuus tehdä ostotarjous 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jonka omistusoikeus ylittää 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja ää-
nistä, on oikeutettu lunastamaan yhtiön jäljellä olevat osakkeet muilta osakkeenomistajilta käypään hintaan. 
Osakeyhtiölaissa on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä yllä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemista 
koskien. Lisäksi osakkeenomistaja, jonka osakkeet voidaan edellä mainitulla tavalla lunastaa, on oikeutettu 
vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. Jos osakeomistus 
muodostaa lunastusoikeuden ja -velvollisuuden, yhtiön tulee välittömästi merkitä tämä Kaupparekisteriin. Kes-
kuskauppakamarin lunastuslautakunta nimeää tarvittavan määrän välimiehiä ratkaisemaan lunastusta ja lu-
nastushintaa koskevat kiistat. Lunastushinta määritellään välimiesmenettelyn aloittamista edeltävän käyvän 
markkinahinnan mukaan.  

FN-Listautumisen yhteydessä voimaan tulevan Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 12 mukaan henkilö, jonka 
osuus yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyllä tavalla kaikkiin Kaupparekisteriin rekisteröityjen Osakkeiden 
tuottamista äänioikeuksista, sen jälkeen kun Osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi jollakin mark-
kinapaikalla, mukaan lukien muttei rajoittuen First North Premier Finlandiin ja First North Premier Swedeniin, 
ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) tai puolet (1/2), on tehtävä ostotarjous kaikista muista Yhtiön liikkeeseen 
laskemista Osakkeista ja optioista, jotka oikeuttavat haltijansa uusiin Osakkeisiin Yhtiössä, muille osakkeen-
omistajille ja optioiden haltijoille. 

Ilmoitus omistusosuuksien muutoksista 

FN-Listautumisen yhteydessä voimaan tulevan Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 11 mukaan osakkeenomista-
jan tulee ilmoittaa Yhtiölle suorasta tai välillisestä omistusoikeudestaan Yhtiön liikkeeseen laskemiin Osakkei-
siin ja niiden tuottamiin ääniin, kun omistusoikeus saavuttaa, ylittää tai laskee alle 5 prosentin, 10 prosentin, 
15 prosentin, 20 prosentin, 25 prosentin, 30 prosentin, 50 prosentin, kahden kolmasosan (2/3) ja 90 prosentin 
kaikista Yhtiön Kaupparekisteriin rekisteröidyistä Osakkeiden tuottamista äänimääristä. Laskettaessa tällaisia 
omistusosuuksien muutoksia, jotka osakkeenomistajien tulee ilmoittaa, vain osakkeet huomioidaan, eikä muita 
osakkeisiin oikeuttavia rahoitusinstrumenttejä. Osakkeenomistajan tulee myös tehdä ilmoitus omistusosuuden 
muutoksesta, kun hänestä tulee osapuoli sopimukseen tai muuhun järjestelyyn, jonka toteuttamisen myötä 
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osakkeenomistajan omistusosuus saavuttaisi, ylittäisi tai laskisi alle yllämainittujen rajojen. Yhtiöjärjestyksen 
kohtaa 11 tulee tulkita Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti. 

Omistuksen laimentuminen 

Osakkeenomistajan, joka päättää olla merkitsemättä uusia Osakkeita tai joka ei rajoitusten johdosta voi mer-
kitä uusia Osakkeita, omistusosuus ja äänimäärä Yhtiössä laimentuvat, ja kyseisen osakkeenomistajan alku-
peräisten osakkeiden prosenttiosuus Yhtiön kaikkien liikkeeseenlaskettujen osakkeiden kasvaneesta luku-
määrästä vähenee. 

Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen seurauksena Yhtiön Osakkeiden 
määrä voi kasvaa 66 583 772 Osakkeeseen. Mikäli Yhtiön olemassa olevat osakkeenomistajat eivät merkitsisi 
Tarjottavia Osakkeita Osakeannissa, olemassa olevien osakkeenomistajien kokonaisomistus laimenisi tässä 
tapauksessa noin 34,8 prosentilla (olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti). 

Yhtiön osakekohtainen nettoarvo 31.3.2020 oli noin 0,08 euroa. 

Valuuttakontrolli 

Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulko-
maalaiset voivat myös vastaanottaa osinkoja ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta osinkoa jakava yhtiö 
joutuu pidättämään lähdeveron Suomesta siirrettävistä varoista, ellei soveltuvasta verosopimuksesta muuta 
johdu. Ulkomaalaiset, jotka ovat hankkineet suomalaisen osakeyhtiön osakkeita, voivat saada osakkeita ra-
hastoannin yhteydessä ja 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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FIRST NORTH JA ARVOPAPERIMARKKINAT 

Alla esitetty yhteenveto on yleisluonteinen kuvaus First North Premier Finlandiin ja First North Premier Swe-
deniin sovellettavista arvopaperimarkkinoita koskevista säädöksistä, ja se perustuu tämän Esitteen päivämää-
ränä Suomessa ja Ruotsissa voimassaoleviin lakeihin, sääntöihin ja sääntelyyn. Yhteenveto ei ole tyhjentävä 
listaus kaikista First North Premier Finlandia ja First North Premier Swedeniä koskevista laeista, säännöistä ja 
sääntelystä. 

Yleistä First North Premier -markkinapaikoista 

First North Premier Finland ja First North Premier Sweden ovat pienille ja keskisuurille kasvuyrityksille suun-
nitellun Nasdaq First North Growth Marketin segmenttejä. Toisin kuin yhtiöt, jotka ovat listattuja säännellyillä 
markkinoilla, kuten Helsingin Pörssin tai Tukholman Pörssin pörssilistalla, Nasdaq First North Growth Market 
-markkinapaikalla listatut yhtiöt eivät ole yhtä laajan sääntelyn kohteena. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa 
pienempien yhtiöiden hyötyminen julkisen kaupankäynnin kohteena olemisesta ilman liiallista hallinnollista ra-
situsta. Helsingin Pörssi ja Tukholman Pörssi ovat osa Nasdaq-konsernia, joka omistaa ja ylläpitää myös muun 
muassa Kööpenhaminan ja Reykjavikin pörssejä. Kaupankäyntiin First North Premier Finlandissa ja First North 
Premier Swedenissä sovelletaan Nasdaq Nordic Member Rules -sääntöjä sekä Helsingin Pörssin ja Tukhol-
man Pörssin kaupankäyntisääntöjä, kuten on tarkemmin esitetty First Northin Säännöissä. Toisin kuin sään-
nellyillä markkinoilla, Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla listatuilla yhtiöillä tulee olla hyväk-
sytty neuvonantaja (Certified Advisor), jonka tehtävänä on varmistaa, että yhtiöt noudattavat soveltuvia vaati-
muksia ja sääntöjä. Katso alla ” – Arvopaperimarkkinoiden sääntely – Suomi” ja ” – Arvopaperimarkkinoiden 
sääntely – Ruotsi”. 

Sekä First North Premier Finlandissa että First North Premier Swedenissä liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan 
yhdenmukaisia sääntöjä (eli First Northin Sääntöjä), lukuun ottamatta vähäisiä kansallisien lainsäädäntöjen 
eroista johtuvia poikkeamia sekä markkinakohtaisia lisäyksiä First Northin Sääntöihin. First Northin säännöt 
sisältävät myös Nasdaq First North Premier Growth Marketissa listattuja yhtiöitä koskevaa lisäsääntelyä ver-
rattuna First North Growth Marketissa listattuihin yhtiöihin. Nasdaq First North Premier Growth Marketissa 
listattujen yhtiöiden on muun muassa noudatettava yhtiön perustamismaan hallinnointikoodia, kyseessä ole-
van pörssin säänneltyyn markkinaan sovellettavia tiedonantosääntöjä tietyin poikkeuksin sekä IFRS-standar-
deja. Nasdaq Fisrt North Premier Growth Marketissa listatut yhtiöt eivät kuitenkaan ole Finanssivalvonnan tai 
SFSA:n IFRS-tilinpäätösvalvonnan (eli listayhtiöiden IFRS:n noudattamisen valvonnan) kohteena. First North 
Premier Finland ja First North Premier Sweden käyttävät osakkeiden kaupankäynnissä samaa INET Nordic -
kaupankäyntijärjestelmää kuin Helsingin Pörssin ja Tukholman Pörssin säännellyt markkinat. Kaupankäynti 
koostuu kaupankäyntiä edeltävästä jaksosta, jatkuvasta kaupankäynnistä sekä kaupankäynnin jälkeisestä jak-
sosta. Kaupankäyntivaiheet ja aukioloajat käyvät ilmi kulloinkin voimassa olevista kaupankäyntiaikatauluista, 
jotka ovat saatavilla Nasdaq Nordic -pörssien verkkosivuilta www.nasdaqomxnordic.com/kaupankayntiajat/. 

Kaupankäynti ja selvitys First North Premier Finlandissa  

First North Premier Finlandia ylläpitää Nasdaq-konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. First Northin Sääntöjen 
mukaan kaupankäyntiin First Northissa sovelletaan Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) Arvopaperien Kau-
pankäyntisääntöjä kuten on tarkemmin esitetty First Northin Säännöissä (sisältäen Täydennysosan C – Fin-
land). 

Helsingin Pörssissä ja siten myös First North Premier Finlandissa kaupankäynti ja selvitys tapahtuu euroissa, 
ja listattujen osakkeiden pienin mahdollinen hinnanmuutos (tikkiväli, tick size) riippuu osakkeen hinnasta. 
Osakkeiden, joiden arvo on 0,00-0,499 euroa tikkiväli on 0,001 euroa, kun taas osakkeiden, joiden arvo on 
0,50-0,995 euroa, tikkiväli on 0,005 euroa. Osakkeiden, joiden arvo ylittää yhden (1) euron, tikkiväli on 0,01 eu-
roa. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa. 

Osakkeet on laskettu liikkeeseen ja rekisteröity arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää Euroclear Finland. 
First North Premier Finlandissa listatuilla Osakkeilla tehdyt kaupat selvitetään Euroclear Finlandin HEXClear-
selvitysjärjestelmässä kahdenkeskisesti. Tällaiset kaupat toteutetaan toisena (2.) pankkipäivänä kaupanteko-
päivästä (T+2), elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 
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Kaupankäynti ja selvitys First North Premier Swedenissä 

First North Premier Swedeniä ylläpitää Tukholman Pörssi. First Northin Sääntöjen mukaan kaupankäyntiin 
First North Premier Swedenissä sovelletaan Nasdaq OMX Member Rules -sääntöjä koskien Tukholman Pörs-
siä, kappaleita 2-5, liitteineen, kulloinkin tehtyine muutoksineen. Lisäksi sovelletaan First North Premier Swe-
deniä koskevia First Northin Sääntöjen Täydennysosassa B sekä Liitteessä F esitettyjä sääntöjä.  

Tukholman Pörssissä ja siten myös First North Premier Swedenissä kaupankäynti ja selvitys tapahtuu Ruotsin 
kruunuissa, ja listattujen osakkeiden pienin mahdollinen hinnanmuutos (tikkiväli, tick size) riippuu osakkeen 
hinnasta. Osakkeiden, joiden arvo on 0,00-0,499 Ruotsin kruunua tikkiväli on 0,001 Ruotsin kruunua, kun taas 
osakkeiden, joiden arvo on 0,50-0,995 Ruotsin kruunua, tikkiväli on 0,005 Ruotsin kruunua. Osakkeiden, joi-
den arvo ylittää yhden (1) Ruotsin kruunun tikkiväli on 0,01 Ruotsin kruunua. Hintatiedot tuotetaan ja julkais-
taan ainoastaan Ruotsin kruunuissa. 

First North Premier Swedenissä kaupankäynnin kohteena olevat Osakkeet on laskettu liikkeeseen ja rekiste-
röity arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää Euroclear Finland. Tällaiset Osakkeet rekisteröidään lisäksi ruot-
salaisessa Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja kaupankäynti First North Premier 
Swedenissä listatuilla Osakkeilla selvitetään Euroclear Swedenin selvitysjärjestelmässä. 

Euroclear Swedenissä rekisteröidyt Osakkeet kirjataan Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluette-
loon Euroclear Swedenin nimissä hallintarekisteröityjen First North Premier Swedenissä kaupankäynnin koh-
teena olevien Osakkeiden tilinhoitajana, ja Euroclear Sweden "peilaa" nämä Osakkeet Euroclear Swedenin 
arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Swedenin järjestelmässä rekisteröidyillä Osakkeilla tulee olemaan sama 
ISIN-tunnus kuin Euroclear Finlandissa rekisteröidyillä Osakkeilla. 

Osakkeiden rekisteröinti ja rajat ylittävä selvitys 

Yleistä 

Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka aikoo hakea Osakkeidensa listaamista kaupankäynnin koh-
teeksi First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä. Yhtiön Osakkeet on laskettu liikkee-
seen ja rekisteröity sähköiseen Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiöllä ja sen 
Osakkeilla tulee olemaan ensisijaiset rekisteröintinsä Euroclear Finlandin arvo-osuusrekisterissä. Lisäksi First 
North Premier Swedeniin kaupankäynnin kohteeksi otetut Osakkeet rekisteröidään vastaavaan ruotsalaiseen 
Euroclear Swedenin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. 

Euroclear Swedenin käyttämä suomalainen tilinhoitajayhteisö tullaan kirjaamaan Euroclear Finlandin ylläpitä-
mään arvo-osuusrekisteriin sellaisten Osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitajaksi, jotka ovat kaupankäynnin 
kohteena First North Premier Swedenissä. Euroclear Swedenin arvo-osuusjärjestelmään rekisteröidyillä Osak-
keilla tulee olemaan sama ISIN-tunnus kuin Euroclear Finlandissa rekisteröidyillä Osakkeilla. Katso lisätietoja 
alla kohdassa ” – Rekisteröinti Suomessa” ja ” – Rekisteröinti Ruotsissa”. 

Sellaisten sijoittajien, jotka osallistuvat Yleisöantiin Suomessa tai Instituutioantiin ja saavat Osakkeita Euro-
clear Finlandin kautta suomalaiselle arvo-osuustilille, Osakkeet kirjataan Euroclear Finlandin ylläpitämään osa-
kasluetteloon. Voidakseen käydä kauppaa Osakkeilla First North Premier Swedenissä on näiden sijoittajien 
siirrettävä Osakkeensa Euroclear Swedenin arvo-osuusjärjestelmään. Jos suomalainen sijoittaja hankkii 
Osakkeita jälkimarkkinoilta First North Premier Swedenin kautta, on tällaisen sijoittajan siirrettävä Osakkeensa 
Euroclear Finlandin järjestelmään voidakseen tulla rekisteröidyksi omistajaksi Euroclear Finlandin ylläpitä-
mään osakasluetteloon. Vastaavasti sijoittajien, jotka osallistuvat Yleisöantiin Ruotsissa tai Instituutioantiin ja 
saavat Osakkeita Euroclear Swedenin kautta ruotsalaiselle arvo-osuustilille, Osakkeet kirjataan Euroclear 
Swedenin ylläpitämään osakasluetteloon. Voidakseen käydä kauppaa Osakkeilla First North Premier Finlan-
dissa on tällaisen sijoittajan siirrettävä Osakkeensa Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmään. Rajat ylittä-
vään selvitykseen (eli osakkeiden siirtoon Euroclear Finlandista Euroclear Swedeniin tai päinvastoin) liittyy 
erityisiä vaatimuksia. Tällaisiin siirtoihin saattaa liittyä selvitysosapuolten palkkiosääntöjen mukaisesti perittä-
viä lisäkuluja. 

Rekisteröinti Suomessa 

Arvo-osuusjärjestelmällä tarkoitetaan arvopaperikeskuksen ylläpitämää järjestelmää, jossa osakkeet tai muut 
arvopaperit on laskettu liikkeeseen arvo-osuuksiksi, jotka on kirjattu arvo-osuustileille. Liikkeeseenlaskijalla on 
oikeus valita arvopaperikeskus, jossa arvopaperit lasketaan liikkeeseen. Arvo-osuusjärjestelmän käyttäminen 
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on pakollista kaikille yhtiöille, joiden osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä tai First North 
Premier Finlandissa. Suomessa arvopaperikeskuksena toimii Euroclear Finland, joka tarjoaa arvopapereiden 
selvitys- ja rekisteröintipalveluja kansallisella tasolla. Euroclear Finland ylläpitää arvo-osuusrekisteriä sekä 
oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finlandin rekisteröity osoite on 
Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki. 

Euroclear Finland ylläpitää yhtiökohtaisia osakasluetteloita arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien yhtiöiden osak-
keenomistajista. Tilinhoitajat (eli pankit, sijoituspalveluyritykset ja Euroclear Finlandin valtuuttamat selvitysosa-
puolet) hallinnoivat arvo-osuustilejä ja tekevät niille kirjauksia. Euroclear Finlandille arvo-osuusjärjestelmän 
ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista vastaavat pääasiassa arvo-osuusjärjestelmään liittyneet liikkeeseen-
laskijat ja tilinhoitajat. Osingot ja muut varojenjaot maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän hallintare-
kisteröityjen osakkeidensa tilinhoitajille, jotka on kirjattu osakasluetteloon kyseessä olevana täsmäytyspäi-
vänä. Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan tilisiirrolla rekisterissä olevien osak-
keenomistajien tileille. 

Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien, tai näiden omaisuudenhoitajien 
on avattava arvo-osuustili jollakin tilinhoitajalla tai hallintarekisteröitävä osakkeensa tilikirjausten toteutta-
miseksi. Suomalaiset osakkeenomistajat eivät kuitenkaan saa hallintarekisteröidä omistamiaan suomalaisen 
osakeyhtiön osakkeita Suomessa. Muun kuin suomalaisen osakkeenomistajan arvo-osuudet voidaan kirjata 
omaisuudenhoitotilille, jolloin arvo-osuudet rekisteröidään hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin yhtiön osakas-
luetteloon. Omaisuudenhoitotilin tulee sisältää tiedot hallintarekisteröinnin hoitajasta osakkeen oikean omista-
jan sijaan sekä maininta siitä, että tili on omaisuudenhoitotili. Yhden tai useamman omistajan arvo-osuudet 
voidaan hallintarekisteröidä omaisuudenhoitotilille. Lisäksi ulkomaalaisen yksityishenkilön, yhteisön tai omai-
suudenhoitajan omistamat osakkeet voidaan merkitä tämän nimiin avatulle arvo-osuustilille, mutta omistus 
voidaan hallintarekisteröidä yhtiön osakasluettelossa. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole vaihtaneet osakkei-
taan arvo-osuuksiksi, avataan arvopaperikeskuksen arvo-osuusrekisteriin yhteistili, jonka tilinhaltijaksi merki-
tään liikkeeseenlaskija. 

Kaikki arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan arvo-osuustilisiirtoina tieto-
järjestelmässä. Tilinhoitaja vahvistaa kirjaukset toimittamalla tilinhaltijalle tili-ilmoituksen arvo-osuustileille teh-
dyistä kirjauksista. Arvo-osuustilien haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen omistuksistaan kalenterivuoden 
päättyessä. Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä tiedot tilinhaltijasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuk-
siin kohdistuvien oikeuksien haltijoista tai hallintarekisteröinnin hoitajasta, joka hallinnoi hallintarekisteröidyn 
tilin varoja, sekä tieto tilinhoitajasta, jonka hoidossa tili on. Vaadittavat tiedot sisältävät tilille kirjattujen arvo-
osuuksien lajin ja lukumäärän sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. 
Euroclear Finland ja kaikki tilinhoitajat ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Euroclear 
Finlandin ja yhtiön tulee kuitenkin julkistaa eräät omistajarekisteriin liittyvät tiedot (kuten tilinhaltijan nimi ja 
osoite) hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta. Yhtiöllä ja Finanssivalvonnalla on oikeus pyynnöstä 
saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröityjen arvopaperien omistajista. Yhtiön on pidettävä osakasluettelo 
jokaisen saatavilla yhtiön pääkonttorissa tai, mikäli yhtiö kuuluu arvo-osuusjärjestelmään, arvopaperikeskuk-
sen toimipaikassa Suomessa. 

Kukin tilinhoitaja on vastuussa hallinnoimassaan arvo-osuusrekisterissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja 
laiminlyönneistä sekä tietosuojan rikkomisesta. Mikäli tilinomistajalle on aiheutunut vahinkoa johtuen virheelli-
sestä kirjauksesta tai kirjattuihin arvopapereihin liittyvien oikeuksien muutoksesta tai niiden poistosta ja mikäli 
asianomainen tilinhoitaja ei pysty korvaamaan tällaista vahinkoa johtuen sellaisesta maksukyvyttömyydestä, 
joka ei ole tilapäistä, on tilinomistaja oikeutettu saamaan korvauksen Euroclear Finlandin lakisääteisestä kir-
jausrahastosta.  

Kirjausrahaston pääoman vähimmäismäärän on oltava 0,0048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden vii-
meksi kuluneen kalenterivuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun markkina-arvon 
keskiarvosta, kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Samalle vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston 
varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajalta olevan korvaussaamisen määrä, kuitenkin enin-
tään 25 000 euroa. Kirjausrahaston korvausvelvollisuus on rajoitettu samaan vahinkotapahtumaan liittyvissä 
vahingoissa 10 miljoonaan euroon. 

Osakkeiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti  

Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajan (tai määrätyn muun Euroclear Finlandin 
hyväksymän suomalaisen tai ulkomaisen yhteisön) toimimaan puolestaan hallintarekisteröintitilin hoitajana. 
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Hallintarekisteröinnin hoitajalla on oikeus vastaanottaa osinkoja osakkeenomistajan puolesta. Hallintarekiste-
röityjen osakkeiden omistajan on Yhtiön yhtiökokouksiin osallistumista ja yhtiökokouksessa äänestämistä var-
ten haettava osakkeiden merkitsemistä tilapäisesti osakasluetteloon, ja osakkeiden on oltava merkittynä osa-
kasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, jonka tulee olla kyseisen yhtiöko-
kouksen 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 Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä. Hallintarekiste-
röinnin hoitajaksi valtuutettu omaisuudenhoitaja on pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle 
sekä asianomaiselle yhtiölle nimiinsä rekisteröityjen osakkeiden todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyy-
den, mikäli se on tiedossa, sekä tämän omistamien osakkeiden määrän. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkei-
den omistajan henkilöllisyys ei ole tiedossa, hallintarekisteröinnin hoitajan on ilmoitettava vastaavat tiedot hal-
lintarekisteröityjen osakkeiden omistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettava edustajan kirjallinen va-
kuutus siitä, että osakkeiden todellinen osakkeenomistaja ei ole suomalainen luonnollinen henkilö tai suoma-
lainen oikeushenkilö.  

Euroclear Finlandin välittäjänä toimivan Euroclear Bank, S.A./N.V.:n ja Clearstreamin lukuun toimivilla suoma-
laisilla omaisuudenhoitajilla on säilytystili arvo-osuusjärjestelmässä, ja ulkomaalaiset osakkeenomistajat voi-
vat siten säilyttää osakkeitaan Euroclear Bank, S.A./N.V:ssa tai Clearstreamissä olevilla tileillään. Osakkeen-
omistajan, joka haluaa pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta jolla ei ole arvo-
osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili jonkin tilinhoitajan kautta sekä euromääräinen tili pankissa. 

Rekisteröinti Ruotsissa 

Ruotsalaista arvopaperirekisteriä (ruotsiksi: avstämningsregistret) ylläpitää Euroclear Sweden, joka on ruotsa-
laisen rahoitusvälinelain (1998:1479, muutoksineen) (ruotsiksi: lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument) ja ruotsalaisen arvopaperimarkkinalain (2007:528, muutoksineen) (ruot-
siksi: lag (2007:528) om värdepappersmarknaden) alainen arvopaperikeskus ja selvitysyhteisö. Euroclear 
Sweden ylläpitää muun muassa ruotsalaisten First North Premier Swedenissä listattujen yhtiöiden osakeluet-
teloita. Euroclear Swedenin hallinnoimat osakkeet on rekisteröity aineettomasti arvo-osuustileille eikä osake-
kirjoja anneta. Omistusoikeus osakkeisiin varmistetaan rekisteröinnillä Euroclear Swedeniin joko pankkien tai 
muiden sijoituspalveluyritysten kautta, jotka Euroclear Sweden on hyväksynyt tilinhoitajiksi. Euroclear Swede-
nin ylläpitämä Ruotsin keskitetty arvo-osuusrekisteri sisältää myös tietynlaista muuta tietoa, esimerkiksi va-
kuusoikeuksista. Euroclear Swedenin osoite on Klarabergsviadukten 63, Box 191, 10123, Stockholm, Sweden. 

Osakkeita voidaan rekisteröidä arvopaperitileille ja vastaavasti kirjata Euroclear Swedenin ylläpitämään osa-
keluetteloon joko omistajan omiin nimiin (suoraan omistetut osakkeet) tai Euroclear Swedenin hyväksymän 
hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin (hallintarekisteröidyt osakkeet). Jos osakkeet ovat hallintarekisteröityjä, 
tämä merkitään arvo-osuusjärjestelmään. Tilinhoitajan ja hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan suhdetta 
hallinnoi sopimus. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee väliaikaisesti rekisteröidä osakkeet omiin 
nimiinsä halutessaan käyttää eräitä oikeuksia, esimerkiksi oikeutta osallistua yhtiökokoukseen. Tilinhoitajat 
myös raportoivat säännöllisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien omistuksia Euroclear Swedenille. 

Osakkeisiin liittyvät oikeudet, jotka oikeuttavat osinkoihin tai osallistumiseen etuoikeusantiin tai rahastoantiin 
annetaan niille Osakkeiden omistajille, joiden nimet on kirjattu Ruotsin keskitettyyn arvo-osuusrekisteriin täs-
mäytyspäivänä ja osingot maksetaan normaalisti Euroclear Swedenissä rekisteröityjen omistajien osoittamille 
pankkitileille. Päätösten, jotka koskevat osinkoa taikka osakeantia tai muiden päätösten, joissa osakkeenomis-
tajilla on etuoikeus, tulee osoittaa kyseessä oleva täsmäytyspäivä. Euroclear Swedenissä rekisteröidyt osak-
keenomistajat saavat maksut oletettavasti yhtä pankkipäivää myöhemmin kuin Euroclear Finlandissa rekiste-
röidyt osakkeenomistajat. 

Jos rekisteröity omistaja on tilinhoitaja, tilinhoitaja vastaanottaa osingon ja muut Osakkeista johtuvat taloudel-
liset oikeudet hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta. Sama pätee osakeanteihin liittyviin merkin-
täoikeuksiin ja sellaisiin uusiin osakkeisiin, jotka on merkitty merkintäoikeuden nojalla. Osingot maksetaan 
kertakorvauksena tilinhoitajalle ja tilinhoitaja vastaa osingonjaosta hallintarekisteröityjen osakkeiden omista-
jille. Vastaavanlaista menettelyä noudatetaan merkintäoikeuksien ja uusmerkittyjen osakkeiden osalta. 

Sijoittajien korvausrahasto ja talletussuojarahasto 

Sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen, ”Sijoituspalvelulaki”) säädetään sijoittajien korvausrahas-
tosta. Kyseisen lain mukaan sijoittajat jaetaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Sijoittajien kor-
vausrahastosta ei korvata ammattimaisten asiakkaiden tappioita. Ammattimaisen asiakkaan määritelmään 
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kuuluu yrityksiä ja julkisia yhteisöjä, joita voidaan pitää arvopaperimarkkinat ja niiden riskit tuntevina tahoina. 
Sijoittaja voi myös kirjallisesti ilmoittautua arvopaperimarkkinoihin liittyvän ammattitaitonsa ja kokemuksensa 
johdosta ammattimaiseksi asiakkaaksi; luonnolliset henkilöt oletetaan yleensä kuitenkin ei-ammattimaisiksi 
asiakkaiksi. 

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten on kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon. Vaatimus jäsenyydestä 
ei koske sellaista sijoituspalveluyritystä, joka tarjoaa sijoituspalveluna yksinomaan toimeksiantojen välittämistä 
tai sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestämistä ja jolla ei ole hallussaan tai hallinnoita-
vana asiakasvaroja. Korvausrahaston suojan piirissä ovat ainoastaan ei-ammattimaiset asiakkaat. Korvausra-
hasto turvaa selvien ja riidattomien saatavien maksun tapauksessa, jossa sijoituspalveluyritys tai luottolaitos 
on asetettu konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai on muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön vastaamaan mak-
suvelvoitteistaan määrätyn ajanjakson aikana. Samalle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 90 pro-
senttia sijoittajan samalta sijoituspalveluyritykseltä tai luottolaitokselta olevan saamisen määrästä, kuitenkin 
enintään 20 000 euroa. Korvausrahasto ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi kurssimuutoksista tai virheellisiksi 
osoittautuneista sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, vaan sijoittaja vastaa aina omien sijoituspäätöstensä 
seurauksista. 

Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014, muutoksineen) mukaan talletuspankkien on kuulut-
tava talletussuojajärjestelmään, jonka tarkoituksena on turvata tallettajan saatavat tilanteessa, jossa talletus-
pankki on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön. Talletussuojarahaston varoista korvataan talletuspankissa 
tilillä olevat ja tilille vielä kirjautumattomat maksujenvälityksessä olevat tallettajan samassa talletuspankissa 
olevat saamiset, kuitenkin enintään 100 000 euroon asti. Sijoittajan saatavat korvataan joko talletussuojara-
hastosta tai sijoittajien korvausrahastosta. Sijoittajan varat eivät siten ole korvattavissa kummastakin rahas-
tosta yhtä aikaa. 

Arvopaperimarkkinoiden sääntely 

Suomi 

Keskeinen arvopaperimarkkinoita koskeva laki on Arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun mu-
assa yhtiöiden ja osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta, arvopaperien liikkeeseenlaskusta, esitteistä 
sekä julkisista ostotarjouksista. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus markkinoiden väärinkäytöstä ((EU) 
N:o 596/2014, ”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) koskee muun muassa säännellyllä markkinalla ja mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä, ja sitä sovelletaan First 
North Premier Finlandissa kaupankäynnin kohteena oleviin rahoitusvälineisiin. Markkinoiden väärinkäyttöase-
tus sääntelee muun muassa sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia 
ja sisäpiiritiedon julkistamista. Markkinoiden väärinkäyttöasetus asettaa velvoitteita muun muassa liikkeeseen-
laskijoiden johtohenkilöille ja heidän lähipiiriinsä kuuluville sekä markkinoiden ylläpitäjille ja sijoituspalveluyri-
tyksille. Lisäksi Markkinoiden väärinkäyttöasetus sääntelee markkinoiden tunnustelua, sijoitussuosituksia sekä 
sellaisia julkisten laitosten levittämiä tilastoja tai ennusteita, joilla voi olla huomattava vaikutus rahoitusmarkki-
noihin. Tarkempaa sääntelyä ovat antaneet Finanssivalvonta ja Helsingin Pörssi Arvopaperimarkkinalain no-
jalla. Finanssivalvonta valvoo näiden määräysten noudattamista ja arvopaperimarkkinoiden toimintaa Suo-
messa. 

Arvopaperimarkkinalaissa ja Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa määritetään tiedonantovelvollisuuden vä-
himmäisvaatimukset suomalaisille yhtiöille, jotka hakevat arvopaperien ottamista monenkeskisen kaupan-
käynnin kohteeksi tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle Suomessa. Annettujen tietojen on oltava riittäviä, 
jotta mahdollinen sijoittaja voi tehdä perustellun arvion tarjotuista arvopapereista, niiden liikkeeseenlaskijasta 
sekä seikoista, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa arvopapereiden arvoon. Monenkeskisen kaupankäynnin 
kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus julkistaa kaikki sellaiset seikat, jotka ovat 
omiaan vaikuttamaan olennaisesti niiden arvopapereiden arvoon. First Northin Säännöt sisältävät myös vel-
vollisuuden säännöllisesti julkistaa taloudellisesta tietoa yhtiöstä sekä muita jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta 
koskevia määräyksiä. Sääntelyn perusteella julkistettu tieto on pidettävä yleisön saatavilla. Julkisen kaupan-
käynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan 
velvollisuus julkistaa mahdollisimman pian sisäpiiritieto, joka koskee suoraan kyseistä liikkeeseenlaskijaa. Liik-
keeseenlaskija voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen asettamat 
edellytykset täyttyvät. Julkistettavien tietojen on annettava sijoittajalle riittävät tiedot perustellun arvion teke-
miseksi arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta. 
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Arvopaperimarkkinalaissa tai muussa sääntelyssä pelkästään säännellyllä markkinalla sovellettavat vaatimuk-
set, kuten esimerkiksi säännökset liputusvelvollisuudesta, eivät koske First North Premier Finlandissa kaupan-
käynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä. Tietyt Arvopaperimarkkinalain säännökset kuitenkin koskevat myös 
monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevia arvopapereita, kuten markkinoiden väärinkäyttöä koskevat 
säännökset ja rajoitetulta osin myös julkisia ostotarjouksia koskevat säännöt. Lisäksi First Northin Säännöt 
asettavat velvoitteita First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä kaupankäynnin koh-
teena oleville yhtiöille.  

Arvopaperimarkkinalaki sääntelee julkisen kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla olevien osakkei-
den tai sellaisiin osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden julkisia ostotarjouksia. Lisäksi arvopaperimarkkina-
laki sääntelee osittain vapaaehtoisia julkisia ostotarjouksia koskien osakkeita, jotka ovat kaupankäynnin koh-
teena monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, tai sellaisiin osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Pa-
kollisia julkisia ostotarjouksia koskevaa sääntelyä ei sovelleta First North Premier Finlandiin. 

Henkilö, joka tarjoutuu julkisesti ostamaan monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä arvopaperin liikkee-
seenlaskijan hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi otettuja osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopape-
reita, ei saa asettaa ostotarjouksen kohteena olevien arvopaperien haltijoita eriarvoiseen asemaan. Ostotar-
jouksen tekijän on annettava kohdeyhtiön arvopaperien haltijoille olennaiset ja riittävät tiedot, joiden perus-
teella arvopaperin haltijat voivat tehdä perustellun arvion ostotarjouksesta. Ostotarjous on julkistettava sekä 
toimitettava tiedoksi arvopaperien haltijoille, monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjälle ja Finanssivalvon-
nalle. Ennen tarjouksen julkistamista ostotarjouksen tekijän tulee varmistua siitä, että se voi suorittaa täysi-
määräisesti mahdollisesti tarjottavan rahavastikkeen ja toteuttaa kaikki kohtuudella vaadittavat toimenpiteet 
varmistaakseen muun tyyppisen vastikkeen suorittamisen. Lain edellytyksen tarjousvastikkeen lajin ja määrän 
määräytymisestä sekä säännökset tarjousvastikkeen korotus- ja hyvitysvelvollisuudesta soveltuvat myös mo-
nenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista tehtyyn julkiseen ostotarjoukseen.  

Osakeyhtiölain vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi monenkeski-
sen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin. Näin ollen se, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenes-
osaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeen-
omistajien osakkeet. Lisäksi vähemmistöosakkeenomistaja, jonka osakkeet enemmistöosakas voi edellä mai-
nitulla tavalla lunastaa Osakeyhtiölain nojalla, on oikeutettu vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeen-
omistajalta osakkeidensa lunastamista. 

Yhtiö on kuitenkin määrännyt yhtiöjärjestyksessään velvollisuudesta ilmoittaa omistuksen muutoksesta sekä 
lunastusoikeudesta ja velvollisuudesta ostaa osakkeista tiettyjen kriteerien täytyttyä. Katso lisätietoja kysei-
sistä velvollisuuksista kohdissa ”Liite B – Nanoform Finland Oyj:n yhtiöjärjestys” ja ”Yhtiön osakkeet ja osake-
pääoma – Lunastusoikeus ja -velvollisuus sekä velvollisuus tehdä ostotarjous” ja ” – Ilmoitus omistusosuuksien 
muutoksista”.  

Arvopaperimarkkinoiden väärinkäytökset, kuten sisäpiirintiedon väärinkäyttö, sisäpiirintiedon laiton ilmaisemi-
nen, markkinoiden manipulointi ja tiedonantovelvollisuuksien rikkominen, ovat rikoslain (39/1889, muutoksi-
neen) mukaan rangaistavia tekoja. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa, Arvopaperimarkkinalaissa ja Fi-
nanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008, muutoksineen) on lisäksi annettu Finanssivalvonnalle oikeus 
määrätä hallinnollisia seuraamuksia siltä osin, kuin kyseessä oleva teko ei kuulu rikoslain soveltamisalaan. 
Tällaisia seuraamuksia ovat esimerkiksi rikemaksu, julkinen varoitus tai seuraamusmaksu markkinoiden vää-
rinkäyttöä koskevien säännösten laiminlyönnistä tai rikkomisesta. Helsingin Pörssi voi myös määrätä kurinpi-
toseuraamuksia First Northin Sääntöjen rikkomisesta. 

Ruotsi 

Arvopaperimarkkinoita Ruotsissa valvoo Ruotsin Finanssivalvonta (ruotsiksi: Finansinspektionen). Ruotsalai-
sia arvopaperimarkkinoita sääntelevät muun muassa:  

 Ruotsin laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (ruotsiksi: lag (1991:980) om handel med finansiella 
instrument), jossa on määräyksiä koskien muun muassa merkittävien omistuksien julkistamista, esit-
teitä ja julkisia ostotarjouksia;  

 Ruotsin laki julkisista ostotarjouksista osakemarkkinoilla (ruotsiksi: lag (2006:451) om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden), jossa on annettu määräyksiä koskien pakollisia julkisia os-
totarjouksia (ruotsiksi: budpliktsbud);  
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 Ruotsin arvopaperimarkkinalaki (ruotsiksi: lag (2007:528) om värdepappersmarknaden), jossa on an-
nettu määräyksiä koskien muun muassa säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta, säännelty-
jen markkinoiden ja monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien toimintoja; sekä  

 Ruotsin laki rangaistuksista markkinaväärinkäytöstä rahoitusvälineiden kaupankäynnissä (ruotsiksi: 
lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden), jossa on annettu mää-
räyksiä koskien sisäpiiritiedon väärinkäyttöä ja markkinoiden vääristämistä sekä näiden rangaistus-
seuraamuksia. 

Ruotsin Finanssivalvonta on antanut yksityiskohtaisempia määräyksiä arvopaperimarkkinoita sääntelevien 
säädösten perusteella. Ruotsin Finanssivalvonta valvoo soveltuvien määräyksien noudattamista. Koska First 
North Premier Sweden on monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä (ruotsiksi (Ruotsissa): handelsplattform) 
säännellyn markkinan sijaan (ruotsiksi: reglerad marknad), tietyt näiden säädösten säännökset ja määräykset 
eivät sovellu First North Premier Swedenissä kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin. 

Ruotsin Corporate Governance -elin (ruotsiksi: Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning) on julkaissut sääntöjä 
koskien julkisia ostotarjouksia, jotka soveltuvat yhtiöihin, jotka ovat listattuja monenkeskisessä kaupankäynti-
järjestelmässä, ja jotka vastaavat olennaisilta osin sääntöjä julkisista ostotarjouksista yhtiöistä, jotka ovat lis-
tattuja säännellyllä markkinalla. Nämä säännöt sisältävät määräyksiä koskien pakollisia julkisia ostotarjouksia. 
Nämä säännöt soveltuvat vain monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, kuten First North Premier Swe-
denissä, listattuihin ruotsalaisiin yhtiöihin. Koska Nanoform ei ole ruotsalainen yhtiö, pakollisia julkisia ostotar-
jouksia koskevia sääntöjä ei sovelleta. 

Ruotsin laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä määrittää vähimmäisvaatimukset tiedonannolle yhtiöille, jotka 
hakevat listautumista säännellylle markkinalle tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle Ruotsissa. Ruotsin laki 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä ei määritä tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimuksia yhtiöille, jotka 
hakevat listautumista monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään kuten First North Premier Finlandiin tai First 
North Premier Swedeniin, mutta jotka eivät tarjoa arvopapereita yleisölle Ruotsissa. Tällaisen tiedonantovel-
vollisuuden soveltuessa annettujen tietojen on oltava riittäviä, jotta mahdollinen sijoittaja voi tehdä perustellun 
arvion tarjotuista arvopapereista, niiden liikkeeseenlaskijasta sekä seikoista, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa 
arvopapereiden arvoon. Ruotsin arvopaperimarkkinalaki ei aseta jatkuvaa velvollisuutta yhtiöille, jotka on lis-
tattu monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kuten First North Premier Finlandissa tai First North Pre-
mier Swedenissä, julkaista yhtiön taloudellista tietoa tai julkistaa seikkoja, joilla todennäköisesti on olennainen 
vaikutus yhtiön arvopaperin arvoon. Ruotsalainen lainsäädäntö ei aseta velvoitetta osakkeenomistajille jul-
kaista merkittäviä omistuksiaan yhtiössä, joka on listattu monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla First North Premier Swedenissä listatut yhtiöt ovat lain mukaan 
velvoitettuja ylläpitämään sisäpiirirekisteriä. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan yhtiössä tietyissä 
johtoasemissa olevien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on pääsääntöisesti rekisteröitävä ja julkaistava liik-
keeseenlaskijan osakkeilla tekemänsä kaupat Ruotsin Finanssivalvonnan ylläpitämässä johtohenkilöiden lii-
ketoimia koskevassa rekisterissä (ruotsiksi: insynregistret). Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan tämä 
ei kuitenkaan sovellu Nanoformin tietyissä johtoasemissa oleviin henkilöihin ja heidän lähipiiriinsä. He ilmoit-
tavat transaktionsa ainaosaan Finanssivalvonnalle. 

Ruotsin laki rangaistuksista markkinoiden väärinkäytöstä rahoitusvälineiden kaupankäynnissä kriminalisoi 
muun muassa sisäpiiritiedon väärinkäytön ja markkinoiden vääristämisen.  
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VEROTUS 

Verotus Suomessa 

Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädän-
töön ja vallitsevaan oikeus- ja verotuskäytäntöön. Muutokset verolainsäädännössä ja sen tulkinnassa saatta-
vat vaikuttaa verotukseen ja muutoksilla voi olla myös takautuva vaikutus. Yhteenveto ei ole tyhjentävä, eikä 
siinä oteta huomioon tai käsitellä minkään muun maan kuin Suomen verolainsäädäntöä. Tarjottavien Osak-
keiden merkitsemistä harkitsevia sijoittajia kehotetaan harkintansa mukaan kääntymään veroasiantuntijan 
puoleen saadakseen tietoja FN-Listautumisen sekä Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen, omistamiseen 
ja luovuttamiseen liittyvistä veroseuraamuksista Suomessa tai ulkomailla. Sijoittajia kehotetaan harkintansa 
mukaan kääntymään veroasiantuntijan puoleen heidän yksilöllisiin olosuhteisiinsa soveltuvien suomalaisten 
tai ulkomaisten veroseuraamusten selvittämiseksi. 

Taustaa 

Seuraavassa käsitellään olennaisia Suomen tulo- ja varainsiirtoveroseuraamuksia, joilla saattaa olla merki-
tystä Listautumisannin kannalta. Alla oleva kuvaus soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin 
luonnollisiin henkilöihin sekä osakeyhtiöihin, ja siinä käsitellään Osakkeille jaettavaan osinkoon sekä Osakkei-
den myynnistä saatavaan luovutusvoittoon soveltuvaa Suomen kansallista verolainsäädäntöä. 

Alla esitetty ei ota huomioon tai käsittele muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä, eikä siinä käsitellä 
verokohtelua sellaisten Osakkeiden omistajien osalta, joihin voi soveltua muun muassa erilaisia yritysjärjeste-
lyitä, ulkomaisia väliyhteisöjä, liiketoimintaa harjoittamattomia yhteisöjä, tuloverosta vapautettuja yhteisöjä tai 
avoimia yhtiöitä taikka kommandiittiyhtiöitä koskevia erityisiä verosäännöksiä. Tässä kuvauksessa ei myös-
kään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia. 

Tämä kuvaus perustuu pääosin: 

 tuloverolakiin (1535/1992, muutoksineen, ”Tuloverolaki”); 

 lakiin elinkeinotulon verottamisesta (360/1968, muutoksineen, ”Elinkeinotuloverolaki”); 

 lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978, muutoksineen); 

 varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen); ja 

 verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/1995, muutoksineen, ”Verotusmenettelylaki”). 
 
Lisäksi kuvauksessa on otettu huomioon asiaankuuluva oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja 
lausunnot, jotka ovat voimassa ja saatavilla tämän Esitteen päivämääränä.  

Seuraava kuvaus voi muuttua ja muutokset saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti, minkä vuoksi 
muutoksilla voi olla vaikutuksia alla esitettäviin veroseuraamuksiin. 

Yleistä verotuksesta 

Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Suomessa 
yleisesti verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvol-
lisia verotetaan vain suomalaisista lähteistä saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa 
sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa. Verosopimukset voivat kuitenkin 
rajoittaa Suomen verolainsäädännön soveltumista sekä rajoitetusti verovelvollisen suomalaisesta lähteestä 
saaman tulon verottamista Suomessa.  

Luonnollisen henkilön katsotaan yleensä olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän oleskelee 
Suomessa jatkuvasti yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulko-
maille muuttanutta Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena muuttovuoden 
ja kolmen seuraavan vuoden ajan, jollei hän näytä toteen, ettei hänellä ole kyseisenä verovuonna ollut olen-
naisia siteitä Suomeen.  
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Ansiotuloa verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. Tämän Esitteen päivämääränä pääomatulovero-
kanta on 30 prosenttia 30 000 euroon asti, ja mikäli Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön 
pääomatulot ovat yli 30 000 euroa kalenterivuodessa, pääomatuloverokanta on 34 prosenttia 30 000 euroa 
ylittävältä osalta. Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten 
Suomessa yhteisöverovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Lisäksi rajoitetusti verovelvolliset yhtiöt ovat 
Suomessa yhteisöverovelvollisia Suomessa sijaitseviin kiinteisiin toimipaikkoihin liittyvistä tuloistaan. Yhteisö-
verokanta on tämän Esitteen päivämääränä 20 prosenttia. 

Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Osakkeiden hankintaan, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä vero-
seuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille.  

Osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotus 

Tuloverolain 33a §:n 2 momentissa määritellyn mukaisesti julkisesti noteeratun yhtiön (”Listattu yhtiö”) varo-
jenjako vapaan oman pääoman rahastosta verotetaan osingonjakona. Näin ollen alla kuvattu soveltuu myös 
varojen jakoon Yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta. 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan (eli elinkeinotulonlähteeseen) kuulumattomien osakkeiden osalta 
luonnollisen henkilön Listatusta yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia verotetaan pääomatulona 30 pro-
sentin verokannan mukaisesti (34 prosentin verokannan mukaisesti siltä osin kuin pääomatulojen määrä ylittää 
kalenterivuodessa 30 000 euroa) ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa. Osakkeenomistajan elinkeinotoi-
mintaan kuuluvien osakkeiden osalta luonnollisen henkilön Listatusta yhtiöstä saamista osingoista 85 prosent-
tia verotetaan osittain ansiotulona progressiivisen veroasteikon mukaan ja osittain pääomatulona 30 prosentin 
verokannan mukaan (34 prosentin verokannan mukaisesti siltä osin kuin pääomatulojen määrä ylittää kalen-
terivuodessa 30 000), ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa. 

Listatun yhtiön yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille jakamista osingoista on toimitettava ennakon-
pidätys. Tämän Esitteen päivämääränä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia maksettavasta osin-
gosta. Osinkoa jakavan yhtiön toimittaman ennakonpidätyksen määrä hyvitetään luonnollisen henkilön saa-
man osinkotulon lopullisessa verotuksessa. Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön on tar-
kistettava, että hänen saamansa osinkotulot on raportoitu oikein esitäytetyllä veroilmoituksella. Mikäli osinko-
tulojen määrä tai toimitetun ennakonpidätyksen määrä on raportoitu esitäytetyllä veroilmoituksella virheelli-
sesti, Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön on korjattava veroilmoitustaan tältä osin ja toi-
mitettava korjattu veroilmoitus Suomen veroviranomaisille. 

Säännökset koskien hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavia osinkoja ovat muuttuneet, ja uudet säännöt 
koskien Suomessa yleisesti verovelvollisia tulivat voimaan 1.1.2020. Uusien sääntöjen mukaan 50 prosentin 
ennakkovero pidätetään hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista, ellei osingon maksava yh-
tiö tai rekisteröity tilinhoitaja pysty tunnistamaan osingonsaajaa rajoitetusti verovelvolliseksi Suomessa (rajoi-
tetusti verovelvollisten verotuksesta, katso alempana ” – Rajoitetusti verovelvolliset”). 

Suomalaiset osakeyhtiöt 

Listatun yhtiön jakamien osinkojen verotus riippuu muun muassa siitä, onko osinkoja vastaanottava suomalai-
nen yhtiö Listattu yhtiö vai ei. 

Osingot, jotka Listattu yhtiö saa toiselta Listatulta yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Siinä ta-
pauksessa, että osakkeet kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista 75 
prosenttia on veronalaista tuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. Sijoitusomaisuutta voi olla vain raha-, va-
kuutus- ja eläkelaitoksilla. 

Osingot, joita suomalainen listaamaton yhtiö (eli yksityinen osakeyhtiö) saa Listatulta yhtiöltä, ovat verotetta-
vaa tuloa, johon kohdistuu 20 prosentin yhteisövero. Jos yksityinen osakeyhtiö kuitenkin omistaa välittömästi 
vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan Listatun yhtiön osakepääomasta, on tällaisista osakkeista saatava 
osinko verovapaata edellyttäen, että osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen. Jos osak-
keet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista on verotettavaa 
tuloa 75 prosenttia ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. 
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Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomalaisen yhtiön Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle maksamasta osingosta peritään pääsääntöisesti 
lähdevero. Osinkoa jakava yhtiö pidättää lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, eikä osingosta tarvitse 
maksaa muita veroja Suomessa. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovel-
vollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa ve-
rosopimuksessa toisin määrätä. 

Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamis-
alaan kuuluville tahoille maksetuista osingoista pidätettävä lähdeveroprosentti on alennettu. Seuraavassa on 
esitetty esimerkkejä lähdeveroprosenteista, joita Suomen ja mainittujen valtioiden välillä solmittujen verosopi-
muksien perusteella sovelletaan yleensä portfolio-osakkeille maksettavaan osinkoon: Alankomaat 15 prosent-
tia, Belgia 15 prosenttia, Espanja 15 prosenttia, Irlanti 0 prosenttia, Italia 15 prosenttia, Itävalta 10 prosenttia, 
Japani 15 prosenttia, Kanada 15 prosenttia, Norja 15 prosenttia, Ranska 0 prosenttia, Ruotsi 15 prosenttia, 
Saksa 15 prosenttia, Sveitsi 10 prosenttia, Tanska 15 prosenttia, Yhdistynyt Kuningaskunta 0 prosenttia ja 
Yhdysvallat 15 prosenttia (0 prosenttia eräiden eläkerahastojen osalta). Luettelo ei ole tyhjentävä. Lähdevero-
prosentti on yleensä vielä alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhtiö, joka omistaa tietyn osuuden osinkoa 
jakavasta yhtiöstä (yleensä vähintään 10 tai 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai ää-
nistä). Soveltuvan verosopimuksen mukaista alennettua lähdeveroprosenttia voidaan soveltaa, jos osingon-
saaja on toimittanut osinkoa maksavalle yhtiölle voimassaolevan lähdeverokortin tai osingonsaajan kansalli-
suutta ja henkilöllisyyttä koskevat vaadittavat tiedot. 

Kun suomalaisen yhtiön osakkeita säilytetään hallintarekisteröidyllä arvo-osuustilillä, osinkoja maksava suo-
malainen yhtiö maksaa osingot hallintarekisteröidylle arvo-osuustilille, josta omaisuudenhoitaja välittää mak-
setut osingot tosiasiallisille edunsaajille. Jos osakkeita säilytetään hallintarekisteröidyllä tilillä ja osinkoon oi-
keutettu henkilö asuu verosopimusvaltiossa, osingosta peritään soveltuvan verosopimuksen mukainen lähde-
vero. Veroprosentin on kuitenkin aina oltava vähintään 15 prosenttia ja maksajan on huolellisesti varmistettava 
verosopimuksen soveltuminen osingon tosiasialliseen edunsaajaan. Jos verosopimuksen mukainen lähdevero 
on alhaisempi kuin 15 prosenttia, liikaa perittyä lähdeveroa voidaan hakea palautettavaksi esittämällä vaadit-
tavat tiedot tosiasiallisen edunsaajan kansalaisuudesta ja henkilöllisyydestä. Tämä merkitsee sitä, että hallin-
tarekisteröidyllä arvo-osuustilillä säilytetyille osakkeille maksettavista osingoista peritään soveltuvan verosopi-
muksen mukainen yli 15 prosentin tai 15 prosentin lähdevero ilman perusteellista selvitystä todellisesta osin-
gonsaajasta. Tällainen menettely edellyttää kuitenkin, että ulkomainen omaisuudenhoitaja on merkitty Suomen 
veroviranomaisen pitämään rekisteriin ja että hänen kotipaikkansa on valtiossa, jonka kanssa Suomella on 
kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva verosopimus. Lisäksi edellytetään, että ulkomaisella omaisuu-
denhoitajalla on suomalaisen tilinhoitajan kanssa sopimus osakkeiden säilyttämisestä. Tällaisessa sopimuk-
sessa ulkomaisen omaisuudenhoitajan on muun muassa sitouduttava ilmoittamaan osingonsaajan asuinvaltio 
tilinhoitajalle ja antamaan tarvittaessa lisätietoja veroviranomaisille. Mikäli mainitut kriteerit eivät täyty, hallin-
tarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista peritään 30 prosentin lähdevero, jos edunsaaja on rajoi-
tetusti verovelvollinen luonnollinen henkilö, ja 20 prosentin lähdevero, jos edunsaaja on rajoitetusti verovelvol-
linen yhteisö. Hallintarekisteröidystä osakkeesta saadun osingon verottamista koskevia määräyksiä ja niitä 
edellytyksiä, joilla osinkoon voisi soveltaa kansainvälisen sopimuksen määräyksiä, on muutettu, ja uudet mää-
räykset astuvat voimaan 1.1.2021. Uusien sääntöjen mukaan 35 prosentin lähdevero pidätetään hallintarekis-
teröidyille osakkeille maksetuista osingoista, ellei noudateta uusia sääntöjä alennetun lähdeverokannan so-
veltamisesta verosopimuksen perusteella. 

Viimeaikaiset Euroopan Unionin Tuomioistuimen ratkaisut (yhdistetyt asiat C-116/16 ja C-117/16 sekä yhdis-
tetyt asiat C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16) koskien tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan määritel-
mää EU-oikeuden kannalta saattavat vaikuttaa Suomen tulevaan verolainsäädäntöön, mikä saattaa muun mu-
assa johtaa lisävaatimuksiin edullisemman osinkoverokannan saamiseksi. 

Tietyt EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevat ulkomaiset yhteisöt 

Suomen verolainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa 
sijaitseville ja siellä tuloverovelvollisille emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, muutoksineen) 2 artiklan mukai-
sille ulkomaisille yhteisöille, jotka välittömästi omistavat vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen 
yhtiön pääomasta. 
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Tietyt Euroopan talousalueella sijaitsevat ulkomaiset yhteisöt 

Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita 
tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se makset-
taisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle. 

Suomessa lähdeveroa ei peritä suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamista osin-
goista, jos (i) osinkoa saavan yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) neuvoston direktiivi 
2011/16/EU hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (muutoksi-
neen, ”Yhteistyödirektiivi”) tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talous-
alueella koskee osingonsaajan kotivaltiota; (iii) osinkoa saava yhteisö vastaa Tuloverolain 33 d §:n 4 momen-
tissa tai Elinkeinotuloverolain 6 a §:ssä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa, 
jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhtiölle tai yhteisölle (katso yllä ”– Suomalaiset osakeyhtiöt”); ja 
(v) osinkoa saava yhtiö antaa selvityksen (kotivaltion veroviranomaisten antaman todistuksen muodossa), että 
lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää kotivaltiossa tapaukseen soveltuvan kaksinker-
taisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen perusteella. 

Mikäli osinkoa maksetaan ulkomaiselle yhteisölle, joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset ja 
jonka kotipaikka on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valtiossa, mutta maksettava 
osinko olisi ainoastaan osittain verovapaata, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle (katso 
”– Suomalaiset osakeyhtiöt”), maksettavasta osingosta peritään Suomessa lähdevero (katso yllä ”– Rajoite-
tusti verovelvolliset”), mutta lähdeveroprosentti on tällaisten osinkojen osalta alennettu 15 prosenttiin (20 pro-
sentin sijaan). Siten lukuun ottamatta emotytäryhtiödirektiivissä tarkoitettuja yhteisöjä, jotka täyttävät verova-
pauden edellytykset omistamalla välittömästi vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen 
yhtiön pääomasta (katso ”– Tietyt EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevat ulkomaiset yhteisöt”), 15 prosentin lähdeve-
rokantaa sovelletaan ulkomaiselle yhteisölle, joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset ja jonka 
kotipaikka on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valtiossa, maksettaviin osinkoihin, mi-
käli osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön osakkeet kuuluvat osinkoa saavan yhtiön sijoitusomaisuuteen tai mi-
käli osinkoa saava yhtiö ei ole Listattu yhtiö. Sovellettavasta kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koske-
vasta sopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia (katso yllä ”– Ra-
joitetusti verovelvolliset”). 

Eräät Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset luonnolliset henkilöt 

Edellä kohdassa ”– Rajoitetusti verovelvolliset” kuvatun lähdeverotuksen sijaan ulkomailla asuville rajoitetusti 
verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan tällaisen rajoitetusti verovelvollisen luon-
nollisen henkilön pyynnöstä verottaa Verotusmenettelylain mukaisesti (eli vastaavasti kuin Suomessa yleisesti 
verovelvollisia verotetaan (katso yllä ”– Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt”)) edellyttäen kuitenkin, 
että (i) osinkoa saavan henkilön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Yhteistyödirektiivi tai jokin sopimus 
virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingon saajan kotivaltiota; ja 
(iii) osingon saaja antaa selvityksen (kotivaltion veroviranomaisten antaman todistuksen muodossa), että läh-
deveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää kotivaltiossa tilanteeseen soveltuvan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen perusteella. 

Luovutusvoittojen verotus 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden myynnistä syntynyttä luovutusvoittoa tai 
tappiota kohdellaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön verotuksessa veronalaisena luo-
vutusvoittona tai vähennyskelpoisena luovutustappiona. Tämän Esitteen päivämääränä luovutusvoittoja vero-
tetaan 30 prosentin verokannan mukaan (34 prosenttia pääomatulojen määrästä, joka ylittää 30 000 euroa 
kalenterivuodessa). Myyjän elinkeinotoimintaan (elinkeinotulolähteeseen) kuuluvien osakkeiden myynnistä 
saatu voitto katsotaan myyjän elinkeinotuloksi, joka jaetaan Tuloverolain mukaan verotettavaksi ansiotulona 
progressiivisen veroasteikon mukaan ja pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (34 prosenttia pää-
omatulojen määrästä, joka ylittää 30 000 euroa kalenterivuodessa). 

Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden myynnistä vuonna 2016 ja sen jälkeen 
aiheutuvat luovutustappiot voidaan vähentää ensisijaisesti yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön luo-
vutusvoitoista ja toissijaisesti muusta pääomatulosta samana ja viitenä luovutusta seuraavana verovuotena. 
Luovutustappiota ei oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa eikä sitä voida siten vähentää 
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alijäämähyvityksen piiriin kuuluvan veron määrästä. Myyjien elinkeinotoimintaan kuuluvien arvopaperien 
osalta tappiot vähennetään alla kohdassa ”– Suomalaiset osakeyhtiöt” kuvatulla tavalla. 

Edellä esitetystä huolimatta osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattoman omaisuuden myynnistä 
saama luovutusvoitto on kuitenkin verovapaata tuloa, jos yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön vero-
vuonna myymän omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta 
myyntituottoja sellaisesta omaisuudesta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata). 
Vastaavasti luovutustappio ei ole verovähennyskelpoinen, jos verovuonna myydyn omaisuuden yhteenlaske-
tut luovutushinnat ja yhteenlaskettu hankintameno on enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta luovutushintoja 
tai hankintamenoa sellaisesta omaisuudesta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verova-
paata) ja kaiken yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön verovuonna myymän omaisuuden luovutushin-
nat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa. 

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä 
aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti luonnollinen henkilö voi elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden 
osalta käyttää todellisen hankintamenon vähentämisen sijasta ns. hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 
20 prosenttia myyntihinnasta tai, jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 prosenttia myyn-
tihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, myyntikustannusten 
katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen myyntihinnasta. 

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on veroilmoituksessaan ilmoitettava tiedot vero-
vuoden aikana tapahtuneista Osakkeiden luovutuksista. 

Suomalaiset osakeyhtiöt 

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan Elinkeinotuloverolain 
nojalla. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön veronalaista tuloa. 

Osakkeet voivat kuulua osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus-, rahoitus- tai muuhun omaisuuteen. Osakkeiden 
luovutusten ja arvonalentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. 

Osakkeiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi suomalaisen yhtiön elinkeinotoiminnan tuloa. Vas-
taavasti osakkeiden hankintahinta on vähennyskelpoinen meno kyseisen yhtiön elinkeinotoiminnan tulosta 
osakkeiden luovutuksen yhteydessä. Suomalaisen osakeyhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot ovat kui-
tenkin verovapaita, mikäli tietyt tiukasti määritellyt edellytykset täyttyvät. Osakkeiden luovutusvoiton verova-
pautta koskevien säännösten mukaan muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön saama luovu-
tusvoitto elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeista ei pääsääntöisesti ole verotettavaa elinkeinotuloa eikä 
luovutuksessa syntynyt tappio ole vastaavasti vähennyskelpoinen, jos muun muassa (i) myyjä on omistanut 
suoraan ja yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan vähintään 10 prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osa-
kepääomasta ja omistus on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta; (ii) osakeluovutuksen kohteena oleva 
yhtiö ei ole kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasial-
lisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa; ja (iii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on yleisesti verovelvolli-
nen Suomessa tai sellainen toisessa EU:n jäsenvaltiossa sijaitseva yhtiö, jota tarkoitetaan emo-tytäryhtiödi-
rektiivin (2011/96/EU, muutoksineen) 2 artiklassa tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa valtiossa, jonka 
kanssa Suomi on solminut osinkoihin soveltuvan kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan verosopi-
muksen. Lisäksi Suomen oikeuskäytännössä on asetettu verovapaan osakkeiden luovutuksen edellytykseksi 
toiminnallinen yhteys osakkeita luovuttavan yhtiön ja osakeluovutuksen kohteena olevan yhtiön välillä. 

Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovu-
tuksesta syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, se voidaan vähentää vain käyttöomaisuus-
osakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Vero-
vuodesta 2020 alkaen Elinkeinotuloverolakia sovelletaan useimpien yhtiöiden verotettavan tulon laskemisessa 
(lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, kuten tietyt kiinteistöyhtiöt). Uusi omaisuusluokka ”muu omaisuus” otet-
tiin käyttöön osana elinkeinotulon tulolähdettä. Muu omaisuus sisältää omaisuutta, jolla ei ole toiminnallista 
yhteyttä yhtiön liiketoimintaan sekä omaisuutta, jota ei voida sisällyttää mihinkään muuhun olemassa olevaan 
omaisuuslajiin (käyttö-, vaihto-, sijoitus- tai rahoitusomaisuuteen). Muun omaisuuden myynnistä saadut luovu-
tusvoitot ovat veronalaisia. Osakkeiden myynnistä aiheutuvat tappiot, jotka kuuluvat muuhun omaisuuteen, 
ovat vähennyskelpoisia ainoastaan muun omaisuuden luovutusvoitoista kyseisenä vuotena sekä seuraavan 
viiden vuoden ajan. Tuloverolain mukaan lasketut vähennyskelpoiset luovutustappiot, joita ei ole vähennetty 
ennen verovuotta 2020, voidaan vähentää myyntivuonna sekä viitenä sitä seuraavana vuonna, ensisijaisesti 
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muun omaisuuden luovutusvoitoista, ja toissijaisesti käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden tai kiinteistöjen 
luovutusvoitoista. 

Muiden kuin käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan 
vähentää verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta 
koskevien säännösten mukaisesti. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomessa rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia Listatun yhtiön osak-
keiden myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan Tulo-
verolaissa ja soveltuvassa verosopimuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan 
kyseisen kiinteän toimipaikan omaisuudeksi. Suomessa rajoitetusti verovelvolliset saattavat olla Suomessa 
verovelvollisia Listatun yhtiön osakkeiden myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, mikäli yli 50 prosenttia Lis-
tatun yhtiön varoista koostuu Suomessa sijaitsevista kiinteistöistä, ellei sovellettava verosopimus rajoita Suo-
men oikeutta verottaa luovutusvoittoja. 

Suomen varainsiirtoverotus 

Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta ja merkinnästä ei peritä Suomessa varainsiirtoveroa. 

Yleisölle avoimilla ja säännöllisesti toimivilla markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettujen noteerattujen 
Osakkeiden luovutuksesta ei peritä Suomessa varainsiirtoveroa, jos luovutus tapahtuu kiinteää rahavastiketta 
vastaan. Verovapauden edellytyksenä on, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena sijoituspalvelu-
laissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu kyseisessä laissa tarkoitettu si-
joituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäynnin osapuoleksi sillä markkinalla, 
jolla luovutus tapahtuu. Jos välittäjä tai kaupan toinen osapuoli ei ole suomalainen sijoituspalveluyritys tai luot-
tolaitos taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai konttori, va-
rainsiirtoveroa koskevan verovapauden edellytyksenä on lisäksi, että luovutuksensaaja antaa luovutuksesta 
varainsiirtoveroilmoituksen Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että vä-
littäjä antaa luovutuksesta Suomen veroviranomaisille Verotusmenettelylain mukaisen vuosi-ilmoituksen. 

Eräät erikseen määritellyt luovutukset, kuten pääomansijoitukset tai varojen jako tai sellaiset luovutukset, jossa 
vastike muodostuu kokonaan tai osittain työpanoksesta, eivät ole verovapauden piirissä. Lisäksi oikeuskäy-
tännössä on katsottu, että jos avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukainen palkkio maksetaan rahana ja 
palkkion saaja velvoitetaan ostamaan Listatun yhtiön osakkeita osalla rahapalkkiosta, osakehankinnan vastik-
keen katsotaan muodostuvan osittain tai kokonaan työpanoksesta ja on näin ollen varainsiirtoveron alainen. 

Verovapaus ei myöskään koske luovutusta, joka perustuu sellaiseen tarjoukseen, joka on tehty sen jälkeen, 
kun tarkoitettu kaupankäynti arvopaperilla on päättynyt, tai ennen kuin kaupankäynti on alkanut, jollei kyse ole 
listautumisen yhteydessä toteutettavaan osakeantiin välittömästi liittyvästä, yhdistettyyn osto- ja merkintätar-
joukseen perustuvasta yhtiön vanhojen osakkeiden myynnistä, jossa luovutuksen kohde yksilöidään vasta 
kaupankäynnin alkamisen jälkeen ja kauppahinta vastaa uusista osakkeista suoritettavaa hintaa. Verovapaus 
ei myöskään koske luovutusta, joka tapahtuu Osakeyhtiölaissa säädetyn vähemmistöosakkeenomistajien lu-
nastusvelvollisuuden täyttämiseksi (katso ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma – Lunastusoikeus ja -velvollisuus 
sekä velvollisuus tehdä ostotarjous”). 

Mikäli osakkeiden luovutus ei täytä edellä esitettyjä verovapaalle luovutukselle asetettuja vaatimuksia, ostajan 
on maksettava varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia luovutushinnasta. Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti vero-
velvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtoisrahas-
tojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, myyjän on perittävä vero ostajalta ja suoritettava se Suomen 
veroviranomaisille. Mikäli välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, on se velvollinen perimään va-
rainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen Suomen veroviranomaisille. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei 
ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahas-
toyhtiön tai ETA-vaihtoehtoisrahastojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, osakeluovutuksesta ei pe-
ritä varainsiirtoveroa, ellei siirron kohteena ole kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Varainsiirtoveroa ei ole suori-
tettava, jos veron määrä on vähemmän kuin 10 euroa. 



 

138 

Verotus Ruotsissa 

Seuraavassa yhteenvedossa kuvataan joitakin Ruotsin veronäkökohtia, jotka liittyvät Yhtiön osakkeiden tar-
joamiseen ja ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swe-
denissä. Ellei toisin ole todettu, yhteenveto koskee vain sellaisia luonnollisia henkilöitä ja osakeyhtiöitä, jotka 
ovat yleisesti verovelvollisia Ruotsissa. Yhteenveto perustuu tällä hetkellä voimassa olevaan lainsäädäntöön, 
ja sen tarkoituksena on ainoastaan antaa yleisluonteista tietoa liittyen Osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin 
kohteeksi First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä.  

Yhteenveto ei kata:  

 tilanteita, joissa osakkeet sisältyvät liiketoiminnan lyhytaikaisiin varoihin;  

 tilanteita, joissa osakkeet omistaa kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö; 

 tilanteita, joissa osakkeet pidetään sijoitustalletustilillä (ruotsiksi: investeringssparkonto); 

 erityisiä säännöksiä liittyen verovapaisiin luovutusvoittoihin (mukaan lukien vähennyskelvottomat luo-
vutustappiot) ja osinkoihin, joita voidaan soveltaa silloin, kun osakkeenomistajan omistamien Yhtiön 
osakkeiden katsotaan kuuluvan osakkeenomistajan liiketoiminnan varallisuuteen verotuksessa;  

 erityisiä sääntöjä, joita voidaan tietyissä tapauksissa soveltaa sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka 
ovat tai ovat aikaisemmin olleet niin kutsuttuja lähiyhtiöitä (ruotsiksi: fåmansföretag), tai tällaisilla osak-
keilla hankittuihin osakkeisiin;  

 erityisiä sääntöjä, joita voidaan soveltaa luonnollisiin henkilöihin, jotka tekevät tai purkavat niin kutsu-
tun sijoittajavähennyksen (ruotsiksi: investeraravdrag); 

 erityisiä sääntöjä, joita voidaan soveltaa luonnollisiin henkilöihin, jotka eivät ole yleisesti verovelvollisia 
Ruotsissa, mutta ovat olleet Ruotsin kansalaisia, tai joiden asuinpaikka on ollut Ruotsissa, tai jotka 
ovat oleskelleet jatkuvasti Ruotsissa sinä kalenterivuonna, tai kymmenenä myyntiä edeltävänä kalen-
terivuonna; 

 ulkomaisia yhtiöitä, jotka harjoittavat liiketoimintaa Ruotsissa sijaitsevan kiinteän toimipaikan kautta; 
tai  

 ulkomaisia yhtiöitä, jotka ovat aikaisemmin olleet ruotsalaisia yhtiöitä.  

Lisäksi erityisiä verosäädöksiä sovelletaan tiettyihin yhtiöryhmiin. Jokaisen yksittäisen osakkeenomistajan ve-
rokohtelu riippuu kunkin osakkeenomistajan erityisistä olosuhteista. Jokaista osakkeenomistajaa kehotetaan 
harkintansa mukaan kääntymään riippumattoman veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoa veroseuraa-
muksista, joita Yhtiön Listautuminen ja Osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi First North Premier 
Finlandissa ja First North Premier Swedenissä aiheuttaa mukaan lukien ulkomaisen verolainsäädännön ja 
verosopimusten soveltuvuudesta ja vaikutuksesta. Yhteenveto perustuu siihen oletukseen, että Osakkeet kat-
sotaan verotuksessa julkisen kaupankäynnin kohteena pörssissä (jos osakkeita ei katsota verotuksessa ole-
van julkisen kaupankäynnin kohteena pörssissä, niihin voidaan soveltaa muita verosäännöksiä). Osakkeiden 
osalta ei kuitenkaan taata sitä, että niiden katsotaan olevan kaupankäynnin kohteena pörssissä. 

Osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotus 

Luonnolliset henkilöt 

Ruotsissa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden saamat osingot verotetaan pääomatulona. Pää-
omatulojen verokanta on 30 prosenttia. Sama pätee myös varojenjakoon Suomen sääntöjen mukaisesti va-
paan oman pääoman rahastosta. Osingoista pidätetään 30 prosentin ennakkovero, jos osingot maksaa Euro-
clear Sweden tai jokin muu Ruotsissa kotipaikkaansa pitävä oikeushenkilö, mukaan lukien ulkomaisen yhtiön 
Ruotsissa sijaitseva sivuliike. 
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Ulkomaisen yhtiön, jonka kotipaikkana on Suomi, Ruotsissa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle 
maksamista osingoista yleensä pidätettävä ennakkovero on Suomessa 15 prosenttia sovellettavan verosopi-
muksen mukaan (katso edellä ” – Verotus Suomessa”). Koska osingot ovat pääsääntöisesti veronalaisia sekä 
Ruotsissa että Suomessa, kahdenkertainen verotus on mahdollista. Suomessa maksettu vero voidaan kuiten-
kin vähentää Ruotsin verosta siinä määrin kuin Ruotsin vero kohdistuu ulkomaan tuloon. Jos ulkomainen vero 
ylittäisi ulkomaan tuloon yhtenä vuonna kohdistuvan Ruotsin veron, jolloin täyttä määrää ei voida vähentää 
sinä vuonna kuin osingot on jaettu, vero on mahdollista vähentää viitenä seuraavana verovuonna tiettyjen 
edellytysten täyttyessä. Vaihtoehtoisesti ulkomainen vero voidaan vähentää saajan verotuksesta kuluna. 

Osakeyhtiöt 

Ruotsalaisten osakeyhtiöiden (ruotsiksi: aktiebolag) kaikki tulot, mukaan lukien osingot ja vapaan oman pää-
oman rahastosta jaettavat varat Suomen säännösten mukaisesti, verotetaan liiketoiminnan tuloina 21,4 pro-
sentin verokannan mukaan (tullaan laskemaan 20,6 prosenttiin 31.12.2020 jälkeen alkaville tilikausille). 

Lisäksi yhtiön, jonka kotipaikkana on Suomi, ruotsalaiselle osakeyhtiölle maksamista osingoista yleensä pidä-
tettävä lähdevero on Suomessa 15 prosenttia sovellettavan verosopimuksen mukaan (katso edellä ”– Verotus 
Suomessa”). Koska osingot ovat pääsääntöisesti veronalaisia sekä Ruotsissa että Suomessa, kahdenkertai-
nen verotus on mahdollista. Suomessa maksettu vero voidaan kuitenkin vähentää Ruotsin verosta siinä mää-
rin kuin Ruotsin vero kohdistuu ulkomaan tuloon. Jos ulkomainen tulo ylittäisi ulkomaan tuloon yhtenä vuonna 
kohdistuvan Ruotsin veron, vero on mahdollista vähentää viitenä seuraavana verovuonna tiettyjen edellytysten 
täyttyessä. Vaihtoehtoisesti ulkomainen vero voidaan vähentää saajan verotuksesta kuluna. 

Luovutusvoittojen verotus 

Luonnolliset henkilöt 

Ruotsissa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden pääomatulot verotetaan pääomatulona. Pääoma-
tulojen verokanta on 30 prosenttia.  

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntituotosta myyntikulut ja hankintameno. Hankintameno 
kaikille samaan osakesarjaan ja -lajiin kuuluville osakkeille lasketaan keskihankintahintamenetelmällä (ruot-
siksi: genomsnittsmetoden). Vaihtoehtoisesti osakkeiden myynnissä voidaan käyttää niin kutsuttua standardi-
menetelmää (ruotsiksi: schablonmetoden), jossa hankintamenoksi katsotaan 20 prosenttia myyntituotosta vä-
hennettynä myyntikuluilla. 

Luovutustappiot listatuista osakkeista ja muista osakkeiden tapaan verotettavista arvopapereista ovat koko-
naisuudessaan vähennyskelpoisia samana vuonna myytyjen osakkeiden ja muiden osakkeiden tapaan vero-
tettavien listattujen arvopapereiden veronalaista luovutusvoittoa vastaan, pois lukien sellaiset arvopaperira-
hastojen (ruotsiksi: värdepappersfonder) tai erityisrahastojen (ruotsiksi: specialfonder) osuudet, jotka koostu-
vat ainoastaan ruotsalaisista saatavista (ruotsiksi: räntefonder). Enintään 70 prosenttia osakkeiden luovutus-
tappioista, joita ei saada katettua tällä tavalla, voidaan vähentää muista pääomatuloista.  

Mikäli pääomatulolajissa on nettotappio, verovähennys sallitaan työ- ja elinkeinotoiminnan tuloveroa vastaan, 
kuten myös kansallista ja kunnallista kiinteistöveroa vastaan. Nettotappion osalta, joka ei ylitä 100 000 Ruotsin 
kruunua, sallitaan 30 prosentin suuruinen verovähennys ja jäljelle jäävästä tappiosta 21 prosentin suuruinen 
verovähennys. Tällaista nettotappiota ei voida siirtää tuleville verovuosille. 

Osakeyhtiöt 

Ruotsalaisten osakeyhtiöiden (ruotsiksi: aktiebolag) kaikki tulot, mukaan lukien veronalaiset luovutusvoitot ve-
rotetaan liiketoiminnan tuloina 21,4 prosentin verokannalla (ehdotettu laskettavaksi 20,6 prosenttiin 
31.12.2020 jälkeen alkaville tilikausille). Luovutusvoitot ja -tappiot lasketaan samalla tavalla kuin edellä on 
kuvattu luonnollisten henkilöiden yhteydessä. 

Osakkeista aiheutuneet vähennyskelpoiset luovutustappiot voidaan vähentää vain osakkeista ja muista osak-
keiden tapaan verotettavista arvopapereista syntyneistä veronalaisista luovutusvoitoista. Osakkeista aiheutu-
nut luovutustappio, jota ei saada hyödynnettyä samana tilikautena kuin se syntyi, voidaan siirtää eteenpäin 
(tappion kärsineen osakeyhtiön toimesta) ja vähentää osakkeista ja muista osakkeiden tapaan verotettavista 
arvopapereista syntyneistä veronalaisista luovutusvoitoista myöhempinä tilikausina ilman ajallisia rajoituksia. 
Jos luovutustappion kärsinyt osakeyhtiö ei voi vähentää sitä itse, luovutustappio voi olla vähennettävissä mui-
den samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden vastaavista luovutusvoitoista, mikäli konserniavustusten (ruotsiksi: 
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koncernbidrag) antamista koskevat edellytykset täyttyvät ja molemmat yhtiöt pyytävät tätä kohtelua verovuo-
delle, jolla on sama veroilmoituksen jättöpäivä kummankin yhtiön osalta (tai olisi ollut sama jättöpäivä, jos 
toisen yhtiön kirjanpitovelvollisuus on rauennut). Erityisiä verosäännöksiä voidaan soveltaa tiettyihin yhtiö- tai 
yhteisöryhmiin, kuten sijoitusyhtiöihin ja henkivakuutusyhtiöihin. 

Varainsiirtovero 

Ruotsissa ei ole maksettava varainsiirtoveroa osakkeiden liikkeeseenlaskun, merkitsemisen tai myynnin yh-

teydessä.  
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LISTAUTUMISANNIN JÄRJESTÄMINEN 

Järjestämissopimus 

Yhtiön, Helsingin Yliopistojen Rahastojen, Edward Hæggströmin ja Järjestäjien odotetaan solmivan arviolta 
3.6.2020 Listautumisantia koskevan järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”). Järjestämissopimuk-
sessa Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen ja Helsingin Yliopistojen Rahastot ja Edward Hæggström sitoutu-
vat myymään Tarjottavia Osakkeita Järjestäjien hankkimille merkitsijöille tai ostajille, ja mikäli tämä ei toteudu, 
Järjestäjille Järjestämissopimuksen mukaisesti. Järjestämissopimuksen mukaan Järjestäjien velvollisuuksiin 
hankkia merkitsijöitä tai ostajia Tarjottaville Osakkeille, tai mikäli tämä ei toteudu, ostaa Tarjottavia Osakkeita 
itse, sovelletaan tiettyjä ehtoja. Pääjärjestäjät voivat Järjestämissopimuksen mukaan irtautua näistä velvolli-
suuksista (omasta ja Järjestäjien puolesta) tietyissä olosuhteissa, kuten ylivoimaisen esteen sattuessa. Jos 
Pääjärjestäjät päättävät irtautua Järjestäjien sitoumuksista, Listautumisanti voidaan perua, eikä Tarjottavia 
Osakkeita siinä tapauksessa toimiteta. Järjestämissopimuksen mukaan Yhtiö ottaa Järjestäjien puolesta vas-
tattavakseen tietyt vastuut. 

Muut Myyjät eivät tule Järjestämissopimuksen osapuoliksi, mutta ovat kukin antaneet osakemyyntisitoumuk-
set, joiden nojalla he ovat sitoutuneet myymään Myyntiosakkeita Listautumisannissa. Mikäli Listautumisantia 
ei toteuteta, myös Osakemyyntiin liittyvät sitoumukset päättyvät niiden ehtojen mukaisesti. 

Lisäosakeoptio 

Listautumisannin yhteydessä Yhtiö voi myöntää vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille (”Vakaut-
tamisjärjestäjä”) oikeuden merkitä suunnatussa annissa Merkintähinnalla enintään 2 898 551 Osaketta (”Li-
säosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Li-
säosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First 
North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä (minkä arvioidaan olevan 4.6.2020 ja 3.7.2020 
välinen aika (”Vakauttamisaika”)). Lisäosakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 12,8 prosenttia Tarjottavista 
Osakkeista ja äänimäärästä olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Yhtiö laskee 
liikkeeseen 20 289 856 Uutta Osaketta. Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Tarjot-
tavien Osakkeiden yhteismäärästä. 

Vakauttaminen 

Listautumisannin jälkeen Vakauttamisjärjestäjä saattaa Vakauttamisaikana toteuttaa, mutta ei ole velvollinen 
toteuttamaan, toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakaut-
tamisjärjestäjä voi allokoida Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita, jolloin 
syntyisi lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli se ei ylitä Lisäosakkeiden määrää. Vakauttamisjärjestäjä 
voi sulkea katetun lyhyen position käyttämällä Lisäosakeoption ja/tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Mää-
ritettäessä Osakkeiden hankintatapaa lyhyen position kattamiseksi, Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa huomioon 
muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Merkintähintaan. Listautumisannin yhteydessä Vakaut-
tamisjärjestäjä voi myös ostaa Osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia Osakkeiden mark-
kinahinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa 
markkinoilla itsenäisesti määräytyviin hintatasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan 
laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan saa toteuttaa Merkintähintaa korkeampaan hintaan. Vakautta-
misjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin 
tahansa. Vakauttamisjakson päätyttyä Vakauttamisjärjestäjä tai Yhtiö Vakauttamisjärjestäjän puolesta julkis-
taa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot vakauttamisesta. 

Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja komission delegoitua asetusta 
(EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamis-
toimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla. 

Listautumisannin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjän ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön odotetaan sol-
mivan selvittämiseen ja vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen. Osakelainaussopimuksen mukaan 
Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa Lisäosakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän Osakkeita lainaksi kat-
taakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä lainaa 
Osakkeita osakelainaussopimuksen mukaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Mandatum 
Henkivakuutusosakeyhtiölle. 

Luovutusrajoitukset (Lock-up) 
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Myyjien, lukuun ottamatta Edward Hæggströmiä, Jouko Yliruusia, Kai Falckia ja Ilkka Lassilaa (Edward Hægg-
ström, Jouko Yliruusi, Kai Falck ja Ilkka Lassila yhdessä, ”Perustajat”), odotetaan sopivan, että ne eivät ilman 
Pääjärjestäjien antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua FN-
Listautumisesta laske liikkeeseen, tarjoa, kiinnitä, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optiota osakkeisiin tai 
oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota, oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai 
muutoin siirrä tai luovuta (tai julkista tällaista toimea) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka 
oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta 
tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riip-
pumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä 
tai muutoin, taikka toimita Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta toteuttaa tällaista toimenpidettä. Luovutusra-
joitukset eivät koske Listautumisannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eivätkä tässä Esitteessä kuvattuja 
palkitsemis- tai kannustinjärjestelmiä. 

Yhtiön, Yhtiön hallituksen ja Yhtiön Johtoryhmän odotetaan sopivan, että ne eivät ilman Pääjärjestäjien anta-
maa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 360 päivän kuluttua FN-Listautumisesta 
laske liikkeeseen, tarjoa, kiinnitä, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optiota osakkeisiin tai oikeutta ostaa, 
osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota, oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai 
luovuta (tai julkista tällaista toimea) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osak-
keisiin tai ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopi-
musta, jolla Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, 
toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin, 
taikka toimita Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta toteuttaa tällaista toimenpidettä. Luovutusrajoitukset eivät 
koske Listautumisannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eivätkä tässä Esitteessä kuvattuja palkitsemis- tai 
kannustinjärjestelmiä. 

Perustajien odotetaan sopivan Yhtiön ja Myyjien luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopi-
muksen sillä poikkeuksella, että sopimuksen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista voidaan luopua Pää-
järjestäjien toimesta sen ajanjaksona aikana, joka päättyy 360 päivän kuluttua FN-Listautumisesta, ja tämän 
jälkeen Yhtiön hallituksen toimesta 31.12.2022 mennessä. 

Myyjien luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 34,0 prosenttia Osakkeista Listautumisan-
nin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 32,5 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät 
enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 20 289 856 Uutta Osaketta. 

Merkintäsitoumukset 

Keel Capital, Fjärde AP-Fonden (AP4), Handelsbanken Fonder AB, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat 
rahastot, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (osa Sampo-konsernia), tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallin-
noimat rahastot ja Avohoidon Tutkimussäätiö (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen toukokuussa 
2020 antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat kukin erik-
seen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yh-
tiön liikkeeseen laskettujen Osakkeiden arvostus on Merkintähinnalla (Osakeannista saatavien varojen jälkeen 
ja pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet) enintään 230 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten eh-
tojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan sitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat 
eivät saa korvausta merkintäsitoumuksistaan. Ankkurisijoittajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia seuraa-
vasti: 

 Keel Capital:n sitoumus on määrältään 15 miljoonaa euroa. 

 Fjärde AP-Fonden (AP4):n sitoumus on määrältään 10 miljoonaa euroa. 

 Handelsbanken Fonder AB:n sitoumus on määrältään 10 miljoonaa euroa. 

 Tiettyjen Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen sitoumus on määrältään 4 miljoonaa euroa. 

 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (osa Sampo-konsernia) sitoumus on määrältään 3 miljoonaa 
euroa. 

 Tiettyjen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen sitoumus on määrältään 3 miljoonaa euroa. 

 Avohoidon Tutkimussäätiön sitoumus on määrältään 500 000 euroa. 
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Muut asiat 

Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskun tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa tai Ruot-
sissa. Tilinhoitajat perivät palveluhinnastojensa mukaiset maksut ja palkkiot arvo-osuustilin ylläpidosta ja 
Osakkeiden säilyttämisestä. Myyntiosakkeet myydään Osakkeiden kaupankäynnin alkamisen yhteydessä 
First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä, eikä varainsiirtoveroa odoteta perittävän 
tällaisista luovutuksista. Mikäli varainsiirtovero tulisi maksettavaksi, Myyjät maksavat Myyntiosakkeiden luovu-
tuksesta perittävän varainsiirtoveron. 

Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännel-
lyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemukset Osakkei-
den listaamiseksi First North Premier Finland ja First North Premier Sweden -markkinapaikoilla. Osakkeiden 
kaupankäynnin odotetaan alkavan arviolta 4.6.2020. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”NANOFH” Suo-
messa ja ”NANOFS” Ruotsissa, ja ISIN-tunnus FI4000330972. 

Yleisöannissa merkityt tai ostetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden 
sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 
4.6.2020). Instituutioannissa allokoidut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan ar-
violta 8.6.2020 Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin kautta. Kaikki Osakkeilla ennen toimitusta tehtävät 
kaupat ovat osapuolten yksinomaisella vastuulla. 

Yleisöannin merkintäaika alkaa 25.5.2020 kello 10.00 (Suomen aikaa) (kello 9.00 Ruotsin aikaa) ja päättyy 
arviolta 2.6.2020 kello 16.00 (Suomen aikaa) (kello 15.00 Ruotsin aikaa). Instituutioannin merkintäaika alkaa 
25.5.2020 kello 10.00 (Suomen aikaa) (kello 9.00 Ruotsin aikaa) ja päättyy 3.6.2020 kello 12.00 (Suomen 
aikaa) (kello 11.00 Ruotsin aikaa). Merkintäaika voidaan keskeyttää tai sitä voidaan jatkaa Listautumisannin 
ehtojen mukaisesti. Mikäli Järjestämissopimus puretaan, kaikki Listautumisannissa saadut rahasuoritukset pa-
lautetaan sijoittajille ilman korkoa. 

Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 66 583 772 Osakkeeseen. 

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen ja myynti toteutetaan (a) Yhdysvaltain ulkopuolella ulkomaisissa transak-
tioissa Regulation S -säännöksen mukaisesti, ja (b) Suomessa ja Ruotsissa yleisöannissa. Osakkeita (mukaan 
lukien, selvyyden vuoksi, Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain 
Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä näin ollen saa tar-
jota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvo-
paperilain Regulation S -säännöksessä). Tässä kappaleessa käytetyillä termeillä on niille Regulation S –sään-
nöksessä määritellyt merkitykset. 

Suomen ja Ruotsin ulkopuolella ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimia Tarjottavien Osakkeiden julkisen 
tarjoamisen, tai tämän Esitteen tai Yhtiöön tai Tarjottaviin Osakkeisiin liittyvän materiaalin hallussapidon, levit-
tämisen tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joissa vaaditaan toimenpiteitä näiden toimien salli-
miseksi. Näin ollen Tarjottavia Osakkeita ei saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, eikä tätä Esitettä tai 
muuta Tarjottaviin Osakkeisiin liittyvää tarjoamista koskevaa materiaalia tai mainoksia saa levittää tai julkaista 
missään maassa tai lainkäyttöalueella tai sellaisesta käsin muutoin kuin kyseisen maan tai lainkäyttöalueen 
soveltuvia sääntöjä ja määräyksiä noudattaen. 

Yhtiö, Helsingin Yliopistojen Rahastot ja Edward Hæggström sitoutuvat Järjestämissopimuksessa maksamaan 
Järjestäjille Listautumisannin yhteydessä tarjotuista palveluista järjestämismaksun, joka määritellään yhteen-
laskettujen varojen perusteella sisältäen Lisäosakeoption mukaisesti liikkeeseen lasketut Lisäosakkeet. Yhtiö 
voi lisäksi maksaa Järjestäjille harkinnanvaraisen palkkion.  

Osakemyynnin yhteydessä Myyjien maksettaviksi tulevien maksujen ja kulujen yhteismäärä on noin 40 tuhatta 
euroa laskettuna Merkintähinnalla ja Myyntiosakkeiden enimmäismäärällä. Yhtiö arvioi maksavansa Listautu-
misannista aiheutuvia palkkioita ja kuluja yhteensä arviolta enintään noin 13,7 miljoonaa euroa, olettaen että 
Yhtiö laskee liikkeelle 23 188 407 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Lisäosa-
keoptio käytetään täysimääräisesti) ja olettaen, että syndikaatin harkinnanvarainen palkkio maksetaan täysi-
määräisenä. 

Merkintähinta ja Tarjoushinta Ruotsin kruunuissa julkistetaan yhtiötiedotteella, ja se on saatavilla Yhtiön verk-
kosivuilla osoitteessa www.nanoform.com/fi/osio/sijoittajat välittömästi Toteuttamispäätöksen jälkeen, ja Ylei-
söannin merkintäpaikoissa viimeistään Toteuttamispäätöstä seuraavana pankkipäivänä (eli arviolta 4.6.2020). 
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Ei voi olla varmuutta siitä, että Osakkeille muodostuu aktiivinen kaupankäyntimarkkina julkisessa kaupankäyn-
nissä tai ettei Osakkeiden markkinahinta laske Merkintähinnan alapuolelle. Katso ”Riskitekijät – Listautumis-
antiin ja First North Premier Finlandissa ja First North Premier Swedenissä tapahtuvaan kaupankäyntiin liittyvät 
riskit – Osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeski-
sessä kaupankäyntijärjestelmässä, Osakkeille ei välttämättä muodostu aktiivista ja likvidiä markkinaa toisella 
tai molemmilla markkinapaikoilla, Osakkeiden hinta saattaa heilahdella ja mahdolliset sijoittajat voivat menet-
tää sijoituksensa osin tai kokonaan”. 

Listautumisantiin liittyvät intressit 

Järjestäjien palkkiot on sidottu Listautumisannista saatavien varojen määrään. 

Järjestäjät ja niiden lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tehneet liiketoimia ja tarjonneet investointi- ja liikepankkipal-
veluita sekä muita palveluita Yhtiölle, Myyjille ja kunkin lähipiiriin kuuluville tytäryhtiöille ja lähipiirille, ja voivat 
toimia näin tulevaisuudessakin, minkä vuoksi ne voivat aika ajoin saada palkkioita ja komissioita vastaavan-
laisten palveluiden yhteydessä. Kaikki Järjestäjien tarjoamat palvelut, myös Listautumisannin yhteydessä tar-
jotut, on tarjottu itsenäisenä palveluntarjoajana eikä luottamuksenvaraisessa suhteessa Yhtiölle tai Myyjille. 
Katso ”Listautumisannin syyt ja varojen käyttö”. 

Tietyillä Yhtiön hallituksen jäsenillä on omistukseen perustuvia intressejä Yhtiössä (Albert Hæggström omistaa 
1,52 prosenttia), ja näin ollen heillä on intressi Listautumisannissa. Yhtiön Johtoryhmällä ja tietyillä muilla 
avainhenkilöillä on osakepalkkiojärjestelmästä johtuvia intressejä Listautumisannissa. Yhtiön tiedossa ei ole 
muita Listautumisannin kannalta olennaisia intressejä. 

Yhtiön talousjohtaja, joka on myös hallituksen jäsen, on oikeutettu Yhtiön keräämään pääomaan sidottuun 
muuttuvaan palkanosaan (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkastajat – Johdon 
palkkiot ja kannustinjärjestelyt – Muuttuvaan palkkionosaan oikeuttava johtajasopimus”). Lisäksi Yhtiön sijoit-
tajasuhdejohtaja on oikeutettu Yhtiön keräämään pääomaan sidottuun muuttuvaan palkanosaan (lisätietoja on 
esitetty kohdassa ”Tietoa Yhtiöstä ja Yhtiön liiketoiminnasta – Merkittävät sopimukset – Sijoittajasuhdejohta-
jasopimus”). 

Myyjät myyvät Myyntiosakkeet Listautumisannissa. Lisätietoja Myyjistä on annettu tämän Esitteen Liit-
teessä A. 
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NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT 

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä Esitteen voimassaoloaikana Yhtiön internetsivuilla osoit-

teessa www.nanoform.com/listautuminen ja arkisin kello 9.00–16.00 Suomen aikaa Yhtiön rekisteröidystä 

pääkonttorista, osoitteesta Viikinkaari 4, 00790 Helsinki: 

 Yhtiöjärjestys 

 Yhtiön tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta ja 

niihin liittyvä tilintarkastuskertomus  

 Yhtiön tilintarkastamattomat konsernin taloudelliset tiedot 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden 

jaksolta, sisältäen vertailutiedot 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, ja niihin liittyvä 

raportti osavuositietojen yleisluonteisesta tarkastuksesta 

 Esite 

 Finanssivalvonnan Esitettä koskeva päätös 
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SANALUETTELO 

”505(b)(2)-säännös” .............................  Yhdysvaltain Food, Drug and Cosmetics Act -lain 505(b)(2) py-
kälä, joka sallii uutta lääkettä koskevaan hakemukseen sisällytet-
täväksi hakemuksen hyväksymiseksi vaadittavia tutkimuksia, joita 
hakija ei ole itse tehnyt ja joihin hakijalla ei ole oikeutta viitata omi-
naan. 

”Amorfinen” ..........................................  Amorfinen rakenne on kemiallinen käsite, jolla kuvataan ainetta, 
jonka molekyylirakenne ei ole säännöllinen. 

”Apuaine” .............................................  Inaktiivinen aine, jolla ei ole lääkinnällisiä ominaisuuksia. Sen tyy-
pillinen tehtävä on helpottaa lääketuotteen valmistusta ja mahdol-
listaa lääkkeen fysiologinen absorptio. Apuaineet voivat helpottaa 
mm. lääkkeen annostelua, imeytymistä ja parantaa säilyvyyttä 
sekä peittää vastenmielistä makua. 

”Biologinen hyväksikäytettävyys” .........  Lääkkeen tai muun aineen määrä (yleensä verrattuna otetun lää-
keannoksen määrään), mikä kehoon päästessään imeytyy veren-
kiertoon ja jolla näin ollen voi olla aktiivinen vaikutus, kun se pää-
see vaikuttamaan tarkoitetussa kohteessaan (esim. sepelvalti-
moita laajentava lääke). 

”Biologiset lääkkeet” ............................  Biologisilla lääkkeillä, toiselta nimeltään biologinen lääketieteelli-
nen tuote, tarkoitetaan farmaseuttisia lääketuotteita, joita valmis-
tetaan, uutetaan tai semi-syntetisoidaan osin biologisista lähteistä. 

”CESS®” ...............................................  Controlled Expansion of Supercritical Solutions (CESS®-teknolo-
gia). Yhtiön suojattu teknologia lääkeainehiukkasten nanoformoin-
tiin käyttämällä kontrolloitua massansiirtoa, virtausta, paineen 
alentamista ja hiukkasien keruuta kuivajäästä. 

”Cmax” ....................................................  Lääkkeen maksimaalinen konsentraatio kehossa lääkeannoksen 
annostelun jälkeen. 

”Farmakokinetiikka” .............................  Farmakokinetiikka on farmakologian osa-alue, joka keskittyy tutki-
maan kuinka annosteltu lääke toimii elävässä organismissa. 

”Formulaatio”  ......................................  Lääkeaineen ja apuaineiden yhdistäminen käyttökelpoiseksi lää-
kevalmisteeksi. 

”GCP” ...................................................  Hyvä kliininen tutkimustapa, Good Clinical Practice (GCP). GCP 
on kansainvälinen eettinen ja tieteellinen laatustandardi, joka kos-
kee ihmisillä tehtävien tutkimusten suunnittelua, toteuttamista, kir-
jausta ja raportointia. 

”Genotoksisuus” ...................................  Sellaisten kemikaalien (kuin myös mm. ionisoivan säteilyn) omi-
naisuus, jotka voivat vahingoittaa geneettistä informaatiota (pää-
asiassa DNA:ta) solun sisällä aikaansaaden mutaatioita, jotka voi-
vat johtaa mm. syöpään. 

”GMP” ..................................................  Hyvät tuotantotavat, Good Manufacturing Practice (GMP), kuvaa-
vat, miten lääketeollisuuden tulee tuottaa lääkkeitä niin, että poti-
laat voivat aina olla varmoja siitä, että he saavat oikeita, korkea- 
ja tasalaatuisia tuotteita. Säännöt koskevat mm. lääkkeiden, ruo-
kien ja ravintolisien tuotantoa ja pakkaamista. GMP on järjes-
telmä, jolla varmistetaan, että tuotteet ovat aina valmistettu ja että 
niitä valvotaan niin, että ne noudattavat korkeita, viranomaisten 
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edellyttämiä ja valvomia laatustandardeja. Ne on suunniteltu mini-
moimaan niitä lääketuotannon riskejä, joita ei voida aina elimi-
noida vain lopputuotteita testaamalla. 

”Hiukkanen”..........................................  Väliaineesta erottuva pieni aineen osanen, josta voidaan määrit-
tää useita fysikaalisia tai kemikaalisia ominaisuuksia, kuten tila-
vuus, tiheys ja massa. 

”Indikaatio” ...........................................  Lääketieteellisissä konteksteissa indikaatio tarkoittaa oiretta, sai-
rautta tai tilaa, joka edellyttää hoitotoimenpiteitä. 

”Kemiallinen puhtaus” ..........................  Se määrä epäpuhtauksia, joka voidaan havaita analyyttisellä me-
netelmällä näytteessä, joka on määritelty puhtaaksi aineeksi; puh-
tauden aste on kääntäen suhteellinen epäpuhtauden määrään. 

”Kiteinen”..............................................  Kiteinen rakenne on kemiallinen termi, joka kuvaa aineita, joiden 
molekyylit muodostavat säännöllisen (kide)rakenteen. 

”Kliininen faasi” ....................................  Useat vaiheet tutkittaessa lääkkeen vaikutuksia ihmiseen. Faasi 
I:ssä tutkitaan turvallisuutta terveissä kohteissa; faasi II:ssa tutki-
taan vaikutuksia potilaissa, joilla on sairaus, johon lääkkeellä ha-
lutaan vaikuttaa; ja faasissa III suoritetaan laajempi tutkimus, jolla 
varmistetaan aiempien lopputulosten oikeellisuus. Kun lääke on 
myynnissä markkinoilla, faasin IV tutkimuksia suoritetaan esimer-
kiksi epätavallisten sivuvaikutusten havaitsemiseksi (lääketurva-
toiminta). 

”Kliininen tutkimus” ..............................  Tutkimus, jossa tutkitaan terveitä ihmisiä (faasi I) tai potilaita (faa-
sit II, III ja IV), jotta voidaan selvittää lääkkeen turvallisuus, tehok-
kuus ja vaikutukset tai hoitomenetelmät. 

”Kriittinen laatuominaisuus” .................  Critical Quality Attribute. Fyysinen, kemiallinen, biologinen, mikro-
biologinen tai muu mitattavissa oleva tila tai ominaisuus, jonka pi-
täisi olla soveltuvissa raja-arvoissa, laajuudessa tai jakaumassa, 
jotta tuotteen toivottu laatu voidaan varmistaa. 

”Käyttöturvallisuustiedote” ...................  Material Safety Data Sheet, MSDS. Työturvallisuudesta ja -tervey-
destä erilaisten aineiden ja tuotteiden käytön yhteydessä kertova 
asiakirja. 

”Liukoisuus”..........................................  Aineen maksimipitoisuus, joka voidaan kokonaisuudessaan liuot-
taa annettuun liuottimeen tietyssä lämpötilassa ja paineessa. Ai-
neet voidaan määritellä niiden arvioidun liukoisuuden perusteella 
hyvin liukeneviin, vapaasti liukeneviin, liukeneviin, niukasti liuke-
neviin, vähän liukeneviin, erittäin vähän liukeneviin sekä käytän-
nössä liukenemattomiin. 

”Liuotin” ................................................  Liuotin on aine, joka muodostaa liuoksen liuottamalla kiinteän, 
nestemäisen tai kaasumaisen liukenevan aineen. 

”Läpäisevyys” .......................................  Molekyylin liike tai virtaus biologisen kalvon läpi. 

”Lääkeaine” ..........................................  Active Pharmaceutical Ingredient (API). Aine, jota käytetään far-
maseuttisessa lopputuotteessa ja jonka tarkoituksena on käynnis-
tää farmakologinen vaikutus tai muuten suoraan vaikuttaa diag-
noosiin, parantumiseen, oireiden lieventymiseen, hoitoon tai tau-
din ennaltaehkäisyyn, tai jolla on suora vaikutus ihmisen fysiolo-
gisten toimintojen ennalleen palauttamiseen, korjautumiseen tai 
muokkautumiseen. 
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”Mikrogramma” ....................................  Mikrogramma (”µg”) on massan yksikkö, joka vastaa yhtä gram-
man miljoonaosaa. 

”Mikrometri” ..........................................  Mikrometri (”μm”) on pituuden yksikkö, joka vastaa yhtä metrin mil-
joonaosaa. Tunnetaan myös ”mikronina”. 

”Mikronointi” .........................................  Prosessi, jossa kiinteän aineen hiukkasten keskimääräistä halkai-
sijaa pienennetään mikrometrien tasolle. 

”Molekyyli” ............................................  Molekyyli on kemiallisesti yhteen sitoutuneesta kahdesta tai use-
ammasta atomista muodostunut yhdiste. 

”Muu kuin uusi lääkemolekyyli”  ...........  Aiempien hyväksyttyjen lääkkeiden uudelleenmuotoilu tai niitä yh-
distelemällä saatu lääkemolekyyli. 

”Nanoformoida” ....................................  Hiukkasten koon saattaminen nanometrin tasolle CESS®-teknolo-
gialla. 

”Nanogramma”  ....................................  Nanogramma (”ng”) on massan yksikkö, joka vastaa yhtä gram-
man miljardiosaa. 

”Nanolääketiede” .................................  Lääketieteen haara, joka keskittyy nanoteknologian käyttöön. 

”Nanometri” ..........................................  Nanometri (”nm”) on pituuden yksikkö, joka vastaa yhtä metrin mil-
jardiosaa. 

”Nanoteknologia” .................................  Teknologian haara, joka keskittyy alle 100 nm:n olioihin ja mitta-
suhteisiin, erityisesti yksittäisten atomien ja molekyylien manipu-
laatioon. 

”Paine- ja liuotusastia” .........................  Astia, jossa paineen ja lämpötilan nostaminen liuottaa lääkeai-
neen ylikriittiseen hiilidioksidiin. 

”Paineenpoistoastia”  ...........................  Astia, jossa CESS®-prosessin hiilidioksidi sublimoidaan ja lopulli-
set nanopartikkelit ovat kerättävissä ja formuloitavissa. 

”Pienmolekyylilääke” ............................  Molekyylipainoltaan kevyt orgaaninen yhdiste, joka voi säädellä 
biologista prosessia. 

”Piroksikaami” ......................................  Kemiallisesti ainutlaatuinen, pitkävaikutteinen, voimakkaasti tu-
lehdusta hillitsevä kipulääke, jota käytetään yli 80 maassa niveltu-
lehdusten ja muiden tulehdusten hoitoon. Yhtiön CESS®-teknolo-
giaa testattiin ensimmäisen kerran piroksikaamilla. 

”Pitoisuuspinta-ala” .............................. 
 .............................................................  

Area Under the Curve (AUC). Käyrän rajattu integraali, joka kuvaa 
lääkepitoisuuden vaihtelua veriplasmassa ajan funktiona. 

”PoC”  ...................................................  Proof of Concept. PoC-projektissa arvioidaan, onko tietyn lääke-
aineen nanoformointi mahdollista, kestää tyypillisesti 2–3 kuu-
kautta. 

”Poistuma”............................................  Attrition. Poistumalla tarkoitetaan lääkekanditaattien epäonnistu-
neisuuden astetta prekliinisissä vaiheissa tai kliinisissä tutkimuk-
sissa. 

”PoP”  ...................................................  Proof of Process. PoP-projekti määrittelee parametrit tiettyä lää-
keainetta koskevan optimaalisen prosessin ja sen ohjaus- ja val-
vontatoimenpiteiden selvittämiseksi, kestää arviolta 3–6 kuu-
kautta. 
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”Prekliininen” ........................................  Lääkekehityksen vaihe, joka tapahtuu ennen lääkekandidaatin 
testaamista ihmisillä. 

”Prekliininen tuotantolinja” ...................  GMP-laatusertifioimaton tuotantolinja. 

”Rinnakkaislääke” ................................  Rinnakkaislääkkeet, eli geneeriset lääkkeet, ovat lääkkeitä, joiden 
patentti on rauennut, ja joilla on sama vaikuttava lääkeaine, teh-
tävä ja jotka ovat yhtä laadukkaita ja turvallisia kuin ns. alkuperäis-
lääkkeet. 

”SafeBridge” .........................................  SafeBridge Consultants Inc:n kehittämä ”Occupational Health To-
xicity / Potency Categorization and Handling Practices”-järjes-
telmä on neljään kategoriaan jakautuva järjestelmä, joka luokitte-
lee yhdisteen yhteen useista ryhmistä tai kategorioista riippuen 
sen vaikutuskyvystä ja toksisuudesta. 

”SafeBridge-kategoria 3a” ....................  Yksi SafeBridge-järjestelmän kategorioista. Kategorian 3 (3a ja 
3b) aineilla on kaikki tai osa seuraavista ominaisuuksista: 

 peruuttamattomia terveysvaikutuksia (terveydellinen 
haitta); 

 korkea farmakologinen vaikutuskyky (potentti yhdiste); 
o kategorian 3b aineiden terapeuttinen annos on 1-

10 mg päivässä; 

 karsinogeeninen; 

 genotoksinen; 

 kehitystoksisuus ja/tai teratogeenisuus; 

 lisääntymistoksisuus; 

 vakavan tai toistuvan herkistymisen riski; 

 vakavat akuutit tai krooniset yleiset systeemiset vaikutuk-
set; 

 mahdollinen tarve välittömille lääkintätoimille. 
 

Kategorian 3a aineiden OEL on tyypillisesti 1 µg/m3 ja 10 µg/m3 
välillä. 

”SafeBridge-kategoria 3b” ....................  Yksi SafeBridge-järjestelmän kategorioista. Kategorian 3 (3a ja 
3b) aineilla on kaikki tai osa seuraavista ominaisuuksista: 

 peruuttamattomia terveysvaikutuksia; 

 korkea farmakologinen vaikutuskyky; 
o kategorian 3b aineiden terapeuttinen annos on 10 

µg-1mg päivässä; 

 karsinogeeninen; 

 genotoksinen; 

 kehitystoksisuus ja/tai teratogeenisuus; 

 lisääntymistoksisuus; 

 vakavan tai toistuvan herkistymisen riski; 

 vakavat akuutit tai krooniset yleiset systeemiset vaikutuk-
set; 

 mahdollinen tarve välittömille lääkintätoimille. 
 

Kategorian 3b aineiden OEL on tyypillisesti 10 ng/m3 ja 1 µg/m3 
välillä. 

”SafeBridge-kategoria 4” ......................  Yksi SafeBridge-järjestelmän kategorioista. Kategorian 4 aineilla 
on kaikki tai osa seuraavista ominaisuuksista: 

 peruuttamattomia terveysvaikutuksia; 
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 erittäin korkea farmakologinen vaikutuskyky; 
o kategorian 4 terapeuttinen annos on enintään 10 

µg päivässä; 

 erittäin karsinogeeninen; 

 genotoksinen; 

 vakava kehitystoksisuus ja/tai teratogeenisuus; 

 vakava lisääntymistoksisuus; 

 vakavat akuutit tai krooniset yleiset systeemiset vaikutuk-
set; 

 vakava tai toistuva herkistyminen; 

 tarve välittömille lääkintätoimille; 

 voi aiheuttaa yleisyydeltään tai vakavuudeltaan korkeam-
pia myrkytysvaikutuksia alttiiden ihmisryhmien keskuu-
dessa hyvinkin matalalla annostuksella (ts. OEL-tasoksi 
määrittyy <10 ng/m3.) 
 

”Sikiötoksisuus” ....................................  Myrkylliset vaikutukset sellaisella aineella, joka siirtyy istukan 
muodostaman esteen läpi sikiöön. 

”Sopimusvalmistusorganisaatio” ..........  Contract Development and Manufacturing Organization. Yhtiö, 
joka tuottaa sopimusperäisiä palveluita muille lääketeollisuuden 
yhtiöille tarjoten kattavasti palveluja aina lääkkeiden kehittämi-
sestä niiden valmistamiseen. 

”StarMap®” ...........................................  Nanoformin StarMap®-teknologia on harvan datan varassa toimi-
maan kykenevä tekoäly, joka auttaa määrittämään lääkekandi-
daatin molekyylien fyysisiä ominaisuuksia rajallisesta tietomää-
rästä sen ymmärtämiseksi, miten nämä parametrit vaikuttavat liu-
koisuuteen ja biologiseen hyväksikäytettävyyteen. 

”Sublimoituminen” ................................  Fysikaalinen prosessi, jossa kiinteä aine muuttuu kaasuksi ilman 
muutosta nestemäiseen muotoon. 

”Suihkujauhatus” ..................................  Jet milling. Materiaalien jauhatusmenetelmä, joka käyttää komp-
ressoitua ilmaa tai inerttikaasua nopeana suihkuna saadakseen 
aikaan hiukkasten törmäilyn toisiinsa. 

”Sumukuivaus” .....................................  Spray drying. Menetelmä, jolla nesteestä tai suspensiosta tuote-
taan kuivaa jauhetta kuivattamalla se nopeasti kuuman virtaavan 
kaasun avulla. Tunnettu ei-lääkkeellinen sumukuivauksella val-
mistettu tuote on maitojauhe. 

”Sytotoksinen” ......................................  Myrkyllinen eläville soluille. 

”Tehokkuus” (lääkkeen ja lääkekandi-
taatin) ...................................................  

Maksimaalinen saatavissa oleva vaste käytetystä tai lääkeannok-
sena annetusta aineesta. 

”Teratogeenisuus” ................................  Alkio-/sikiötoksisuuden erityismuotoa edustava kehitystoksisuu-
den ilmentymä, joka aiheuttaa jälkeläisessä rakenteellisia häiriöitä 
tai lisää niiden esiintymistiheyttä. 

”Tuotantonopeus” ................................  Systeemin tai prosessin läpikulkevan materiaalin määrä per ai-
kayksikkö. 

”Työperäisen altistumisen raja-arvot”  .  Occupational Exposure Limit (OEL). Tietylle materiaalille tai ma-
teriaaliluokalle vaarallista ainetta sallittu pitoisuuden yläraja työ-
paikan ilmassa. 
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”Tmax” ....................................................  Aika, joka lääkkeellä kuluu annostelusta enimmäispitoisuuden 
(Cmax) saavuttamiseen elimistössä (pitoisuus mitataan yleensä ve-
ren plasmasta). 

”Tuotto”  ...............................................  Prosessista tulevien yksiköiden lukumäärä jaettuna siihen proses-
siin määritellyn ajan kuluessa menevien yksiköiden lukumäärällä. 

”Uusi lääkemolekyyli”  ..........................  Uudet lääkemolekyylit (joista syntyy kaupallisia alkuperäisvalmis-
teita) ovat yhdisteitä, jotka syntyvät lääketieteellisen lääkekehitys-
prosessin seurauksena. Ne eivät ole versioita tai johdannaisia ole-
massa olevista, aiemmin tutkituista myyntiin hyväksytyistä ai-
neista. 

”Vaikutuskyky” .....................................  Asianmukaisilla laboratoriotesteillä tai tuotteen käyttötarkoituksen 
mukaisessa käytössä kerätyn, riittävällä tavalla kontrolloidun klii-
nisen datan kautta todettu tuotteen kyky tai valmius tuottaa tahdo-
tunlainen lopputulos (yleensä sairauden paraneminen tai krooni-
sen sairauden hallinta). 

”Ylikriittinen hiilidioksidi (sCO2)” ...........  Hiilidioksidin nestemäinen tila, joka syntyy kriittisessä lämpöti-
lassa ja paineessa tai niiden yläpuolella. 

”Ytimen/nukleaatin muodostuminen” ...  Ytimen muodostuminen, tai nukleaatio, on aineen olomuodon 
muutoksen ensimmäinen askel, jossa kiteinen rakenne syntyy liu-
oksesta, nesteestä tai höyrystä. Siinä pieni määrä ioneja, atomeja 
ja molekyylejä järjestyy kiteiselle aineelle tyypilliseen tapaan muo-
dostaen kiteitä, joihin seuraavat hiukkaset kiinnittyvät kiteisen ai-
neen kasvaessa. Näin tapahtuu nanoformoinnissa sen jälkeen, 
kun lääkeaine on liuennut ylikriittiseen hiilidioksidiin. 

”Ytimet” ................................................  Ydin (nucleus) viittaa tässä lääkeaineiden kiteisiin, joita syntyy na-
noformoinnin aikana ja jotka sitten kasvavat ydintymisen (nuk-
leaation) aikana. 
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LIITE A – MYYJÄT 

Seuraavassa taulukossa esitetään Myyjät, heidän suhteensa Yhtiöön ja Myyntiosakkeiden enimmäismäärä 
kunkin Myyjän osalta. Jollei toisin mainittu, Myyjien osoite on c/o Nanoform Finland Oyj, Viikinkaari 4, 00790 
Helsinki.  

Myyjän nimi Suhde Yhtiöön 
Myyntiosakkeiden 
lukumäärä enintään 

Helsingin Yliopiston Rahastot ....  
Osoite: PL 53 
00014 Helsingin Yliopisto 
LEI: 743700USDHBZ5VDW2160 

Osakkeenomistaja 609 960 

Edward Hæggström ...................  Yhtiön toimitusjohtaja  601 045 
Jouko Yliruusi ............................  Aiemmin hallituksen jäsen (2015–2019)  300 000 
Kai Falck ....................................  Aiemin johtoryhmän jäsen, nykyään työsuh-

teessa Yhtiöön 
300 000 

Ilkka Lassila ...............................  Työsuhteessa Yhtiöön 90 000 
Mika Puittinen ............................  Osakkeenomistaja 80 000 
Sami Svanbäck ..........................  Osakkeenomistaja 65 000 
Rabbe Klemets ..........................  Aiemmin hallituksen puheenjohtaja (2015–

2020), nykyään Yhtiön toimitusjohtajan neuvon-
antaja konsulttisopimuksen alla 

52 600 

Mart Saarma ..............................  Osakkeenomistaja 50 000 
Antti Meriläinen ..........................  Osakkeenomistaja 40 000 
Niina Elo.....................................  Osakkeenomistaja 40 000 
Jari Hovinen ...............................  Yhtiön konsultti 40 000 
Markku Leskelä ..........................  Osakkeenomistaja 30 000 
Kai Nordlund ..............................  Osakkeenomistaja 20 000 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään osakkeitaan Osakemyynnissä myyvien suurimpien osakkeenomistajien 
hallussa olevat Osakkeet ja prosentuaalinen osuus kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi Listautumisannin 
jälkeen. Prosentuaalinen osuus kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi Listautumisannin jälkeen on laskettu 
sekä ennen Lisäosakeoptiota että Lisäosakeoption jälkeen ja olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän 
Myyntiosakkeita ja Yhtiö laskee liikkeeseen 20 289 856 Uutta Osaketta. 

Myyjän nimi Osakkeiden määrä 
Listautumisannin 
jälkeen vähintään 

Prosenttia kaikista osakkeista ja 
äänistä Listautumisannin jälkeen 
ennen 
Lisäosakeoptiota 

Lisäosakeoption 
jälkeen 

Helsingin Yliopiston Rahastot ...................  5 489 640 8,62 8,24 
Edward Hæggström ..................................  5 409 405 8,49 8,12 
Jouko Yliruusi ...........................................  2 700 000 4,24 4,06 
Kai Falck ...................................................  2 700 000 4,24 4,06 
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LIITE B – NANOFORM FINLAND OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS  

Tässä liitteessä kuvattu yhtiöjärjestys tulee voimaan FN-Listauksen yhteydessä. 

1 YHTIÖN TOIMINIMI 

 

Yhtiön toiminimi on Nanoform Finland Oyj ja englanniksi Nanoform Finland Plc. 

 

2 YHTIÖN KOTIPAIKKA 

 

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

 

3 TOIMIALA 

 

Yhtiön toimiala on nanoteknologisten lääkeaineiden kehittäminen, formulointi, valmistus ja myynti; nanoteknis-
ten laboratorio- ja tuotantolaitteiden kehittäminen, valmistus ja myynti; nanoteknologiaa hyödyntävien mitta-
laitteiden ja niissä käytettävien tarvikkeiden kehittäminen, valmistus ja myynti; nanoteknologiaa hyödyntävien 
asiantuntijapalveluiden kehittäminen ja myynti; ja nanoteknologiaan perustuvien immateriaalioikeuksien lisen-
sointi ja myynti. 

 

4 TOIMITUSJOHTAJA 

 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää yhtiön hallitus. 

 

5 HALLITUS 

 

Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään kolmesta (3) ja enintään kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä. 
Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan jäseniensä keskuudesta. Hallituksen jäsenen toimikausi loppuu 
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

6 EDUSTAMINEN 

 

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi 
yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa edustamisoikeuksia valitsemilleen henkilöille. 

 

7 ARVO-OSUUSTILI 

 

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestel-
mään. 

 

8 TILINTARKASTAJA 

 

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.  

 

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

9 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

 

Varsinainen yhtiökokous tulee pitää vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kulu-
essa tilikauden päättymisestä. 

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa tulee 

 

esittää: 

 

1. tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus, 

2. tilintarkastuskertomus, 
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päätettävä: 

 

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen, 

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, 

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä, 

 

valittava 

8. hallituksen jäsenet, 

9. tilintarkastaja,   

 

ja käsiteltävä: 

10. mahdolliset muut varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

10 KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN 

 

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaistaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme 
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

 

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yh-

dessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. 

 

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava ko-
kouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 
kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. 

11 ILMOITUS OMISTUSOSUUKSIEN MUUTOKSESTA 

 

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle suorasta tai välillisestä omistusoikeudestaan yhtiön liikkeeseen las-
kemiin osakkeisiin ja niiden tuottamiin ääniin, kun omistusoikeus saavuttaa, ylittää tai laskee alle 5%, 10%, 
15%, 20%, 25, 30%, 50%, 2/3 ja 90% kaikista yhtiön kaupparekisteriin rekisteröidyistä osakkeiden tuottamista 
äänimääristä. Osakkeenomistajan tulee myös tehdä ilmoitus omistusosuuden muutoksesta, kun hänestä tulee 
osapuoli sopimukseen tai muuhun järjestelyyn, jonka toteuttamisen myötä osakkeenomistajan omistusosuus 
saavuttaisi, ylittäisi tai laskisi alle yllämainittujen rajojen. Tätä kohtaa 11 tulee tulkita arvopaperimarkkinalain 9 
luvun 5 pykälän mukaisesti. 

 

Laskettaessa osakkeenomistajan omistusosuuksia, omistusosuudet kattavat myös osakkeenomistajan mää-
räysvallassa olevien tahojen ja muiden kolmansien osapuolten omistusosuudet, jos tällaisen kolmannen osa-
puolen omistusosuuksiin liittyvien äänioikeuksien käyttämisestä päättää osakkeenomistaja joko yksin tai yh-
dessä kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella, eli määräysvallassa olevat 
tahot. 

 

Ilmoitus tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun osakkeenomistajan omistusosuus saavuttaa, 
ylittää tai laskee yli tai alle edellä mainittujen prosenttiosuuksien tai kun osakkeenomistaja on osapuolena 
järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa näiden prosenttiosuuksien ylittämiseen, saavuttamiseen tai alittami-
seen. 

 

Ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot: 

- Perusteet omistusosuuksien muutosta koskevan ilmoituksen tekemiselle; 

- ajankohta, jolloin omistusosuus saavutti, ylitti tai laski alle jonkin yllämainitun rajan; 

- osakkeenomistajan suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön osakkeista; 

- hinta ja asianomaisten osakkeiden lukumäärä; 

- osakkeenomistajan täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava tunnus;  
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- kunkin määräysvallan alaisen tahon täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava tunnus; 

- raportti omistusosuuksien jakautumisesta osakkeenomistajan ja kunkin määräysvallan alaisen 
tahon kesken; 

- osakkeenomistajan määräysvaltaan kuuluvat yhtiöt, joiden kautta omistetaan yhtiön osakkeita ja 
niihin liittyvät äänioikeudet; 

- osapuolet, määräaika ja olennaiset tiedot sopimuksesta tai muusta järjestelystä, jossa osakkeen-
omistaja on osapuolena ja jonka toteuttamisen seurauksena jokin yllämainituista kynnyksistä saa-
vutettaisiin, ylitettäisiin tai alitettaisiin; ja  

- järjestelyn luonne ja osakkeenomistajan osuus järjestelyssä 

 

Yhtiö julkaisee mallilomakkeita omistusosuuksien muutosta koskevasta ilmoituksesta verkkosivuillaan. Kun 
omistusosuuksien muutosta koskeva ilmoitus on tehty yhtiölle tai yhtiö muuten tulee tietoiseksi siitä, että jokin 
yllä mainittu kynnys on saavutettu, ylittynyt tai alittunut, yhtiö mahdollisesti soveltuvien ilmoitusvelvollisuutta 
koskevien määräysten mukaisesti julkaisee ilman aiheetonta viivytystä tiedon yhtiön omistusosuuksien muu-
toksesta ja toimittaa tiedon markkinoille. 

 

Osakkeenomistajan tulee tehdä omistusosuuksien muutosta koskeva ilmoitus suomeksi tai englanniksi har-
kintansa mukaan ja yhtiö julkaisee mahdollisesti soveltuvien ilmoitusvelvollisuutta koskevien määräysten mu-
kaisesti tiedon yhtiön omistusosuuksien muutoksesta tämän kohdan 11 mukaisesti englanniksi verkkosivuil-
laan tai yhtiön julkaisuna Nasdaq First North Premier Growth Market Finland:ssa tai Nasdaq First North Pre-
mier Growth Market Sweden:ssä. 

 

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa yhtiölle omistusosuutensa muuttumisesta, kun omis-
tusosuus saavuttaa tai ylittää yllämainitut rajat, saa osakkeenomistaja käyttää omistamiensa osakkeiden tuot-
tamasta äänimäärästä vain sitä määrää, joka osakkeenomistajalla oli ennen omistusosuuden muutosta.  

 

12 VELVOLLISUUS OSTAA OSAKKEITA 

 

Tarjous 

 

Henkilö, joka yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa jäljempänä määritellyllä tavalla, jonka osuus kaikkiin 
kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottamista äänioikeuksista, sen jälkeen kun yhtiön osake on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi jollakin markkinapaikalla, mukaan lukien muttei rajoitettu Nasdaq First 
North Premier Growth Market Finland ja Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden, ylittää kolmen 
kymmenesosan (3/10) tai puolen (1/2), on tehtävä ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista 
osakkeista ja optioista, jotka oikeuttavat haltijansa uusiin osakkeisiin yhtiössä, muille osakkeenomistajille ja 
optioiden haltijoille.  

 

Laskettaessa äänioikeuksia seuraavat osakkeet tulee ottaa huomioon: 

 

(i) Tarjouksentekijän sekä tarjouksentekijän määräysvallan alla olevien tahojen tai näiden osapuolten 
määräysvallan alla olevien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen omistamat osakkeet; 

(ii) Tarjouksentekijän tai muun edellä alakohdassa (i) mainitun osapuolen yhdessä kolmansien osa-
puolten kanssa omistamat osakkeet; ja 

(iii) Tarjouksentekijän kanssa yhtiön määräysvallan hankkimiseksi yksissä tuumin toimivien yksityis-
henkilöiden ja yhteisöjen omistamat osakkeet 

 

Tahoja, jotka toimivat yhtiön osakkeiden säilyttäjinä, ei katsota tarjouksentekijöiksi tämä kohdan 12 tarkoitetun 
mukaisesti ja niiden omistusosuuksia ei oteta huomioon edellä alakohdissa (i)-(iii). 

 

Laskettaessa tässä kohdassa 12 tarkoitettua ääniosuutta ei oteta huomioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen taikka 
muuhun sopimukseen, jonka osapuolena taho on, perustuvaa äänestysrajoitusta. Yhtiön kokonaisäänimää-
rässä ei oteta huomioon yhtiölle itselleen tai sen määräysvallassa olevalle yhteisölle kuuluviin osakkeisiin liit-
tyviä ääniä.  

 

Jos jonkun hallussa oleva äänimäärä ylittää joko yllämainitun kolme kymmenesosaa (3/10) tai puolet (1/2), 
kukaan toinen ei tule velvoitetuksi tekemään ostotarjousta ennen kuin hänen omistuksensa ylittää ensin mai-
nitun henkilön omistuksen. Jos jonkun omistusosuus ylittää jommankumman yllämainituista rajoista, eli 3/10 
tai 1/2, ja se johtuu yksinomaan yhtiön tai toisen tahon toimista, kyseinen osapuoli ei ole velvollinen tekemään 
ostotarjousta ennen kuin hän ostaa tai merkitsee osakkeita tai muulla tavoin lisää äänimääräänsä yhtiössä. 
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Ostohinta 

 

Tarjouksentekijän maksaman ostohinnan tulee olla käypä markkinahinta. Ostohinta voi olla käteistä, arvopa-
pereita tai osakkeita tai arvopapereiden, osakkeiden ja käteisen yhdistelmä. Ostohinnan määrityksen tulee olla 
korkein seuraavista: 

 

 Tarjouksentekijän tai muun tämän kohdan 12 ”Tarjous” alakohdissa (i)-(iii) mainitun henkilön tai 
tahon korkeinta maksamaa hintaa yhtiön osakkeista kuuden (6) kuukauden aikana ennen kuin 
velvollisuus tehdä ostotarjousta syntyi; tai 

 jos tällaisia hankintoja ei ole tehty, osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskimääräinen 
hinta julkisessa kaupankäynnissä edeltävien kolmen (3) kuukauden aikana. 

 

Jos hankinta, jolla katsotaan olevan vaikutusta ostohintaan on muussa valuutassa kuin eurossa tai ruotsin 
kruunussa jotka ovat yhtiön osakkeiden kaupankäyntivaluuttoja, tällaisen hankinnassa käytetyn valuutan 
muuntoarvo kaupankäyntivaluuttaan lasketaan Euroopan Keskuspankin kyseisille valuutoille asettamien viral-
listen kurssien mukaan seitsemän (7) päivää ennen kuin hallitus tiedotti ostotarjouksesta osakkeenomistajille. 

 

Tarjouksentekijä on velvollinen kohtelemaan kaikkia tarjouksensaajia tasapuolisesti ja maksamaan saman 
osakekohtaisen hinnan kaikille tarjouksen saajille, jotka ovat halukkaita myymään osakkeensa tarjouksenteki-
jälle ostotarjouksen perusteella, tarjouksensaajien henkilöllisyydestä, tarjouksensaajien omistamien osakkei-
den lukumäärästä tai ajankohdasta, jolloin tarjouksensaaja myy osakkeensa tarjouksentekijälle, riippumatta. 

 

Jos tarjouksentekijä tai muu tämän kohdan 12 ”Tarjous” alakohdissa (i)-(iii) mainittu henkilö tai taho hankkii 
yhtiön osakkeita paremmilla ehdoilla kuin mitä ostotarjouksessa on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen han-
kinta toteutuu sen päivän, jolloin velvollisuus tehdä ostotarjous syntyi, ja määräpäivän johon mennessä osto-
vaatimukset tulee tehdä, välillä, tarjouksentekijä on velvollinen muuttamaan ostotarjoustaan vastaamaan ky-
seistä hankintaa. Ostotarjouksen muuttamista koskevaa menettelyä on käsitelty jäljempänä. 

 

Jos tarjouksentekijä tai muu tämän kohdan 12 ”Tarjous” alakohdissa (i)-(iii) mainittu henkilö tai taho hankkii 
yhtiön osakkeita paremmilla ehdoilla kuin mitä ostotarjouksessa (tai mahdollisessa muutetussa Ostotarjouk-
sessa) on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu yhdeksän (9) kuukauden kuluessa määrä-
päivästä, johon mennessä ostovaatimukset tehtiin tarjouksentekijälle, tarjouksentekijä on velvollinen suoritta-
maan korvauksena tarjouksensaajille, jotka hyväksyivät ostotarjouksen (tai mahdollisen muutetun ostotarjouk-
sen), maksetun ostohinnan ja kyseisessä hankinnassa maksetun hinnan välisen erotuksen.  

 

Menettely 

 

Tarjouksentekijällä on velvollisuus tehdä ostotarjous kirjallisesti hallitukselle yhtiön osoitteeseen. Ilmoituksen 
velvollisuudesta tehdä ostotarjous tulee sisältää tarjouksentekijän omistamien osakkeiden lukumäärää sekä 
viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana hankittujen osakkeiden lukumäärää ja hintaa koskevat tiedot.  
Ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous tulee lisäksi sisältää tarjouksentekijän osoite, jolla tarjouksen-
tekijään voi ottaa yhteyttä sekä ilmoitus on tehtävä suomen tai englannin kielellä tarjouksentekijän valinnan 
mukaan. 

 

Hallituksen tulee ilmoittaa osakkeenomistajille velvollisuuden syntymisestä tehdä ostotarjous 45 päivän kulu-
essa ilmoituksesta velvollisuudesta tehdä ostotarjous tai, ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous puut-
tuessa tai mikäli ilmoitusta velvollisuudesta tehdä ostotarjous ei saada mainitun ajan kuluessa, siitä päivästä 
lukien, jolloin se muutoin sai tiedon sanotusta tarjouksentekovelvollisuudesta. Hallituksen ilmoituksen tulee 
sisältää kaikki hallituksen tiedossa olevat ostotarjouksen tekoa koskevan velvoitteen syntypäivää ja ostohin-
nan määräytymisperustetta koskevat tiedot sekä määräpäivä, johon mennessä tarjouksen hyväksynnät on 
tehtävä. Tarjouksentekijä on velvollinen antamaan hallitukselle kaikki tiedot, joita hallitus kohtuudella tarvitsee 
voidakseen laatia oman ilmoituksen osakkeenomistajille. Hallituksen ilmoitus tulee tehdä yhtiökokouskutsua 
koskevan kohdan 10 mukaisesti. Tarjouksensaajan, joka haluaa hyväksyä ostotarjouksen, tulee tehdä se kir-
jallisesti 30 päivän kuluessa hallituksen ilmoituksesta. Hyväksymisilmoituksen, joka tulee lähettää yhtiölle tai 
hallituksen nimeämälle taholle, tulee sisältää maininta niiden osakkeiden lukumäärästä, joita hyväksyntä kos-
kee. Tarjouksensaajan, joka hyväksyy ostotarjouksen, tulee hyväksymisilmoituksen yhteydessä samalla antaa 
yhtiölle kaikki sen tarvitsemat asiakirjat, jotta asianomaisten osakkeiden siirto tarjouksentekijälle voidaan saat-
taa voimaan ostohinnan maksamisen yhteydessä. 
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Tarjouksentekijän tulee viipymättä ilmoittaa hallitukselle, mikäli ostotarjousta on muutettava edellä mainittujen 
määräysten mukaisesti, ja annettava hallitukselle kaikki sen kohtuullisesti tarvitsemat tiedot. Mikäli ostotar-
jouksesta on jo ilmoitettu tarjouksensaajille, hallituksen on viipymättä ilmoitettava muutetusta ostotarjouksesta 
tarjouksensaajille edellä mainitulla tavalla sekä mahdollisesta tarjousajan pidennystä koskevista tiedoista. Hal-
litus päättää tällaisesta pidennyksestä ja se ei saa ylittää seitsemää (7) päivää alkuperäisestä määräpäivästä, 
johon mennessä tarjouksen hyväksynnät oli tehtävä, kuten yllä olevassa kappaleessa on määritelty. 

 

Mikäli tarjouksensaaja ei hyväksy ostotarjousta määräpäivään mennessä yllä olevassa kappaleessa määrite-
tyllä tavalla, tarjouksensaaja menettää oikeutensa hyväksyä ostotarjous (tai mahdollinen muutettu ostotar-
jous). Tarjouksensaajalla on oikeus, milloin tahansa perua hyväksymisensä siihen asti, kunnes lunastus on 
tapahtunut ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

 

Yhtiön tulee ilmoittaa tarjouksentekijälle ostotarjousta koskevien hyväksyntöjen lukumäärä välittömästi osto-
tarjouksen hyväksymistä koskevan yllä määritellyn mukaisen määräpäivän jälkeen. Tarjouksentekijän tulee 14 
päivän kuluessa, saatuaan tällaisen ilmoituksen, ja yhtiön antamien ohjeiden mukaan maksaa ostohinta ja 
saattaa loppuun vastaanotettujen hyväksyntöjen tarkoittamien osakkeiden lunastus.  

 

Mainittuna aikana maksamattomalle jääneelle ostohinnalle tai sen osalle kertyy 20 prosenttia vuotuista viiväs-
tyskorkoa siitä päivästä lukien, jolloin lunastuksen oli määrä tapahtua. Lisäksi, mikäli tarjouksentekijä ei ole 
noudattanut edelle mainittuja ostotarjouksen tekoa koskevia velvollisuutta koskevia määräyksiä, viivästyskorko 
lasketaan siitä päivästä lukien, jolloin ilmoitus velvollisuudesta tehdä ostotarjous olisi tullut tehdä.  

 

Yhtiön tulee laatia kaikki yhtiön osakkeenomistajille tämän kohdan 12 mukaiset julkaistavat ilmoitukset ja tiedot 
suomen ja englannin kielellä. 

 

Kaikki osakkeiden lunastamisvelvollisuuden soveltamista ja tulkintaa koskevat ehdot, joista ei nimenomaisesti 
ole säädetty tässä kohdassa 12, tulee määritellä soveltamalla Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiiviä 
2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista siten, kuin se on implementoitu ja 
sovellettu Suomessa Nasdaq Helsinki päämarkkinalla.  

 

Riitojen ratkaisu 

 

Hallituksella on täydet valtuudet päättää tämän kohdan 12 soveltamisesta, koskien myös suoraan tai analogi-
sesti sovellettavien säännösten soveltamista kokonaan tai osittain. Tämä valtuutus sisältää myös kaiken asi-
anomaiselle yrityskauppalautakunnalle kuuluvan harkintavallan, kuten esimerkiksi arvioinnin, onko tässä koh-
dassa 12 tarkoitettu omistusosuus saavutettu, valtuuden päättää ehdoista ja suostumuksista sekä tarjouksen-
tekijän tarjottavavasta vastikkeen määrästä tarjouksensaajille.  

 

Kaikki päätökset tai ratkaisut tai harkintavallan tai päätösvallankäyttö, jotka tehdään vilpittömässä mielessä 
tämän kohdan 12 mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovia, ja kaikki toimet, minkä hallituksen puheenjohtaja, halli-
tuksen jäsen toimien vilpittömässä mielessä tekee, mitkä tehdään hallituksen tai hallituksen jäsenen puolesta 
tai antamin valtuuksien tässä kohdassa 12 olevien määräysten mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovat kaikkia 
asiaankuuluvia tahoja, eikä niitä voi riitauttaa pätevyyden osalta tai millään muilla perusteilla. Hallituksella ei 
ole velvollisuutta antaa perusteluita tämän kohdan 12 mukaisesti annetuille tai tehdyille päätöksilleen, ratkai-
suilleen tai ilmoituksilleen. 

 

Jos puolella tai sitä suuremmalla osalla hallituksen jäsenistä olisi eturistiriita tai he eivät muuten kykenisi rat-
kaisemaan tähän kohtaan 12 liittyviä asioita, hallituksen tulee nimittää riippumaton taloudellinen neuvonantaja 
toimimaan hallituksen roolissa tässä kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin liittyvissä asioissa. Tällaisella neuvon-
antajalla tulee olla asianmukainen kokemus ja tausta ostotarjousta koskevissa asioissa. Tällaisella neuvonan-
tajalla on tässä tapauksessa valtuudet, jotka ovat tässä kohdassa kuvattuihin hallituksen valtuuksiin nähden 
yhtäläiset, ellei hallitus neuvonantajia nimittäessään tai muutoin toisin päätä.  

 

Äänimäärän rajoitus 

 

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuuttaan tehdä ostotarjous yllä määritellyllä tavalla, saa osakkeenomis-
taja käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä enimmillään sitä määrää, joka ei saavuta tai 
ylitä määritellyn ostotarjousvelvollisuuden laukaisevaa alarajaa eli kolmea kymmenesosaa. 

 

 



 

  

 NANOFORM  

 Taloudelliset tiedot 31.3.2020 päättyneeltä kolmen 
kuukauden jaksolta  

LIITE C – YHTIÖN TILINTARKASTAMATTOMAT TALOUDELLISET TIEDOT 31.3.2020 PÄÄTTYNEELTÄ
KOLMEN KUUKAUDEN JAKSOLTA JA RAPORTTI OSAVUOSITIETOJEN YLEISLUONTEISESTA

TARKASTUKSESTA
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Konsernin laaja tuloslaskelma  
   

  
   

1 000 euroa Liite 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 
    

 
Liikevaihto 5 150  49      

Liiketoiminnan muut tuotot  13 99 231      

Materiaalit ja palvelut  -60 -154 -603 

Henkilöstökulut 8 -2 942 -594 -4 359 

Poistot ja arvonalentumiset 7 -228 -83 -444 

Liiketoiminnan muut kulut 6 -1 297 -351 -2 218 

Liiketoiminnan kulut yhteensä   -4 527 -1 183 -7 625      

Liiketappio   -4 365 -1 083 -7 344      

Rahoitustuotot  0 0 0 

Rahoituskulut  -223 -61 -210 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   -223 -61 -209      

Tappio ennen veroja   -4 588 -1 144 -7 554      

Tuloverot     
     

Kauden tappio   -4 588 -1 144 -7 554 

          

Kauden tappion jakautuminen 
    

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden tappio  -4 588 -1 144 -7 554      

Muut laajan tuloksen erät 
    

     

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi 
    

  Muuntoerot 
 

0 
  

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä   0     

Kauden laaja tulos yhteensä   -4 588 -1 144 -7 554 
     

Kauden laajan tuloksen jakautuminen 
    

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja kauden tulos  -4 588 -1 144 -7 554 
     

Osakekohtainen tappio     

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, EUR 

 -0,12 -0,03 -0,19 
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Konsernin tase  
   

  
   

1 000 euroa Liite 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 

          

VARAT  
   

Pitkäaikaiset varat  
   

Aineettomat hyödykkeet  152 166 154 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7 6 850 2 224 4 972 

Muut saamiset  24 10 24 

Pitkäaikaiset varat yhteensä   7 026 2 400 5 150      

Lyhytaikaiset varat  
   

Myyntisaamiset  165  20 

Muut saamiset  153 86 378 

Siirtosaamiset  334 34 59 

Rahavarat 9 4 799 4 550 7 303 

Lyhytaikaiset varat yhteensä   5 451 4 669 7 760 

Varat yhteensä   12 477 7 069 12 910      

OMA PÄÄOMA JA VELAT  
   

Oma pääoma  
   

Osakepääoma  3 3 3 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  17 707 8 020 17 707 

Kertyneet tappiot  -9 601 -2 980 -2 224 

Kauden tappio  -4 588 -1 144 -7 554 

Oma pääoma yhteensä   3 520 3 898 7 932      

Pitkäaikaiset velat  
   

T&K lainat 9 865 630 599 

Vuokrasopimusvelat 9 3 858 1 609 2 573 

Lyhytaikaiset velat   4 723 2 239 3 172      

Lyhytaikaiset velat  
   

Varaukset    19 

T&K lainat 9 78  78 

Vuokrasopimusvelat 9 599 191 413 

Saadut ennakot   52 19 55 

Ostovelat   815 308 571 

Muut velat   96 62 94 

Siirtovelat 10 2 593 352 576 

Lyhytaikaiset velat   4 234 932 1 806 

Velat yhteensä   8 957 3 171 4 978 

Oma pääoma ja velat yhteensä   12 477 7 069 12 910 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista   

1 000 euroa 
Osake-

pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto Muuntoero 
Kertyneet 

tappiot 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2020 3 17 707   -9 777 7 932 

Kauden tappio       -4 588 -4 588 

Muut laajan tuloksen erät         0 

  Muuntoero     0   0 

Liiketoimet omistajien kanssa           

Osakeperusteiset maksut       176 176 

Oma pääoma 31.3.2020 3 17 707 0 -14 189 3 520 

      

1 000 euroa 
Osake-
pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto Muuntoero 

Kertyneet 
tappiot 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2019 3 8 020   -2 989 5 033 

Kauden tappio       -1 144 -1 144 

Liiketoimet omistajien kanssa           

Osakeperusteiset maksut       9 9 

Oma pääoma 31.3.2019 3 8 020   -4 124 3 899 

      

1 000 euroa 
Osake-
pääoma 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto Muuntoero 

Kertyneet 
tappiot 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2019 3 8 020   -2 989 5 033 

Kauden tappio       -7 554 -7 554 

Liiketoimet omistajien kanssa           

Omien osakkeiden hankinta       -102 -102 

Osakeanti    9 687     9 687 

Osakeperusteiset maksut       867 867 

Oma pääoma 31.12.2019 3 17 707   -9 777 7 932 
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Konsernin rahavirtalaskelma  
   

  
   

1 000 euroa Liite 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 
     

Liiketoiminnan rahavirta  
   

Tappio ennen veroja  -4 588 -1 144 -7 554 

Oikaisut:  
   

  Poistot ja arvonalentumiset 7 228 83 444 

  Rahoitustuotot ja -kulut  223 61 209 

  Osakeperusteiset maksut 8 176 9 867 

Muut oikaisut *)  -32 -99 -212 

Käyttöpääoman muutokset  
  

 

   Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos  -329 138 -30 

   Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos  2 080 -9 541 

Pitkäaikaisten saamisten lisäys  0  -14 

Maksetut korot  -1 -8 -50 

Saadut korot  0 0 0 

Liiketoiminnan nettorahavirta   -2 240 -969 -5 798      

Investointien rahavirta  
   

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin  -6 -7 -74 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 7 -323 -107 -1 804 

Investointien nettorahavirta   -329 -113 -1 878      

Rahoituksen rahavirta  
   

Osakeannit  
 

 10 046 

Osakeannin transaktiokulut  
 

 -359 

Omien osakkeiden hankinta  
 

 -102 

T&K lainojen nostot 9 362 122 122 

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset 9 -126 -60 -292 

Rahoituksen nettorahavirta   236 62 9 415      

Rahavarojen muutos  -2 333 -1 021 1 739 

Rahavarat kauden alussa  7 303 5 595 5 595 

Kurssiero  -170 -24 -32 

Rahavarat kauden lopussa   4 799 4 550 7 303 

     

*) Rahavirtalaskelman muut oikaisut     

     
1 000 euroa   1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 

Liiketoiminnan muut tuotot - julkiset avustukset   -99 -231 

Liiketoiminnan muut tuotot - vuokrasopimukset  -13   

Liiketoiminnan muut kulut - varaus tappiollisesta 
sopimuksesta 

  -19   19 

Yhteensä  -32 -99 -212 
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Liitetiedot 
 

1. Yrityksen perustiedot 
 
Nanoform (”Nanoform”,”Konserni”) on suomalainen konserni, joka tarjoaa nanoteknologian 
asiantuntijapalveluita ja lääkepartikkeliteknologiaa kansainväliselle lääketeollisuudelle. Emoyhtiö, Nanoform 
Finland Oyj (aikaisemmin Nanoform Finland Oy, “Yhtiö”) on Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, 
jonka y-tunnus on 2730572-8. Päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa Viikinkaari 4, 00790 Helsinki, Suomi. 
 
 

2. Laadintaperiaatteet 
 
Nämä taloudelliset tiedot 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta on laadittu yksinomaan 
sisällytettäväksi Esitteeseen, joka on laadittu Nanoform Finland Oyj:n listautumisannin yhteydessä ja sen 
osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ja Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämille First North Premier 
Growth markkinapaikoille (”FN-listautuminen”), ja tätä ei voida käyttää missään muussa tarkoituksessa. Yhtiön 
hallitus on hyväksynyt nämä taloudelliset tiedot 21. toukokuuta 2020 julkistettavaksi listautumisesitteessä.  
 
Nämä taloudelliset tiedot on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Taloudellisten tietojen 
valmistelussa Nanoform on soveltanut samoja laadintaperiaatteita, laskentamenetelmiä ja esittämistapaa kuin 
tilinpäätöksessä 31.12.2019 lukuun ottamatta seuraavaa. 
 
Vuoden 2020 aikana Yhtiö on perustanut tytäryhtiön (Nanoform USA Inc.) Yhdysvaltoihin, jonka jälkeen 
Nanoform konserni muodostui. Nämä taloudelliset tiedot on laadittu Nanoform Finland Oyj:n ja sen tytäryhtiön 
yhdistellystä taloudellisesta informaatiosta. Taloudellisissa tiedoissa esitetyt vertailukausien luvut vastaavat 
Nanoform Finland Oyj:n (aikaisemmin Nanoform Finland Oy) lukuja. 
 
Raportointikaudella perustettu tytäryhtiö on yhdistelty Konserniin siitä päivästä alkaen, jolloin Konserni on 
saanut määräysvallan yhtiöstä. Emoyhtiö omistaa 100 % tytäryhtiöstä. Tytäryhtiö on yhdistelty 
hankintamenetelmää käyttäen. Kaikki sisäiset liiketapahtumat, saatavat, velat ja realisoitumattomat katteet on 
eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. 
 
Konsernitilinpäätöksen esittämisvaluutta on euro, joka on emoyhtiön toimintavaluutta. Ulkomaisten 
tytäryhtiöiden, joiden toimintavaluutta ei ole euro, laaja tuloslaskelma ja rahavirtalaskelma on muunnettu 
euroiksi kvartaalin keskikurssia käyttäen. Näiden tytäryhtiöiden tase on muunnettu raportointikauden 
päättymispäivän kurssia käyttäen. Kauden tuloksen ja muiden laajan tuloksen erien muuntamisesta laajassa 
tuloslaskelmassa ja taseessa syntyvä muuntoero on kirjattu erillisenä eränä omaan pääomaan ja muihin laajan 
tuloksen eriin. Myös muuntoerot, jotka syntyvät hankintamenomenetelmän soveltamisesta ja hankinnan 
jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.   
 
COVID-19 pandemia, joka alkoi Kiinasta joulukuussa 2019, saavutti Euroopan ja Yhdysvallat maaliskuun 2020 
aikana. Konsernilla ei ole ollut merkittäviä COVID-19:sta johtuvia viiveitä tai keskeytyksiä asiakasprojektien 
aikatauluissa. Konserni toteuttaa toimintamallia, joka varmistaa toimitusketjun turvallisuuden ja 
toiminnallisuuden ja Konsernilla on varasuunnitelma, jolla se minimoi mahdollisten toimituspuutteiden riskiä 
lähitulevaisuudessa. COVID-19:lla ei ole merkittävää vaikutusta laskentamenetelmiin tai esittämistapaan, joita 
on sovellettu raportoinnissa Q1/2020 aikana. 
 
 

3. Merkittävimmät muutokset raportointikaudella 
 
Konsernin liiketoiminnan tulos on vaihdellut merkittävästi raportointijaksojen välillä ja näin tulee 
todennäköisesti tapahtumaan tulevaisuudessakin. Konsernin taloudelliseen asemaan ja tulokseen 31.3.2020 
päättyvän kolmen kuukauden jakson aikana ovat erityisesti vaikuttaneet seuraavat tapahtumat ja transaktiot:   

 Liikevaihto muodostui ”proof of concept” -projekteista, joissa Konserni nanoformoi asiakasyritysten 
lääkeyhdisteitä (kts. liitetieto 5 Segmenttiraportointi ja liikevaihto) 

 Henkilöstökulut lisääntyivät pääosin johtuen henkilöstön kasvusta, osakeperusteisista maksuista sekä 
tulospalkkioista. Liiketoiminnan muut kulut sisälsivät listautumiseen liittyviä ja GMP (”Good 
Manufacturing Practice”) -liitännäisiä kuluja (kts. liitetieto 6 Liiketoiminnan muut kulut). Arvio 
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listautumiskuluista, jotka tullaaan luokittelemaan transaktiokuluksi suunnitellun listautumisen 
yhteydessä, on kirjattu taseen siirtosaamisiin.  

 Hallitus päätti 10.3.2020 optio-ohjelmasta 1/2020, jossa 505 000 osakeoptiota myönnettiin Konsernin 
avainhenkilöille (kts. liitetieto 8 Osakeperusteiset maksut). 

 Käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokrasopimusvelkojen lisäys johtui Konsernin tekemistä uusien, 
suurempien toimitilojen vuokrasopimuksista ja nykyisiä pienempiä toimitiloja koskevien 
vuokrasopimusten sopimusehtojen mukaisista irtisanomisista. Sekä olemassaolevat että uudet 
toimitilat sijaitsevat kampusrakennuksessa, jossa Konsernin nykyinen päätoimipaikka sijaitsee (kts. 
liitetieto 7 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja liitetieto 9 Nettovelat) 

 Konserni nosti 362 tuhannen euron T&K lainan Business Finlandilta perustuen olemassa olevaan 
rahoituspäätökseen (kts. liitetieto 9 Nettovelat). 

 
 

4. Toiminnan jatkuvuus. 
 
Nanoform on ollut tappiollinen perustamisestaan lähtien, ja tappio 31.3.2020 päättyneeltä raportointikaudelta 
oli 4 588 tuhatta euroa sekä oma pääoma oli 3 520 tuhatta euroa, joka sisältää 14 189 tuhatta euroa kertyneitä 
tappioita. Liiketoimintaan käytetty rahavirta 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta oli 2 240 
tuhatta euroa ja investointeihin käytetty rahavirta oli 329 tuhatta euroa. Konsernin rahavarat 31.3.2020 olivat 
4 799 tuhatta euroa. 
 
Tuotekehitys- ja hallinnointitoimintojensa lisäksi, Konserni toimittaa ”proof of concept” -tyyppisisä 
tutkimuspalveluita asiakkailleen. Konserni on katsauskaudella jatkanut investointeja tuotantoteknologiaan ja 
on raportointikauden päättymisen jälkeen 29.4.2020 saanut GMP (Good Manufacturing Practice) 
laatusertifioinnin, mikä mahdollistaa yhtiön nanoformointi-teknologian kaupallisen hyödyntämisen myös 
kliinisissä lääketutkimuksissa (kts. liitetieto 12 Raportointikauden jälkeiset tapahtumat).  
 
Kehitystoimintansa rahoittamisen Yhtiö on pääosin hoitanut osakeanneilla kerätyillä varoilla. Tilikaudella 2019 
Yhtiö keräsi osakeannilla 9 687 tuhatta euroa. Oman pääoman ehtoisen rahoituksen lisäksi Yhtiö on hankkinut 
rahoitusta T&K lainoista. 
 
Yhtiön johto on laatinut taloudelliset ennusteet liikevaihdon, kulujen ja investointien määrän kehityksestä 
raportointipäivää seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolle. Ennusteet perustuvat oletukseen siitä, että Yhtiö tulee 
jatkamaan nanoformointi-teknologiansa kehittämistä ja kaupallistamista myös tulevaisuudessa, mikä 
edellyttää yhtiöltä huomattavia investointeja. Konsernin nykyiset likvidit varat 4 799 tuhatta euroa 
katsauskauden lopussa eivät riitä jatkamaan merkittävän kasvu- ja investointisuunnitelman mukaista toimintaa 
seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ilman lisärahoitusta. 
 
Yhtiön taloudellisiin ennusteisiin perustuen, sekä huomioiden 31.3.2020 käytettävissä olevat rahavarat sekä 
7.5.2020 ankkurisijoittajilta saadut merkintäsitoumukset merkitä Yhtiön osakkeita yhteensä 45,5 miljoonan 
euron määrällä. (kts. liitetieto 12 Raportointikauden jälkeiset tapahtumat), johto arvioi, että Yhtiöllä on riittävä 
käyttöpääoma sen nykyisiin tarpeisiin seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolle näiden taloudellisten tietojen 
hyväksymispäivästä.  
 
Merkintäsitoumuksista saatavat maksut ovat ehdollisia FN-listauksen onnistuneelle loppuunsaattamiselle sekä 
tietyille muille tavanomaisille ehdoille ja Yhtiön johdon näkemys on, että näiden ehtojen täyttämiseen ei liity 
merkittävää epävarmuutta. Olettaen että FN-listaus saadaan vietyä loppuun tiettyjen muiden tavanomaisten 
ehtojen täyttyessä sekä Yhtiön saadessa maksut merkintäsitoumuksista, Yhtiö pystyy jatkamaan toimintaansa 
ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa, mikä tukee oletusta toiminnan jatkuvuudesta.  Näin ollen, vuoden 
2019 lakisääteisessä tilinpäätöksessä kerrottu olennainen epävarmuustekijä Yhtiön kyvystä jatkaa 
toimintaansa on näiden taloudellisten tietojen hyväksymispäivänä poistunut.      
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5. Segmenttiraportointi ja liikevaihto 
 
Nanoform tuottaa nanoteknologian asiantuntijapalveluita ja lääkepartikkeliteknologiaa. Nanoformin ylin 
operatiivinen päätöksentekijä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja johtaa Konsernia yhtenä yhtenäisenä 
liiketoimintakokonaisuutena ja täten Konsernilla on yksi liiketoiminta- ja raportointisegmentti. 
 
Nanoformin liikevaihto raportointikaudella on kertynyt pääosin asiakasopimuksista Suomen ulkopuolelta 
(asiakkaan kotipaikan mukaan). Konsernin strategia on myydä nanoformointipalveluita laajalti, joka minimoi 
Konsernin riippuvuuden yksittäisistä asiakkuuksista tai projekteista. Nanoformin liikevaihto muodostuu 
asiakkaille tarjotuista ”proof of concept” -tyyppisistä tutkimus- ja tuotekehityspalveluista, joissa Konserni 
nanoformoi asiakasyritysten lääkeyhdisteitä. Nanoformin asiakassopimukset sisältävät yhden tai useita 
suoritevelvoitteita. Asiakassopimuksissa jokainen erillinen nanoformoitu lääkeyhdiste muodostaa erillisen 
suoritevelvoitteen, koska asiakas voi saada hyötyä jokaisesta erillisestä nanoformoidusta yhdisteestä, ja 
jokainen nanoformoitu yhdiste on erotettavissa muista sopimuksessa annetuista lupauksista. Seuraavassa 
taulukossa on esitetty yhteenveto liikevaihdon jakaumasta: 
 

 
1 000 euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 

Eurooppa 92  15 

Yhdysvallat 58  34 

Yhteensä 150   49 

    
1 000 euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 

Ajan kuluessa tuotettavat palvelut 150  49 

Yhteensä 150   49 

 

 

6. Liiketoiminnan muut kulut 
 
1 000 tuhatta 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 

Toimitilakulut 14 1 66 

IT-kulut 64 32 202 

Markkinointi- ja viestintäkulut 82 45 312 

Konsultointi- ja asiantuntijapalkkiot 774 86 858 

Matkakulut 52 71 269 

Vapaaehtoiset henkilöstökulut 78 74 304 

Ulkoistetut tutkimus- ja tuotekehitysmenot 184 7 28 

Muut kulut 50 34 180 

Yhteensä 1 297 351 2 218 
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7. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
 
Nanoformin aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet muodostuvat vuokratuista toimitiloista 
(käyttöoikeusomaisuuserät), vuokrahuoneistojen perusparannusmenoista sekä koneista ja kalustosta. 
 

1 000 tuhatta 
Koneet ja 
kalusto 

Käyttöoikeus-
omaisuuserät 

Keskeneräiset 
käyttöomaisuus

hyödykkeet Yhteensä 

Kirjanpitoarvo 1.1.2020 531 2 853 1 588 4 972 

Lisäykset 93 1 935 431 2 459 

Vähennykset *)   -361   -361 

Poistot -47 -175   -221 

Kirjanpitoarvo 31.3.2020 577 4 253 2 020 6 850 

     

1 000 tuhatta 
Koneet ja 
kalusto 

Käyttöoikeus-
omaisuuserät 

Keskeneräiset 
käyttöomaisuus

hyödykkeet Yhteensä 

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 312 1 781 87 2 179 

Lisäykset 5 1 115 121 

Poistot -25 -51   -77 

Kirjanpitoarvo 31.3.2019 291 1 730 202 2 224 

     

1 000 tuhatta 
Koneet ja 
kalusto 

Käyttöoikeus-
omaisuuserät 

Keskeneräiset 
käyttöomaisuus

hyödykkeet Yhteensä 

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 312 1 781 87 2 179 

Lisäykset 342 1 366 1501 3 209 

Poistot -122 -294   -416 

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 531 2 853 1 588 4 972 

 
*) Vähennykset muodostuvat käyttöoikeusomaisuuserien vuokrasopimusaikojen lyhennyksistä 
 
Käyttöoikeusomaisuuserät muodostuvat Nanoformin vuokraamista toimitiloista. Keskeneräiset 
käyttöomaisuushyödykkeet muodostuvat GMP puhdastilan hankintamenosta, jonka käyttämiseen Yhtiö on 
saanut viranomaishyväksynnän raportointikauden päättymisen jälkeen 29.4.2020. . 
 
Konsernilla on sitoumuksia aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintoihin yhteensä 720 tuhatta 
euroa.   
 
 

8. Osakeperusteiset maksut 
 
Hallitus päätti 10.3.2020 antaa 505 000 optio-oikeutta Konsernin avainhenkilöstölle (optio-ohjelma 1/2020). 
Kukin optio-oikeus oikeuttaa optionhaltijan merkitsemään yhden osakkeen ja optio-oikeudet ansaitaan 
lineaarisesti siten, että 100 prosenttinen oikeus on vuoden kuluttua optio-oikeuksien myöntämispäivästä. 
Optioihin liittyy palvelusehto, joka edellyttää työ- ja palvelusuhdetta ansaintajakson ajan. Osakkeiden 
merkintäaika optioilla alkaa lineaarisesti, kun rekisteröity optio-oikeus on ansaittu. Annettujen optio-oikeuksien 
vaikutus kauden tulokseen oli 79 tuhatta euroa. 
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Optioiden käyvän arvon määritykseen vaikuttavat tekijät on esitetty alla olevassa taulukossa. 
 

Osakkeen 
käypä arvo, 
euroa 

Option 
merkintähinta, 
euroa Volatiliteetti, % 

Riskitön korko, 
% 

Option käypä 
arvo 

Osakkeen 
merkinnän 
päättymis-
päivä 

1,77 1,65 65 0,01 0,97 10.3.2025 
 
 

9. Nettovelka 
 
Nanoformin nettovelan kirjanpitoarvojen yhteenveto on esitetty alla olevassa taulukossa: 
 

1 000 tuhatta 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 

Lyhytaikaiset T&K lainat 78   78 

Pitkäaikaiset T&K lainat 865 630 599 

Rahavarat -4 799 -4 550 -7 303 

Nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja -3 857 -3 920 -6 626 

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 599 191 413 

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 3 858 1 609 2 573 

Nettovelka 601 -2 120 -3 640 

 
T&K lainojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla lainojen ennustetut tulevat kassavirrat käyttämällä 
raportointipäivän korkoa. Diskonttauskorossa huomioidaan riskitön korko ja ennustettu marginaali yhtiön 
omasta luottoriskistä. T&K lainojen arvostus perustuu ei havainnoitavissa olevaan markkinainformaatioon, 
josta syystä lainojen käyvät arvot on luokiteltu tasolle 3 (Rahoitusinstrumentin arvostus ei perustu 
todennettavissa olevaan markkinatietoon). T&K lainojen kirjanpitoarvot olivat 942 (31.12.2019: 677) tuhatta 
euroa ja käyvät arvot olivat 1 023 (31.12.2019: 766) tuhatta euroa. 
 
 

10. Lähipiiritiedot 
 
Helsingin yliopistolla ja Helsingin yliopiston rahastoilla on merkittävä vaikutusvalta Yhtiössä, joka johtuu 
Helsingin yliopiston rahastojen 14,49 prosentin omistusosuudesta ja sen oikeudesta nimittää edustaja Yhtiön 
hallitukseen. 
 
Yhtiö ja Konsernin talousjohtaja ovat solmineet johtajasopimuksen 20.4.2018, jonka mukaan talousjohtaja on 
oikeutettu muuttuvaan palkkionosaan, joka on sidottu sijoittajilta 1.6.2018 jälkeen kerättyyn pääomaan. 
Lisätietoja johtajasopimuksesta liitetiedossa 11 Vakuudet ja vastuusitoumukset. 
 
Hallitukselle maksetut kuluksi kirjatut palkat ja palkkiot 

 

  1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 

1 000 tuhatta   Palkkiot 

Osake-
perusteinen 
palkitseminen Palkkiot 

Osake-
perusteinen 
palkitseminen Palkkiot 

Osake-
perusteinen 
palkitseminen 

Rabbe Klemets  10 5  4 30 107 

Miguel Maria Calado  8 3  3 23 71 

Albert Haeggström, CFO 5 3  3 20 71 

Mads Laustsen   5 21     7 60 

Hallituspalkkiot yhteensä 27 32  9 79 310 
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Toimitusjohtajan ja johdon avainhenkilöstön palkitseminen: 

1 000 tuhatta Toimitusjohtaja 
Johdon avain-
henkilöstö *) 

1-3/2020   
Palkat ja muut lyhytaikaiset etuudet **) 59 774 

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet **) 15 165 

Osakeperusteinen palkitseminen   18 

Yhteensä 74 958 

   

1 000 tuhatta Toimitusjohtaja 
Johdon avain-
henkilöstö *) 

1-3/2019   
Palkat ja muut lyhytaikaiset etuudet  26 175 

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet  6 15 

Osakeperusteinen palkitseminen     

Yhteensä 32 190 

   

1 000 tuhatta Toimitusjohtaja 
Johdon avain-
henkilöstö *) 

1-12/2019   

Palkat ja muut lyhytaikaiset etuudet **) 109 836 

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet **) 24 125 

Osakeperusteinen palkitseminen   275 

Yhteensä 133 1 236 

 

 
*) Johtoryhmä ilman toimitusjohtajaa, jonka työsuhde-etuudet on esitetty erikseen. 
**) Sisältää talousjohtajan johtajasopimukseen liittyvän muuttuvan palkkionosan. 

 

 
Seuraavat lähipiiritapahtumat sisältyvät Konsernin laajaan tuloslaskelmaan: 
 
1 000 tuhatta 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 

Tavaroiden ja palveluiden osto Helsingin Yliopistolta 13 6 159 

 

 
Seuraavat lähipiirisaldot sisältyvät Konsernin taseeseen: 
 

1 000 tuhatta 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 

Tavaroiden ja palvelujen ostoista johtuvat velat 
Helsingin Yliopistolle 

13   

Velat johtoon kuuluville avainhenkilöille – Muuttuviin 
palkkionosiin liittyvä jaksotus 

910  158 232 

Yhteensä 923 158 232 
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11. Vakuudet ja vastuusitoumukset 
 
Yhtiö on solminut sekä talousjohtajan että sijoittajasuhdejohtajan kanssa johtajasopimukset, joissa nämä 
henkilöt ovat oikeutettuja muuttuvaan palkkionosaan Yhtiön keräämästä pääomasta, mukaan lukien ja 
päättyen mahdolliseen FN-Listautumiseen. Yhtiön talousjohtajalle FN-Listautumisen tai muun oman pääoman 
ehtoisen rahoituksen hankinnan seurauksena maksettava muuttuva palkkionosa on 2,5 prosenttia sijoittajilta 
kerätystä pääomasta, vähennettynä suorilla kuluilla, mukaan lukien palkkiot taloudelliselle neuvonantajalle. 
Yhtiön sijoittajasuhdejohtajalle mahdollisen FN-Listautumisen tai muun oman pääoman ehtoisen rahoituksen 
seurauksena maksettava muuttuva palkkionosa on 3 prosenttia sijoittajilta kerätystä pääomasta, kuitenkin 
enintään 1.2 miljoonaa euroa. Muuttuvasta palkkionosasta peritään soveltuvat työnantajapuolen kulut. 
Aikaisemmin Yhtiö luokitteli tuleviin pääoman sijoituksiin liittyvät muuttuvat palkkionosat ehdollisena velkana, 
mutta Q1/2020 raportointijakson aikana saldo on kirjattu Konsernin taseeseen. Näihin liittyvä velka on esitetty 
siirtoveloissa ja sen määräksi on arvioitu 1,4 miljoonaa euroa 31.3.2020. 
 
 
 

12. Raportointikauden jälkeiset tapahtumat 
 
Nanoformin varsinainen yhtiökokous (“Yhtiökokous”) pidettiin Helsingissä 7.4.2020, jossa päätettiin muun 
muassa seuraavat asiat: 

 Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme. Miguel Calado valittiin hallituksen 

puheenjohtajaksi, Mads Laustsen varapuheenjohtajaksi ja Albert Hæggström valittiin uudelleen hallituksen 

varsinaiseksi jäseneksi seuraavaksi toimikaudeksi. 

 Yhtiökokous päätti antaa enintään 350 000 optio-oikeutta maksutta (optio-ohjelma 2/2020). Hallituksen 

puheenjohtaja on oikeutettu merkitsemään enintään 150 000 osaketta ja kukin muu hallituksen jäsen 

enintään 100 000 osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa optionhaltijan merkitsemään yhden osakkeen ja 

optio-oikeudet ansaitaan lineaarisesti siten, että 100 prosenttinen oikeus on vuoden kuluttua optio-

oikeuksien myöntämispäivästä. Optioihin liittyy palvelusehto, joka edellyttää työ- ja palvelusuhdetta 

ansaintajakson ajan. Osakkeiden merkintäaika optioilla alkaa lineaarisesti, kun rekisteröity optio-oikeus 

on ansaittu. Osakkeen merkintähinta ansaitulla optiolla on 2,45 euroa per osake. Optio-ohjelmasta on 

alettu kirjaamaan kulua optioiden myöntämispäivästä 7.4.2020 eteenpäin.  

 Yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista toteuttaakseen Yhtiön 

suunnitellun listautumisen Nasdaq Helsinki Oy:n ja Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämille First North 

Premier Growth markkinapaikoille. Yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään uusien 

osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä maksua vastaan. Valtuutuksen nojalla voidaan 

antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 30 000 000 kappaletta. 

Yhtiön yhtiömuoto muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi, missä yhteydessä Yhtiön osakepääoma korotettiin 
vaadittuun 80 000 euroon rahastokorotuksella, jossa käytettiin varoja sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastosta. Uusia osakkeita ei annettu. Yhtiön toiminimi vaihdettiin Nanoform Finland Oy:stä Nanoform Finland 
Oyj:öön. Osakepääoman korotus ja yhtiömuodon muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 24.4.2020.  
 
24.4.2020 Yhtiö laski liikkeelle 1 300 000 uutta osaketta merkittäväksi perustuen optioihin, jotka Yhtiö oli 
myöntänyt tietyille sijoittajille osana 1/2016 optio-ohjelmaa. Osakkeiden merkintähinta oli 0,32 euroa per osake 
ja kokonaismerkintähinta, 416 tuhatta euroa, merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  
 
29.4.2020 Yhtiö sai FIMEA:n myöntämän GMP-luvan piroksikaamilääkeaineen nanoformointiin käytettäväksi 
kliinisissä tutkimuksissa. 
 
Yhtiö on 7.5.2020 saanut ankkurisijoittajilta merkintäsitoumuksia merkitä Yhtiön osakkeita yhteensä 45,5 
miljoonan euron määrällä.  Merkintäsitoumuksista saatavat maksut ovat ehdollisia FN -listautumisen 
onnistuneelle loppuunsaattamiselle sekä tietyille muille tavanomaisille ehdoille. 
 
COVID-19 pandemia ei ole merkittävästi viivästyttänyt tai keskeyttänyt Konsernin asiakasprojekteja 
raportointikauden jälkeisellä jaksolla. 
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Raportti osavuositietojen yleisluonteisesta tarkastuksesta 
Nanoform Finland Oyj:n hallitukselle  

Johdanto 
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Nanoform Finland Oyj:n (y-tunnus 2730572-8, aiemmmin Nanoform Fin-
land Oy,) taloudelliset tiedot 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta, jotka sisältävät konsernin 
taseen 31.3.2020, konsernin laajan tuloslaskelman, laskelman konsernin oman pääoman muutoksista, konsernin 
rahavirtalaskelman 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sekä tietyt selittävät liitetiedot (”osavuosi-
tiedot”).  Nämä osavuositiedot on laadittu ainoastaan sisällytettäväksi esiteasetuksen (EU) 2017/1129 ja komis-
sion delegoidun asetuksen (EU) 2019 /980 mukaiseen esitteeseen. Esite on laadittu Nanoform Finland Oyj:n lis-
tautumisannin yhteydessä ja sen osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ja Nasdaq Stockholm AB:n yllä-
pitämille First North Premier Growth markkinapaikoille. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat konsernin osavuo-
sitietojen laatimisesta EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.  Meidän 
velvollisuutenamme on esittää suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella johtopäätös osavuositie-
doista.  
 
Tämä raportti on annettu ainoastaan sisällytettäväksi edellä mainittuun esitteeseen.   

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus 
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu kansainvälisen yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin ISRE 2410 
”Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Yleisluontei-
seen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista vas-
taaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluon-
teinen tarkastus on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien mukaisesti suoritet-
tava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellai-
set merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen emme anna tilintarkastuskerto-
musta. 

Johtopäätös 
Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei osa-
vuositietoja ole kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -
standardin mukaisesti.  

 

Helsingissä 21.5.2020 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö 
 
 
 
Tomi Moisio 
KHT, JHT 
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PÄÄTTYNEILTÄ TILIKAUSILTA JA TILINTARKASTUSKERTOMUS  
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EUR Liite 1.1.-31.12.2019
1.1.-31.12.2018 

(oikaistu)
1.1.-31.12.2017 

(oikaistu)

Liikevaihto 4 49 093 235 000 65 000

Liiketoiminnan muut tuotot 6 231 335 54 652 180 605

Materiaalit ja palvelut 7 -603 431 -161 624 -160 378

Henkilöstökulut 8 -4 358 917 -1 298 723 -426 203

Poistot ja arvonalentumiset 10 -444 248 -159 924 -66 746

Liiketoiminnan muut kulut 9 -2 218 098 -656 376 -78 394

Liiketoiminnan kulut yhteensä -7 624 694 -2 276 648 -731 720

Liiketappio -7 344 266 -1 986 996 -486 115

Rahoitustuotot 11 451 95 11

Rahoituskulut 11 -209 707 -87 386 -35 169

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -209 256 -87 290 -35 158

Tappio ennen veroja -7 553 521 -2 074 286 -521 273

Tuloverot 12 0 0 0

Tilikauden tappio -7 553 521 -2 074 286 -521 273

EUR Liite 1.1.-31.12.2019
1.1.-31.12.2018 

(oikaistu)
1.1.-31.12.2017 

(oikaistu)

Tilikauden tappion jakautuminen

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva  
tilikauden tappio -7 553 521 -2 074 286 -521 273

Tilikauden laaja tulos yhteensä -7 553 521 -2 074 286 -521 273

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja 
tilikauden tulos -7 553 521 -2 074 286 -521 273

Osakekohtainen tappio 13    

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella 
oikaistu osakekohtainen tulos, EUR -0,19 -0,07 -0,02

Laaja tuloslaskelma 

Tilinpäätös
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EUR Liite 31.12.2019
31.12.2018  

(oikaistu)
31.12.2017  

(oikaistu)
1.1.2017  

(oikaistu)

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 14 153 729 166 330 177 264 163 735

Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet 15 4 972 148 2 179 358 442 707 243 772

Muut saamiset 16 24 085 10 125 8 964 5 805

Pitkäaikaiset varat yhteensä 5 149 963 2 355 813 628 935 413 312

Lyhytaikaiset varat

Myyntisaamiset 17 20 000 160 000 65 000 6 200

Muut saamiset 17 378 470 79 428 0 39 419

Siirtosaamiset 17 58 754 18 456 992 158

Rahavarat 18 7 302 666 5 594 974 98 007 385 636

Lyhytaikaiset varat yhteensä 7 759 890 5 852 858 163 998 431 413

Varat yhteensä 12 909 852 8 208 671 792 934 844 725

EUR Liite 31.12.2019
31.12.2018  

(oikaistu)
31.12.2017  

(oikaistu)
1.1.2017  

(oikaistu)

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma 19 2 500 2 500 2 500 2 500

Sijoitetun vapaan oman  
pääoman rahasto 19 17 706 692 8 020 160 665 411 665 411

Kertyneet tappiot -2 223 845 -914 953 -393 598 -393 598

Tilikauden tappio -7 553 521 -2 074 286 -521 274 0

Oma pääoma yhteensä 7 931 826 5 033 422 -246 961 274 313

Pitkäaikaiset velat

T&K lainat 22 599 129 554 537 440 729 130 235

Vuokrasopimusvelat 22 2 573 024 1 656 396 285 616 210 758

Saadut ennakot 0 20 249 0 0

Ostovelat 22 0 58 719 104 930 157 240

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 172 153 2 289 901 831 274 498 234

Lyhytaikaiset velat

Varaukset 23 19 079 0 0 0

T&K lainat 22 77 500 0 0 0

Vuokrasopimusvelat 22 413 073 189 588 27 250 9 385

Saadut ennakot 55 143 0 0 0

Ostovelat 22 570 691 391 018 54 903 39 040

Muut velat 94 498 23 152 344 5 323

Siirtovelat 24 575 889 281 590 126 124 18 431

Lyhytaikaiset velat 1 805 873 885 349 208 620 72 178

Velat yhteensä 4 978 026 3 175 250 1 039 895 570 412

Oma pääoma ja velat yhteensä 12 909 852 8 208 671 792 934 844 725

Tase
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EUR Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman  

pääoman rahasto Kertyneet tappiot Oman pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017 (IFRS) 2 500 665 411 -413 843 254 068

Oikaisujen vaikutus 1.1.2017   20 245 20 245

Oikaistu oma pääoma 1.1.2017 (oikaistu) 2 500 665 411 -393 598 274 313

Tilikauden tappio 2017 (oikaistu)   -521 273 -521 273

Oma pääoma 31.12.2017 (oikaistu) 2 500 665 411 -914 872 -246 961

Tilikauden tappio 2018 (oikaistu)   -2 074 286 -2 074 286

Liiketoimet omistajien kanssa     

Omien osakkeiden hankinta 22.1.2018   -81 -81

Osakeanti 24.1.2018  1 012 500  1 012 500

Osakeanti 21.6.2018 *)  6 342 249  6 342 249

Oma pääoma 31.12.2018 (oikaistu) 2 500 8 020 160 -2 989 240 5 033 422

Tilikauden tappio 2019   -7 553 521 -7 553 521

Liiketoimet omistajien kanssa     

Osakeperusteiset maksut   866 912 866 912

Omien osakkeiden hankinta 10.5.2019   -101 519 -101 519

Osakeanti 10.6.2019 *)  9 686 531  9 686 531

Oma pääoma 31.12.2019 2 500 17 706 692 -9 777 368 7 931 826

*) netotettu osakeannin transaktiokuluja vuonna 2019 359.302 euroa (2018: 622.231 euroa)

Laskelma oman pääoman muutoksista
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EUR Liite 1.1.-31.12.2019
1.1.-31.12.2018 

(Oikaistu)
1.1.-31.12.2017 

(Oikaistu)

Liiketoiminnan rahavirta

Tappio ennen veroja -7 553 521 -2 074 286 -521 273

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 10 444 248 159 924 66 746

Rahoitustuotot ja -kulut 11 209 256 87 290 35 158

Osakeperusteiset maksut 8 866 912 0 0

Muut oikaisut *) -212 256 -54 652 -180 532

Käyttöpääoman muutokset:

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 17 -29 960 -191 892 -55 865

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 22 540 992 585 139 -8 581

Pitkäaikaisten saamisten lisäys -13 960 -1 161 -3 159

Maksetut korot 11 -49 922 -14 347 -1 681

Saadut korot 11 451 95 11

Liiketoiminnan nettorahavirta -5 797 759 -1 503 890 -669 177

Investointien rahavirta

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 14 -73 880 -61 205 -37 624

Investoinnit aineellisiin  
käyttöomaisuus hyödykkeisiin 15 -1 803 704 -379 463 -54 397

Investointien nettorahavirta -1 877 583 -440 668 -92 022

EUR Liite 1.1.-31.12.2019
1.1.-31.12.2018 

(Oikaistu)
1.1.-31.12.2017 

(Oikaistu)

Rahoituksen rahavirta

Osakeannit 19 10 045 833 7 976 981 0

Osakeannin transaktiokulut 19 -359 302 -622 232 0

Omien osakkeiden hankinta -101 519 -81 0

T&K lainojen nostot 22 121 903 143 000 502 807

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset 21 -292 120 -56 143 -29 237

Rahoituksen nettorahavirta 9 414 796 7 441 525 473 570

Rahavarojen muutos 1 739 454 5 496 968 -287 629

Rahavarat 1.1. 5 594 974 98 007 385 636

Kurssiero -31 763 0 0

Rahavarat 31.12. 7 302 666 5 594 974 98 007

*) Rahavirtalaskelman muut oikaisut

EUR 1.1.-31.12.2019
1.1.-31.12.2018 

(Oikaistu)
1.1.-31.12.2017 

(Oikaistu)

Liiketoiminnan muut tuotot - julkiset avustukset -231 335 -54 652 -180 532

Liiketoiminnan muut kulut - varaus tappiollisesta  
sopimuksesta 19 079 0 0

Yhteensä -212 256 -54 652 -180 532

Rahavirtalaskelma
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1 Yrityksen perustiedot     
Nanoform Finland Oyj (entinen Nanoform Finland Oy, ”Nanoform”, ”Yhtiö”) on nanoteknologian asiantuntijapal-

veluita ja lääkepartikkeliteknologiaa kansainväliselle lääketeollisuudelle tarjoava Suomen lakien mukaan perustettu 

osakeyhtiö, jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa Viikinkaari 4, 00790 Helsinki. Yhtiön kaupallinen toiminta 

on aikaisessa vaiheessa ja vuonna 2019 toiminta on muodostunut sisäisistä tutkimus- ja kehitysaktiviteeteista sekä 

asiakkaille tarjotuista ”proof of concept” -tyyppisistä tutkimus- ja kehityspalveluista. Nanoformilla oli 43 työntekijää 

tilikauden 2019 lopussa.

2 Yhteenveto keskeisimmistä laadintaperiaatteista

2.1 Laatimisperusta
Tämä tilinpäätöskokonaisuus, joka sisältää tilinpäätökset 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikau-

silta (”tilinpäätös”), on laadittu ainoastaan sisällytettäväksi Esitteeseen, joka on laadittu Nanoform Finland Oyj:n 

listautumisannin yhteydessä ja sen osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ja Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitä-

mille First North Premier Growth markkinapaikoille (”FN-listautuminen”), eikä tätä tilinpäätöstä voida käyttää muu-

hun tarkoitukseen. Tämä tilinpäätös ei ole Yhtiön lakisääteinen tilinpäätös ja siinä esitetyt historialliset taloudelliset 

tiedot eroavat Yhtiön kunkin vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytyistä lakisääteisistä tilinpäätöksistä 

johtuen tiettyihin liitetietoihin tehdyistä täydennyksistä, Yhtiön 31.12.2019 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen 

laatimisen yhteydessä tehdyistä oikaisuista koskien vuoden 2018 tilinpäätöstä, mukaan lukien vertailuvuoden 2017 

taloudelliset tiedot sekä IFRS-standardeihin siirtymisestä vuonna 2018 siirtymäpäivän ollessa 1.1.2017. Vuoden 2017 

lakisääteinen tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain ja -säännösten mukaisesti. 

Tämän tilinpäätöksen liitetiedossa 2.3 esitetty toiminnan jatkuvuutta koskeva arvio on päivitetty Yhtiön vuoden 

2019 lakisääteisessä tilinpäätöksessä tehdystä arvioista vastaamaan tämän tilinpäätöksen päiväyksellä vallitsevaa 

tilannetta Yhtiön suunnitteleman FN-listautumisen ja sen ankkurisijoittajilta saamien merkintäsitoumusten osalta 

(kts. liitetieto 28 Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat). Olettaen, että FN-listautuminen viedään lop-

puun ja Yhtiö saa maksut merkintäsitoumuksista, vuoden 2019 lakisääteisessä tilinpäätöksessä kerrottu olennainen 

epävarmuustekijä Yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa on tässä tilinpäätöksessä poistunut.

Tilinpäätös on laadittu noudattaen International Accounting Standards Boardin (IASB) antamia ja EU:ssa sovellet-

taviksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Tilinpäätös on laadittu noudattaen IFRS-tulkinta-

komitean tulkintoja. Tilinpäätös on laadittu alkuperäisen hankintamenoin perustuen, ellei laatimisperusteissa ole 

muuta esitetty.

Tilinpäätöksen liitetiedot 

Nanoformin tilinpäätös esitetään euroissa, joka on Yhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Tässä tilinpäätöksessä 

esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista ja sen vuoksi yhteenlasketut luvut yksittäisistä luvuista saattavat 

poiketa taulukoissa esitettyjen summatietojen kanssa. Ulkomaanrahan määräiset liiketoimet muunnetaan toiminta-

valuutan määräisiksi tapahtumapäivän kursseihin. Valuuttakurssivoitot ja -tappiot, jotka syntyvät liiketapahtumiin 

liittyvistä maksuista ja ulkomaanrahan määräisten monetaaristen varojen ja velkojen muuttamisesta tilinpäätöspäi-

vän kurssiin, kirjataan tulosvaikutteisesti rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Ei-monetaariset erät, joiden arvostaminen 

perustuu ulkomaan rahan määräisenä ilmaistuun alkuperäiseen hankintamenoon, esitetään tilinpäätöksessä käyt-

täen liiketoimen toteutumispäivän kurssia.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi Esitteessä kokouksessaan 21.5.2020.

2.2 Oikaisut aikaisemmin julkistettuihin tilinpäätöksiin
Vuoden 2018 tilinpäätöksen alkuperäisen julkistamisen jälkeen yhtiö on korjannut ja oikaissut aikaisempia tilikausia. 

Alun perin julkaistua vuoden 2018 tilinpäätöstä on siten muokattu ja oikaistu seuraavasti:

1) Vuokrasopimukset
  a.  Yhtiö on arvioinut uudelleen vuokrasopimusvelan nykyarvon laskennassa käytettävän diskonttokoron. 

Tämän seurauksena todettiin, että aikaisempien vuosien laskennassa käytetty vuokralle ottajan lisäluoton 

korko on ollut korkeampi kuin sellainen yhtiön lisäluoton korko, joka huomioi myös käyttöoikeusomai-

suuserän arvioidun vakuusarvon. Tästä syystä yhtiö oikaisee käyttöoikeusomaisuuseriä sekä vuokrasopi-

musvelkoja sekä avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2017 sekä kaikilla raportointikausilla sen jälkeen. Oikaisun 

vaikutus 1.1.2017 käyttöoikeusomaisuuserään ja vuokrasopimusvelkaan on 60,0 tuhatta euroa, 31.12.2017 

käyttöomaisuuserään on 83,2 tuhatta euroa ja vuokrasopimusvelkaan on 79,3 tuhatta euroa ja 31.12.2018 

käyttöomaisuuserään 489,0 tuhatta euroa ja vuokrasopimusvelkaan 481,9 tuhatta euroa. Tuloslaskelman 

poistoja ja korkoja on oikaistu yhteensä -12,3 tuhatta euroa ja 3,9 tuhatta euroa 31.12.2018 ja 31.12.2017 

päättyneillä tilikausilla. Korjauksella on vaikutusta myös yhtiön rahavirtalaskelman esittämiseen, niin että 

liiketoiminnan rahavirtalaskelman rivi ”Tappio ennen veroja” sekä ”Oikaisut poistoihin ja arvonalentumi-

siin” ovat suurempia ja rivi ”Oikaisut rahoitustuottoihin- ja kuluihin” on pienempi. 

  b.  Yhtiö on kirjannut ennenaikaisesti vuokrasopimusvelan ja käyttöoikeusomaisuuserän 31.12.2018 päätty-

neellä tilikaudella vuokrasopimuksesta, jossa osa tiloista saatiin käyttöön vasta 1.9.2019, mikä on myös 

näiden tilojen osalta vuokrasopimuksen alkamispäivä. Sekä käyttöoikeusomaisuuserä että vuokrasopi-

6Nanoform 2019
F-21



musvelka on 1.9.2019 käyttöön saatujen tilojen osalta oikaistu pois taseesta 31.12.2018 ja esitetty 2018 

tilinpäätöksessä taseen ulkopuolisena vuokravastuuna (kts. liitetieto 25 Vakuudet ja vastuusitoumukset 

(oikaistu)). Vuokrasopimusvelka ja käyttöoikeusomaisuuserä on kirjattu taseeseen vuokrasopimuksen alka-

mispäivästä 1.9.2019 lähtien. Oikaisun vaikutus on 31.12.2018 taseessa -655,8 tuhannen euron pienennys 

sekä käyttöoikeusomaisuuserään että vuokrasopimusvelkaan. Oikaisulla ei ole vaikutusta laajaan tuloslas-

kelmaan tai rahavirtalaskelmaan.

 

  c.  Yhtiö on 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella saanut vuokrasopimuksella käyttöönsä toimitiloja, joista ei 

ollut velvoitteita maksaa vuokraa ensimmäisten kuukausien aikana, vaan vuokranmaksu tiloista on alka-

nut vasta 1.1.2019. Näistä toimitiloista on alun perin vuokrasopimuksen alkamispäivänä 1.9.2018 kirjattu 

käyttöoikeus- omaisuuserä ja vuokrasopimusvelka, mutta niihin liittyen ei tilikaudella 2018 ollut kirjattu 

poistoja käyttöoikeus-omaisuuserästä eikä korkokulua vuokrasopimusvelasta. Tilikauden 2018 poistoja 

on oikaistu -44,2 tuhatta euroa ja korkokuluja -11,7 tuhatta euroa. Oikaisun vaikutus 31.12.2018 taseen 

aineellisiin käyttöoikeusomaisuuserään on -44,2 tuhatta euroa ja vuokrasopimusvelkaan 11,7 tuhatta 

euroa. Oikaisulla ei ole vaikutusta tilikauden 2018 rahavirtalaskelmaan, koska vuokranmaksuja ei vielä tili-

kaudella 2018 tapahtunut. Oikaisulla on kuitenkin vaikutusta liiketoiminnan rahavirtojen esittämiseen niin 

että rivi ”Tappio ennen veroja”, ”Oikaisut poistoihin ja arvonalentumisiin” sekä ”Oikaisut rahoitustuottoi-

hin ja kuluihin” ovat suuremmat.

2) Julkiset avustukset
Yhtiö on oikaissut aikaisempien vuosien raportointiaan liittyen julkisiin avustuksiin, joka muodostuu epäsuorana 

tukena Business Finlandin myöntämistä tuotekehityslainoista, joiden korkotaso on alle markkinakoron. Alle-mark-

kinakorkoisina lainoina saatuun tukeen liittyvä oikaisu liittyy tuen kirjaamiseen suoriteperusteisesti lainaan oikeut-

tavien kulujen kertymisen mukaisesti. Aikaisemmin epäsuora korkotuki oli kirjattu vasta T&K lainan noston yhtey-

dessä. Laskelmien tueksi saadun lisäinformaation pohjalta on tuen jaksottumista tilikausien välillä täsmennetty. 

Avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2017 oikaisujen vaikutus taseen T&K lainoihin on 0,5 tuhatta euroa ja muihin saamisiin 

35,6 tuhatta euroa. Oikaisujen nettovaikutus 35,2 tuhatta euroa on kirjattu taseen kertyneisiin tappioihin avaavassa 

IFRS-taseessa 1.1.2017. Oikaisujen vaikutus 31.12.2017 T&K lainoihin on 4,3 tuhatta euroa ja saatuihin ennakoihin 

-114,0 tuhatta euroa. 31.12.2018 T&K lainoja on oikaistu 5,0 tuhatta euroa ja saatuja ennakoita -41,8 tuhatta euroa. 

Tuloslaskelmassa liiketoiminnan muut tuotot ovat 78,4 tuhatta euroa suuremmat 2017 ja 65,4 tuhatta euroa pie-

nemmät tilikaudella 2018. Oikaisuilla ei ole vaikutusta yhtiön rahavirtoihin, mutta niillä on vaikutusta liiketoiminnan 

rahavirran esittämiseen.

3) Patentit
  a. Y htiö hankki patentteja vuonna 2015 sopimuksella, jossa hankintamenon maksaminen tapahtui useissa 

maksuerissä vuosien 2015-2019 aikana. Aikaisemmin yhtiö on aktivoinut patenttien hankintamenon mak-

superusteisesti. Koska yhtiö sai kontrollin patentteihin kokonaisuudessaan jo 2015 ja omaisuuserä täytti 

jo hankintahetkellä muutkin aineettomien hyödykkeiden aktivointikriteerit, yhtiö on oikaissut avaa-

vassa IFRS-taseessa 1.1.2017 aineettomien hyödykkeiden ja ostovelkojen määrää hankittujen patenttien 

osalta. Oikaisun vaikutus 1.1.2017 aineettomiin hyödykkeisiin oli 149,0 tuhatta euroa ja ostovelkoihin 

157,2 tuhatta euroa ja 31.12.2017 aineettomiin hyödykkeisiin 133,3 tuhatta euroa ja ostovelkoihin 157,4 

tuhatta euroa ja 31.12.2018 aineettomiin hyödykkeisiin 68,0 tuhatta euroa ja ostovelkoihin 111,2 tuhatta 

euroa. IFRS:n mukaan laaditussa taseessa velka on diskontattu sen nykyarvoon. Oikaisulla ei ole vaiku-

tusta yhtiön rahavirtoihin, mutta niillä on vaikutusta liiketoiminnan rahavirran esittämiseen, ja netto-

vaikutus 8,2 tuhatta euroa esitetään kertyneissä tappioissa.

  b.  Samassa yhteydessä, yhtiö on myös arvioinut uudelleen patenttien taloudellista pitoaikaa ja todennut, että 

aikaisemmin käytetty viiden vuoden poistoaika ei vastaa keskimääräistä patenttien antamaa suoja-aikaa. 

Yhtiö on pidentänyt patenttien poistoaikaa 10 vuoteen ja oikaissut patenttien poistoja takautuvasti nii-

den hankintahetkestä alkaen. Oikaisun seurauksena aineettomien hyödykkeiden tasearvo avaavassa IFRS 

taseessa 1.1.2017 on 2,3 tuhatta euroa korkeampi. 31.12.2017 ja 31.12.2018 aineettomien hyödykkeiden 

tasearvot ovat 6,7 ja 10,8 tuhatta euroa korkeammat. Tilikausilla 2017 ja 2018 poistoja on oikaistu 4,4 ja 

4,1 tuhatta euroa. Oikaisulla ei ole vaikutusta yhtiön rahavirtoihin, mutta oikaisulla on kuitenkin vaiku-

tusta liiketoiminnan rahavirtojen esittämiseen niin että rivi ”Tappio ennen veroja” sekä ”Oikaisut poistoi-

hin ja arvonalentumisiin” ovat suurempia. 

4) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Yhtiö on aktivoinut tiettyjä aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä, joiden hankintamenot on aikaisemmilla tili-

kausilla kirjattu kuluksi. Oikaisujen seurauksena aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden tasearvo on taseissa 

31.12.2017 ja 31.12.2018 115,7 ja 84,7 tuhatta euroa suurempi. Tilikausien 2017 ja 2018 poistot kasvoivat 11,5 ja 31,0 
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tuhatta euroa ja materiaalit ja palvelut pienenivät 54,4 ja 72,8 tuhatta euroa. Oikaisuilla ei ole vaikutusta yhtiön 

rahavirtoihin, mutta niillä on vaikutusta liiketoiminnan rahavirran esittämiseen.

5) Laskennalliset verot 
Laskennallisten verojen kirjauksia on oikaistu siltä osin, kun yhtiö on aikaisemmilla tilikausilla kirjannut taseeseen 

laskennallisia verosaamisia. Laskennallisten verojen netotuksen jälkeen laskennallisia verosaamisia muista vähennys-

kelpoisista väliaikaisista eroista ei ole kirjattu huomioiden niiden hyödyntämiseen liittyvä epävarmuus. 

6) Taseen luokittelu muutokset
Yhtiö on oikaissut tiettyjen henkilöstöön ja viranomaissuorituksiin liittyvien velkojen luokittelua vuoden 2018 

taseessa. Oikaisujen seurauksena muut saamiset pienenivät 15,1 tuhatta euroa, muut velat pienenivät 45,6 tuhatta 

euroa ja siirtovelat kasvoivat 30,5 tuhatta euroa. Oikaisulla ei ole vaikutusta laajaan tuloslaskelmaan. Oikaisuilla ei 

ole vaikutusta yhtiön rahavirtoihin, mutta niillä on vaikutusta liiketoiminnan rahavirran esittämiseen.
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EUR Liite *) Tulos **) 2018 Oikaisu Oikaistu tulos 2018 Tulos **) 2017 Oikaisu Oikaistu tulos 2017

Liikevaihto 235 000 0 235 000 65 000 0 65 000

Liiketoiminnan muut tuotot 2 120 048 -65 396 54 652 102 235 78 370 180 605

Materiaalit ja palvelut 4 -234 414 72 790 -161 624 -214 775 54 397 -160 378

Henkilöstökulut -1 298 723 0 -1 298 723 -426 202 0 -426 203

Poistot ja arvonalentumiset 1a, 1b, 3a, 3b, 4 -53 157 -106 767 -159 924 -37 087 -29 659 -66 746

Liiketoiminnan muut kulut 1a -671 859 15 483 -656 376 -78 394 0 -78 394

Liiketoiminnan kulut yhteensä -2 258 153 -18 495 -2 276 648 -756 458 24 738 -731 720

Liiketappio -1 903 105 -83 891 -1 986 996 -589 223 103 108 -486 115

Rahoitustuotot 95 0 95 11 0 11

Rahoituskulut 1a, 1c, 2, 3a -72 478 -14 908 -87 386 -41 767 6 598 -35 169

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -72 383 -14 908 -87 290 -41 757 6 598 -35 158

Tappio ennen veroja -1 975 488 -98 798 -2 074 286 -630 980 109 707 -521 273

Tuloverot 0 0 0 0 0 0

Laskennallisten verojen muutos 5 1 795 -1 795 0 1 487 -1 487 0

Tuloverot yhteensä 1 795 -1 795 0 1 487 -1 487 0

Tilikauden tappio -1 973 693 -100 593 -2 074 286 -629 495 108 219 -521 273

Osakekohtainen tappio        

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, EUR -0,06 -0,01 -0,07 -0,02 0,00 -0,02

*) Liite viittaus 2.2. Oikaisut aikaisemmin julkistettuihin tilinpäätöksiin

**) Alkuperäiset vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetyt tuloslaskelmat

Oikaistu laaja tuloslaskelma
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EUR Liite *)
Tase **)  

2018 Oikaisu
Oikaistu tase 

2018
Tase **)  

2017 Oikaisu
Oikaistu tase 

2017
Tase **) 

1.1.2017 Oikaisu
Oikaistu tase 

1.1.2017

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 3a,3b 96 578 69 752 166 330 46 326 130 938 177 264 21 433 142 302 163 735

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1a,1b,1c,4 2 305 596 -126 238 2 179 358 243 818 198 889 442 707 183 821 59 951 243 772

Muut saamiset 10 125 0 10 125 8 964 0 8 964 5 805 0 5 805

Laskennalliset verosaamiset 5 3 280 -3 280 0 1 485 -1 485 0 0 0 0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 415 579 -59 767 2 355 813 300 593 328 342 628 935 211 059 202 253 413 312

Lyhytaikaiset varat

Myyntisaamiset 160 000 0 160 000 65 000 0 65 000 6 200 0 6 200

Muut saamiset 2,6 94 494 -15 066 79 428 0 0 0 3 769 35 650 39 419

Siirtosaamiset 18 456 0 18 456 992 0 992 158 0 158

Rahavarat  5 594 974 0 5 594 974 98 007 0 98 007 385 636 0 385 636

Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 867 924 -15 066 5 852 858 163 999 0 163 998 395 763 35 650 431 413

Varat yhteensä 8 283 504 -74 832 8 208 671 464 592 328 343 792 934 606 822 237 903 844 725

Oikaistu tase 

*) Liite viittaus 2.2. Oikaisut aikaisemmin julkistettuihin tilinpäätöksiin

**) Alkuperäiset vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetyt tuloslaskelmat
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EUR Liite *)
Tase **)  

2018 Oikaisu
Oikaistu tase 

2018
Tase **)  

2017 Oikaisu
Oikaistu tase 

2017
Tase **) 

1.1.2017 Oikaisu
Oikaistu tase 

1.1.2017

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 020 160 0 8 020 160 665 411 0 665 411 665 411 0 665 411

Kertyneet tappiot -1 043 419 128 466 -914 953 -413 843 20 245 -393 598 -413 844 20 246 -393 598

Tilikauden tappio  -1 973 693 -100 593 -2 074 286 -629 495 108 221 -521 274 0 0 0

Oma pääoma yhteensä 5 005 548 27 873 5 033 422 -375 427 128 466 -246 961 254 067 20 246 274 313

Pitkäaikaiset velat

T&K lainat 2 549 561 4 976 554 537 436 395 4 334 440 729 129 769 466 130 235

Vuokrasopimusvelat 1a,1b,1c 1 897 600 -241 204 1 656 396 218 894 66 722 285 616 150 807 59 952 210 758

Saadut ennakot 0 0 20 249 0 0 0 0 0 0

Ostovelat  0 58 719 58 719 0 104 930 104 930 0 157 240 157 240

Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 447 160 -177 508 2 289 901 655 289 175 985 831 274 280 576 217 658 498 234

Lyhytaikaiset velat

Vuokrasopimusvelat 1a 110 398 79 190 189 588 14 630 12 620 27 250 9 385 0 9 385

Saadut ennakot 2 62 071 -41 822 114 020 -114 020 0 0 0 0

Ostovelat 3a 338 518 52 500 391 018 2 403 52 500 54 903 39 040 0 39 040

Muut velat 6 68 750 -45 598 23 152 344 0 344 5 323 0 5 323

Siirtovelat 6 251 059 30 531 281 590 53 333 72 791 126 124 18 431 0 18 431

Lyhytaikaiset velat 830 796 74 802 885 349 184 730 23 890 208 620 72 179 0 72 178

Velat yhteensä  3 277 956 -102 707 3 175 250 840 019 199 876 1 039 895 352 755 217 658 570 412

Oma pääoma ja velat yhteensä 8 283 504 -74 833 8 208 671 464 592 328 342 792 934 606 822 237 904 844 725

*) Liite viittaus 2.2. Oikaisut aikaisemmin julkistettuihin tilinpäätöksiin

**) Alkuperäiset vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetyt taseet

Oikaistu tase 
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EUR Liite *)
Rahavirtalaskelma **)  

 2018 Oikaisu

Oikaistu  
rahavirtalaskelma 

2018
Rahavirtalaskelma **)  

2017 Oikaisu

Oikaistu  
rahavirtalaskelma  

2017

Liiketoiminnan rahavirta

Tappio ennen veroja -1 975 488 -98 798 -2 074 286 -630 980 109 707 -521 273

Oikaisut:

  Poistot ja arvonalentumiset 1a,1b,3a,3b,4 53 157 106 767 159 924 37 087 29 659 66 746

  Rahoitustuotot ja -kulut 1a,1c,2,3a 72 383 14 907 87 290 41 757 -6 599 35 158

  Muut oikaisut 1a,1b,1c -120 048 65 396 -54 652 -102 235 -78 297 -180 532

Liiketoiminnan tappio ennen käyttöpääoman 
muutosta -1 969 996 88 272 -1 881 724 -654 371 54 470 -599 901

Käyttöpääoman muutokset:

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 2 -206 959 15 067 -191 892 -55 865 0 -55 865

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 4 600 105 -14 966 585 139 -8 581 0 -8 581

Maksetut korot 1a,1c,2,3a -7 957 -6 390 -14 347 -5 026 3 345 -1 681

Saadut korot 95 0 95 11 0 11

Pitkäaikaisten saamisten lisäys  -1 161 0 -1 161 -3 159 0 -3 159

Liiketoiminnan nettorahavirta -1 585 873 81 983 -1 503 890 -726 991 57 814 -669 177

Investointien rahavirta

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 1a,1b,1c,4 -67 494 6 289 -61 205 -37 814 190 -37 624

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 1 -306 673 -72 790 -379 463 0 -54 397 -54 397

Investointien nettorahavirta -374 167 -66 501 -440 668 -37 814 -54 208 -92 022

Oikaistu rahavirtalaskelma

*) Liite viittaus 2.2. Oikaisut aikaisemmin julkistettuihin tilinpäätöksiin

**) Alkuperäiset vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetyt rahavirtalaskelmat
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EUR Liite *)
Rahavirtalaskelma **)  

 2018 Oikaisu

Oikaistu  
rahavirtalaskelma 

2018
Rahavirtalaskelma **)  

2017 Oikaisu

Oikaistu  
rahavirtalaskelma  

2017

Rahoituksen rahavirta

Osakeannit 7 976 981 0 7 976 981 0 0

Osakeantien transaktiokulut -622 232 0 -622 232 0 0

Omien osakkeiden hankinta -81 0 -81 0 0

T&K lainojen nostot 2 143 000 0 143 000 506 414 -3 607 502 807

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset 1a -40 660 -15 483 -56 143 -29 237 0 -29 237

Rahoituksen nettorahavirta 7 457 008 -15 483 7 441 525 477 177 -3 607 473 570

Rahavarojen muutos 5 496 968 0 5 496 968 -287 628 -1 -287 629

Rahavarat 1.1. 98 007 0 98 007 385 636 0 385 636

Kurssiero

Rahavarat 31.12. 5 594 974 0 5 594 974 98 007 0 98 007

*) Liite viittaus 2.2. Oikaisut aikaisemmin julkistettuihin tilinpäätöksiin

**) Alkuperäiset vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetyt rahavirtalaskelmat

Oikaistu rahavirtalaskelma
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2.3 Toiminnan jatkuvuus 
Nanoformin johto on arvioinut Yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Yhtiö on 

tuotekehitys- ja hallinnointitoimintojensa lisäksi aloittanut ”proof of concept” -tyyppisten tutkimuspalveluiden tar-

joamisen asiakkailleen. Yhtiö on tilikaudella 2019 investoinut merkittävästi tuotantoteknologiaan ja on raportoin-

tikauden päättymisen jälkeen 29.4.2020 saanut GMP (Good Manufacturing Practice) laatusertifioinnin, mikä mahdol-

listaa yhtiön nanoformointi-teknologian kaupallisen hyödyntämisen myös kliinisissä lääketutkimuksissa  

(kts. liitetieto 28 Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat). 

Nanoformin tappio 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta oli 7 554 tuhatta euroa ja sen oma pääoma oli 7 932 

tuhatta euroa, joka sisältää 9 777 tuhatta euroa kertyneitä tappioita. Liiketoimintaan käytetty rahavirta 31.12.2019 

päättyneeltä tilikaudelta oli 5 798 tuhatta euroa ja investointeihin käytetty rahavirta oli 1 878 tuhatta euroa. Yhtiön 

rahavarat 31.12.2019 olivat 7 303 tuhatta euroa.

Kehitystoimintansa rahoittamisen Yhtiö on pääosin hoitanut osakeanneilla kerätyillä varoilla. Tilikaudella 2018 

Yhtiö keräsi osakeannilla yhteensä 7 355 tuhatta euroa sekä kesäkuussa 2019 yhteensä 9 687 tuhatta euroa (kts. lii-

tetieto 19 Oma pääoma). Oman pääoman ehtoisen rahoituksen lisäksi Yhtiö on hankkinut rahoitusta T&K lainoista. 

Yhtiön johto on laatinut taloudelliset ennusteet liikevaihdon, kulujen ja investointien määrän kehityksestä seu-

raavan 12 kuukauden aikana. Ennusteet perustuvat oletukseen siitä, että yhtiö tulee jatkamaan nanoformointi-tek-

nologiansa kehittämistä ja kaupallistamista myös tulevaisuudessa, mikä edellyttää yhtiöltä huomattavia investoin-

teja. Yhtiön nykyiset likvidit varat 7 303 tuhatta euroa tilikauden lopussa eivät riitä jatkamaan merkittävän kasvu- ja 

investointisuunnitelman mukaista toimintaa vuoden 2020 loppuun saakka ilman lisärahoitusta. 

Yhtiön taloudellisiin ennusteisiin perustuen, sekä huomioiden 31.12.2019 käytettävissä olevat rahavarat sekä 

7.5.2020 Ankkurisijoittajilta saadut merkintäsitoumukset merkitä Yhtiön osakkeita yhteensä 45,5 miljoonan euron 

määrällä (kts. liitetieto 28 Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat), johto arvioi, että Yhtiöllä on riit-

tävä käyttöpääoma sen nykyisin tarpeisiin seuraavien 12 kuukauden ajanjaksolle tämän tilinpäätöksen hyväksymis-

päivästä. 

Merkintäsitoumuksista saatavat maksut ovat ehdollisia FN-listauksen onnistuneelle loppuunsaattamiselle sekä tie-

tyille muille tavanomaisille ehdoille ja Yhtiön johdon näkemys on, että näiden ehtojen täyttämiseen ei liity merkittä-

vää epävarmuutta. Olettaen että FN-listautuminen saadaan vietyä loppuun tiettyjen muiden tavanomaisten ehtojen 

täyttyessä ja Yhtiön saadessa maksut merkintäsitoumuksista, Yhtiö pystyy jatkamaan toimintaansa ennakoitavissa 

olevassa tulevaisuudessa, mikä tukee oletusta toiminnan jatkuvuudesta.  Näin ollen, vuoden 2019 lakisääteisessä 

tilinpäätöksessä kerrottu olennainen epävarmuustekijä Yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa on tässä tilinpäätöksessä 

poistunut. 

2.4 Segmenttiraportointi
Segmentti-informaatio raportoidaan ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin 

kanssa yhdenmukaisella tavalla. Nanoformin toimitusjohtaja, joka arvioi toiminnan tulosta säännöllisesti tehdäkseen 

resurssien kohdentamispäätökset ja arvioidakseen toiminnallista tulosta, on määritelty yhtiön ylimmäksi operatiivi-

seksi päätöksentekijäksi. Toimitusjohtaja johtaa Nanoformia yhtenä integroituneena liiketoimintakokonaisuutena, 

ja täten Nanoformilla on yksi toiminta- ja raportointisegmentti.

2.5 Myynnin tuloutusperiaatteet
Nanoformin liikevaihto muodostuu yhtiön asiakkailleen tarjoamista ”proof of concept” -tyyppisistä tutkimus- ja 

tuotekehityspalveluista, joissa yhtiö nanoformoi asiakasyritysten lääkeyhdisteitä. Yhtiön asiakassopimukset voivat 

sisältää joko yhden tai useita suoritevelvoitteita. Sopimuksissa jokainen erillinen nanoformoitava lääkeaine muodos-

taa erillisen suoritevelvoitteen, sillä asiakas pystyy saamaan hyötyä yksinään jokaisesta erillisestä nanoformoitavasta 

yhdisteestä, ja jokainen nanoformoitava yhdiste on yksilöitävissä erillään muista sopimukseen liittyvistä lupauksista.

Transaktiohinnat Nanoformin asiakassopimuksissa ovat kiinteitä. Sopimuksiin sisältyvät maksuehdot ja -ajat vaih-

televat, mutta maksuajat ovat aina selkeästi alle vuoden. Näin ollen sopimukset eivät sisällä merkittävää rahoitus-

komponenttia. Mikäli sopimuksessa tunnistetaan useita suoritevelvoitteita, Nanoform allokoi sopimuksen kiinteän 

transaktiohinnan eri suoritevelvoitteille perustuen näiden erillismyyntihintoihin. Myyntituotto kirjataan siihen mää-

rään saakka, joka odotetaan saatavan asiakkaalta palvelun luovuttamisen vastikkeena.

Nanoform kirjaa myyntituotot asiakassopimuksista sitä mukaa kun se täyttää suoritevelvoitteen suorittamalla 

luvatun palvelun. Nanoformin palveluiden tuotoksella ei ole yhtiölle vaihtoehtoista käyttöä, ja yhtiöllä on oikeus 

saada maksu tarkasteluhetkeen mennessä tuotetusta suoritteesta. Täten ajan kuluessa kirjaamisen kriteerit täyt-

tyvät, ja myyntituotto kirjataan ajan kuluessa. Nanoform määrittää suoritevelvoitteen täyttämisasteen panokseen 

perustuvalla menetelmällä, jossa täyttämisaste määritetään suhteuttamalla kertyneet kustannukset suoritevelvoit-

teen ennakoituihin kokonaiskustannuksiin. Yhtiö katsoo käytettävän menetelmän kuvaavan parhaiten palvelun luo-

vuttamista. Ennakoituja kuluja ja tuottoja tarkistetaan säännöllisesti palveluiden suorittamisen aikana. Ennusteiden 

tulosvaikutteiset muutokset sekä mahdollinen palvelusopimuksen ennustettavissa oleva kokonaistappio kirjataan 

sillä kaudella, kun ne ovat ilmenneet.

Yhtiöllä ei ole asiakassopimuksien saamisesta aiheutuvia lisämenoja. Lisätietoja myynnin tuloutuksesta liitetie-

dossa 5.
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2.6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot
Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset kirjataan kuluksi, kun sisäisesti kehitetyt aineettomat hyödykkeet eivät täytä 

aktivointikriteerejä. Kehittämistoiminnasta syntyvä aineeton hyödyke aktivoidaan, kun tuotekehitysprojekti toden-

näköisesti tuottaa tulevaisuudessa taloudellisia hyötyjä yhtiölle ja tuotteiden arvioidaan olevan teknisesti toteutta-

miskelpoisia ja kaupallisesti elinkelpoisia. Nanoformin tuotekehitysprojektit liittyvät uuteen tai olennaisesti paran-

nettuun nanopartikkeliteknologiaan. Yhtiö ei ole aktivoinut tuotekehitysmenoja tilikausilla 2019, 2018 tai 2017, 

koska yhtiö katsoo, että näyttöä aineettoman hyödykkeen teknisestä toteuttamiskelpoisuudesta tai sen kyvystä 

tuottaa vastaista taloudellista hyötyä saadaan vasta kun yhtiöllä on kyky tuottaa GMP (Good Manufacturing Prac-

tice) tasoista materiaalia kliinisiin lääketutkimuksiin. Tilinpäätöksessä 2019 tulokseen on kirjattu tuotekehitysmenoja 

yhteensä 986,0 tuhatta euroa.

2.7 Tuloverot
Yhtiön tuloveroihin kirjataan yhtiön tilikauden tuloksia vastaavat suoriteperusteiset verot, aikaisempien tilikausien 

verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutokset. 

Laskennalliset verosaamiset ja verovelat kirjataan kaikista väliaikaisista eroista varojen ja velkojen verotuksellisten 

arvojen ja kirjanpitoarvojen välillä. Laskennallinen vero on laskettu tilinpäätöspäivänä voimassa olevilla verokan-

noilla ja verokantojen muuttuessa tiedossa olevalla uudella verokannalla. Laskennallinen verosaaminen kirjataan 

siihen määrään saakka, kun on todennäköistä, että se voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa 

tuloa vastaan. Raportointihetkellä yhtiö ei ole kirjannut laskennallista verosaamista, koska niiden hyödyntäminen 

on epävarmaa. 

2.8 Aineettomat hyödykkeet
Nanoformin aineettomat hyödykkeet sisältävät patentteja ja ohjelmistolisenssejä. Aineeton hyödyke on arvostettu 

alkuperäiseen hankintamenoon, kun on todennäköistä, että omaisuuserä tuottaa vastaista taloudellista hyötyä ja 

sen hankintameno on määritettävissä luotettavasti. Uusiin patentteihin liittyvät patentointikulut aktivoidaan tasee-

seen ja olemassa oleviin patentteihin liittyvät ylläpitokustannukset kirjataan kuluksi laajaan tuloslaskelmaan ja esite-

tään liiketoiminnan muissa kuluissa. Aineettomilla hyödykkeillä on rajallinen taloudellinen vaikutusaika.

Aineettomien hyödykkeiden arvioidut taloudelliset pitoajat ja poistoajat ovat seuraavat:

• Patentit 10 vuotta

• Lisenssit 5 vuotta

2.9 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Nanoformin aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet muodostuvat vuokratuista toimitiloista ja asunnoista (käyttöoi-

keusomaisuuserät), vuokrattuihin toimitiloihin tehdyistä perusparannusmenoista sekä koneista ja kalustosta. Aineel-

liset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. 

Hankintameno sisältää hankinnasta välittömästi aiheutuvat kustannukset, jotka ovat välttämättömiä omaisuuserän 

sijainnin ja valmistuksen kannalta, jotta tämä toimisi johdon suunnittelemalla tavalla. Tavanomaiset ylläpito- ja kor-

jauskustannukset kirjataan suoriteperusteisesti kuluksi.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvioidut taloudelliset pitoajat ja poistoajat raportointi ja vertailukausille 

ovat seuraavat:

• Koneet ja kalusteet 4 vuotta

•  Vuokratut toimitilat ja asunnot (käyttöoikeusomaisuuserät) sopimuksen mukainen vuokra-aika tai taloudellinen 

pitoaika, kumpi näistä on lyhyempi

Poistot aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi eli on sellaisessa sijaintipaikassa ja kunnossa, että se toi-

mii johdon tarkoittamalla tavalla. 

 

2.10 Arvonalentuminen
Aineellisia hyödykkeitä ja aineetonta omaisuutta tarkastellaan arvonalennuksen varalta aina kun on viitteitä siitä, 

että niiden arvo on saattanut alentua. Arvonalennustappio kirjataan määrästä, jolla omaisuuden kirjanpitoarvo 

ylittää kerrytettävissä olevan rahanmäärän. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuden käypä arvo, josta on 

vähennetty myyntikustannukset tai käyttöarvo sen mukaan, kumpi on korkeampi. Käyttöarvo edustaa diskontattuja 

nettokassavirtoja, joita omaisuudesta odotetaan saavan.

2.11 Julkiset avustukset
Julkiset avustukset on kirjattu käypään arvoon, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan ja että yhtiö 

täyttää avustuksen saamisen ehdot. Julkisiin avustukset jaksotetaan ja kirjataan tuloslaskelmaan sille kaudelle, jonka 

aikana oikeus avustuksen saamiseen syntyy vastaten toteutuneita kustannuksia.

Alle markkinakorkoisten julkisten lainojen muodossa saatu epäsuora julkinen tuki on kirjattu avustustulona lii-

ketoiminnan muihin tuottoihin samalle ajanjaksolle, jolle yhtiö on kirjannut ne kulut, joita avustuksella tuetaan. 

Avustusosuus lasketaan lainan nostetun määrän ja käyvän arvon erotuksena. Avustusosuus, joka kohdistuu tulevina 

kausina toteutuviin kustannuksiin, esitetään saaduissa ennakoissa taseessa. Avustusosuus, joka tullaan saamaan tule-
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vina kausina ja jota vastaavat kulut ovat syntyneet raportoitavalla kaudella, kirjataan avustustulona tuloslaskelmalle 

ja taseeseen saamiseksi samalle kaudelle kuin vastaavat kulut ovat syntyneet.

2.12 Vuokrasopimukset
Nanoform otti käyttöön 1.1.2019 voimaantulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin ennenaikaisesti 31.12.2018 

päättyneellä tilikaudella. Standardin käyttöönotto suoritettiin takautuvasti ja kaikkien tilinpäätöksessä esitettävien 

vertailukausien raportointi on oikaistu vertailukelpoiseksi. 

Nanoform on vuokrannut kaikki liiketoiminnan käytössä olevat toimitilat. Vuokrasopimukset on tehty sekä toistai-

seksi voimassa olevina sopimuksina että määräaikaisina 3-5 vuoden sopimuksina. Vuokrasopimuksista kirjataan käyttö-

oikeusomaisuuserä ja tätä vastaava vuokrasopimusvelka taseeseen siitä päivästä lähtien, josta vuokrattu omaisuuserä 

on Yhtiön käytössä. Vuokramaksut kirjataan vuokrasopimusvelan lyhennyksenä ja tähän liittyvä korko kuluna. Käyttö-

oikeusomaisuuserät poistetaan omaisuuserän taloudellisen pitoajan kuluessa tai vuokrakauden mukaisesti.

Vuokrasopimuksien perusteella aktivoidut käyttöoikeusomaisuuserät ja vastaava vuokrasopimusvelka arvostetaan 

sopimuksen alkamisajankohtana niiden vähimmäisvuokrien nykyarvoon, joita ei kyseisenä päivänä ole maksettu. 

Laskennassa huomioidaan vähimmäisvuokramaksut diskontattuun arvoon, sekä vapaaehtoisten jatkoperiodien 

vuokrat, mikäli vuokrakauden lisäoption käyttö on kohtuullisen varmaa. Toistaiseksi voimassaolevien sopimuksien 

osalta, jotka sisältävät päättämisoption, Yhtiö arvioi tullaanko päättämisoptiota käyttämään vuokra-aikaa määritet-

täessä. Vuokramaksujen diskonttauskorkona yhtiö käyttää lisäluoton korkoa. Toimitilojen vuokramaksut on liitetty 

inflaatioindeksiin. Indeksiin perustuvat muuttuvat vuokramaksut on osa vuokrasopimukseen liittyvää velkaa ja 

niiden arvo lasketaan vuokrasopimuskauden alkuajankohdan indeksin perusteella. Indeksi muutokset huomioidaan 

sillä laskentakaudella, jolloin indeksi muuttuu. Vuokrasopimuksiin liittyvät rahavirrat esitetään vuokrasopimusvelko-

jen lyhennyksenä rahavirtalaskelman rahoituksen rahavirrassa ja vuokrasopimusvelkojen korot esitetään liiketoimin-

nan rahavirrassa. Yhtiöllä ei ole lyhytaikaisiksi tai vähäarvoisiksi luokiteltavia vuokrasopimuksia.

2.13 Rahoitusvarat ja -velat 
Yhtiön rahoitusvelat muodostuvat korollisista julkisista lainoista, vuokrasopimusveloista, ostoveloista, muista pitkä-

aikaisista ja lyhytaikaisista veloista. Rahoitusvelat kirjataan sinä päivänä, jolloin velkoihin liittyvä sopimus on tehty. 

Rahoitusvelka tai osa siitä kirjataan pois, kun sopimuksessa määritelty velvoite on joko täytetty, peruttu tai sitä ei ole 

enää voimassa. Rahoitusvelat esitetään lyhytaikaisena, ellei yhtiöllä ole ehdotonta oikeutta lykätä velan suorittamista 

vähintään 12 kuukauden päähän tilikauden päättymisestä, missä tapauksessa rahoitusvelat esitetään pitkäaikaisina.

Yhtiöllä on alle markkinakorkoista tutkimus- ja tuotekehityslainaa julkiselta toimijalta, Business Finlandilta. 

Alle markkinatason oleva koron osuus edustaa julkista avustusta, joka kirjataan tuotoksi tuloslaskelmaan samaan 

aikaan kuin kulut, joita tukemaan laina on annettu. Lainat kirjataan alun perin käypään arvoon, minkä jälkeen 

ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Lainojen käyvät arvot on laskettu 

diskonttaamalla tulevat rahavirrat korolla, jolla yhtiö arvioi saavansa vastaavaa lainaa ilman avustuskomponenttia. 

Alle-markkinaehtoisuuden tuottaman avustuskomponentin arvo on laskettu vähentämällä nostetun julkisen lainan 

nimellisarvosta lainan käypä arvo.

Ostovelat ja muut velat on luokiteltu lyhytaikaisiin velkoihin, ellei yhtiöllä ole ehdotonta oikeutta lykätä näiden 

suorittamista vähintään 12 kuukauden päähän tilikauden päättymisestä, missä tapauksessa nämä luokiteltaisiin pit-

käaikaisiin velkoihin. Ostovelat ja muut velat on kirjattu jaksotettuun hankintamenoon. Vuokrasopimusveloista on 

kerrottu Vuokrasopimukset osassa 2.12.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvarat pitää sisällään myyntisaamiset, muut saamiset sekä rahava-

rat. Rahoitusvarat kirjataan pois, kun sopimuksellinen oikeus rahavaroihin ei ole enää voimassa. 

2.14 Myyntisaamiset
Myyntisaamiset on kirjattu alkuperäisen laskutuksen määräisinä. Yhtiö soveltaa myyntisaamisiin liittyvien odotet-

tavissa olevien luottotappioiden käsittelyyn IFRS 9:ssä määrättyä yksinkertaistettua lähestymistapaa, jonka mukaan 

kaikista myyntisaamisista kirjataan vähennyserä koko voimassaoloajalta odotettavissa olevien luottotappioiden 

perusteella. Odotettavissa olevat luottotappiot perustuvat oletukseen todennäköisistä maksujen laiminlyönneistä 

ja odotettavissa oleviin tappioasteisiin. Näitä oletuksia tehtäessä sekä arvonalentumisten laskennassa käytettäviä 

syöttötietoja valittaessa käytetään harkintaa, joka perustuu yhtiön aiempaan historiaan, vallitseviin markkinaolo-

suhteisiin sekä kunkin raportointikauden lopussa tehtäviin ennakoiviin arvioihin. Luottotappiot kirjataan kuluksi 

liiketoiminnan muihin kuluihin. Raportointi hetkellä ei ole kirjattu odotettavissa olevia luottotappioita.

2.15 Rahavarat
Rahavarat koostuvat rahavaroista pankkitileillä. 

2.16 Varaukset ja ehdolliset velat
Varaus kirjataan, kun yhtiöllä on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, 

jonka toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varaukset arvostetaan 

velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä 

valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetkellä rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen 

liittyvistä riskeistä. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan 

erilliseksi omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. 
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Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo 

varmistuu vasta yhtiön määräysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdolliseksi velaksi 

katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai 

jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Yhtiö on kirjannut tilinpäätökseen pakollisen varauksen liittyen 

tappiolliseen asiakassopimukseen.  

2.17 Oma pääoma
Yhtiön oma pääoma muodostuu osakepääomasta, sijoitetun vapaan pääoman rahastosta sekä kertyneistä tap-

pioista. Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta kerätyt varat, vähennettynä liikkeeseenlaskuun suoraan kuuluvilla 

kustannuksilla, kirjataan osakepääomaan, ellei osakeantipäätöksessä ole päätetty kirjata merkintähintaa sijoitetun 

vapaan oman pääoman rahastoon.

Kertyneet tappiot käsittävät yhtiön kumuloituneet tappiot yhtiön perustamisesta lähtien.

2.18 Osto- ja muut velat
Nämä erät ovat velkoja sellaisista tavaroista ja palveluista, jotka on toimitettu tilikaudella ja ovat maksamatta tili-

kauden lopussa. Osto- ja muut velat esitetään lyhytaikaisissa veloissa, jolleivat eräänny 12 kuukauden kuluttua tili-

kauden päättymisen jälkeen. Osto- ja muiden velkojen kirjanpitoarvojen katsotaan kuvaavan niiden käypiä arvoja.

2.19 Henkilöstökulut 
Nanoformin henkilöstökulut muodostuvat lyhytaikaisista työsuhde-etuuksista, työsuhteen päättymisen jälkeisistä 

etuuksista (lakisääteiset maksupohjaiset eläkejärjestelyt) sekä osakeperusteisesta palkitsemisesta. Nanoformilla on 

maksupohjaiset eläkejärjestelyt ulkopuolisten vakuutusyhtiöiden kanssa, josta johtuen yhtiöllä ei ole oikeudellista 

eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten 

eläke-etuuksien maksamisesta. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset merkitään tulosvaikutteisesti 

sille tilikaudelle, jota veloitus koskee. 

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet kirjataan kuluksi, kun siihen liittyvä suorite saadaan. Velka kirjataan silloin, kun 

yhtiölle on syntynyt työsuhteeseen liittyvä, lakisääteinen tai tosiasiallinen velvoite saadun työsuoritteen perusteella 

ja kun velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa.

2.20 Osakeperusteiset maksut
Yhtiöllä on optiojärjestelyjä, jotka oikeuttavat optio-oikeuden haltijan merkitsemään osakkeita. Optiojärjestelyissä 

myönnettävät etuudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan 

oikeuden syntymisajanjakson aikana. Palvelun suorittamiseen perustuvia ehtoja ei huomioida etuuden myöntä-

mispäivän käyvässä arvossa, vaan niiden toteutumista arvioidaan ja ne huomioidaan oikaisemalla oman pääoman 

ehtoisten instrumenttien lukumäärää, joihin odotetaan syntyvän oikeus, ja näin kuluksi kirjattavaa määrää. Kumula-

tiivisesti kirjataan kulu vain niiden myönnettyjen instrumenttien osalta, joihin syntyy oikeus. Optiojärjestelyjen tulos-

vaikutus esitetään henkilöstökuluissa ja vastaava lisäys esitetään omassa pääomassa. 

Optioiden myöntämishetkellä määritetty kulu perustuu yhtiön arvioon niiden optioiden määrästä, joihin ole-

tetaan syntyvän oikeus oikeuden ansaintajakson aikana. Yhtiö päivittää oletuksen lopullisesta optioiden mää-

rästä vuosittain. Arvioiden muutokset käsitellään tulosvaikutteisesti. Optiojärjestelyjen käypä arvo määritetään 

Black-Scholes-optio-hinnoittelumallin perusteella. Kun optio-oikeuksia käytetään, osakemerkinnöistä saadut varat 

kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lisätietoja yhtiön optiojärjestelyistä liitetiedossa 20 Osakepe-

rusteiset maksut.

2.21 Liikevoitto/tappio
Yhtiön määritelmän mukaan liikevoitto/tappio lasketaan lisäämällä liiketoiminnan muut tuotot liikevaihtoon ja 

vähentämällä liikevaihdosta materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja arvonalentumiset sekä liiketoiminnan 

muut kulut.

2.22 Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla tilikauden tulos vuoden aikana liikkeessä olevien kantaosakkeiden liik-

keeseenlaskuajoilla painotetulla keskimääräisellä lukumäärällä. 

Koska yhtiö teki tilikausilla tappiota, käyttämättömien optioiden laimennusvaikutus pienentäisi osakekohtaisia 

tappiota, mistä syystä niitä ei ole otettu huomioon laskettaessa osakekohtaista laimennettua tappiota.

2.23 Tulevilla tilikausilla sovellettavaksi tulevat uudet  
ja muutetut standardit sekä tulkinnat
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen 

alkavilla tilikausilla). IASB:n tekemät muutokset standardiin täsmentää kirjanpidollisten arvioiden muutoksien ja 

virheiden käsittelyä yhdenmukaistaen olennaisuuden määritelmää ja selventäen milloin informaatio on olennaista. 

Nanoform tulee soveltamaan soveltuvin osin standardin muutoksia.
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3 Johdon harkintaa edellyttävät laadintaperiaatteet ja  
arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
IFRS tilinpäätöksen laadinta edellyttää johdolta harkintaa, tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, jotka vai-

kuttavat raportoituihin varoihin ja velkoihin ja muuhun informaatioon, kuten ehdollisiin varoihin ja velkoihin 

sekä tuloutukseen että kulujen kirjaamiseen tuloslaskelmassa. Vaikka nämä ennusteet ja oletukset perustuvat 

johdon parhaaseen tietämykseen tarkasteluhetken tapahtumista ja toiminnasta, voivat toteutuneet tulokset 

erota ennusteista.

3.1 Toiminnan jatkuvuus
Kuten liitetiedossa 2.3 kerrotaan, Nanoformin johto on arvioinut yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ennakoitavissa 

olevassa tulevaisuudessa ja laatinut arvion pohjaksi taloudelliset ennusteet liikevaihdon, kulujen ja investointien 

määrän kehityksestä seuraavan 12 kuukauden aikana. Nämä taloudelliset ennusteet perustuvat arvioon odotetta-

vissa olevista tulevaisuuden rahavirroista, joiden toteutuminen on epävarmaa.

3.2 Myynnin tuloutus
Yhtiö kirjaa myyntituotot asiakassopimuksista sitä mukaa kun se täyttää suoritevelvoitteen suorittamalla luvatun 

palvelun ja yhtiön myyntituotto kirjataan ajan kuluessa. Suoritevelvoitteen täyttämisaste määritetään panokseen 

perustuvalla menetelmällä, jossa täyttämisaste määritellään suhteuttamalla kertyneet kustannukset suoritevelvoit-

teen ennakoituihin kokonaiskustannuksiin. Suoritevelvoitteiden ennakoihin kokonaiskustannuksiin liittyy merkit-

tävää johdon harkintaa. Ennakoituja kustannuksia tarkistetaan säännöllisesti palveluiden suorittamisen aikana ja 

ennusteiden tulosvaikutteiset muutokset sekä mahdollinen palvelusopimuksen ennustettavissa oleva kokonaistappio 

kirjataan sillä kaudella, kun ne ovat ilmenneet.

3.3 Vuokrasopimukset
Yhtiön vuokrasopimukset sisältävät sekä jatkamisoptioita että päättämisoptioita. Nanoform käyttää optioita 

vuokrasopimusten hallinnassa varmistaakseen toimitilojen joustavan käytön yhtiön liiketoiminnassa. Yhtiön johto 

harkitsee jatkamis- ja päättämisoptioiden käyttöä sopimuskohtaisesti. Johdon harkinnan perusteella yhtiö tulee 

käyttämään jatko-optiot, jotka liittyvät yhtiön toiminnan ja kasvun kannalta merkittäviin toimitiloihin. Johdon 

arvion mukaan kasvun kannalta merkittäviin, toistaiseksi vuokrattuihin toimitiloihin liittyviä päättämisoptioita ei 

tulla käyttämään ja nämä vuokrasopimukset käsitellään pitkäaikaisina vuokrasopimuksina. Lisätietoja liitetiedossa 

15 Aineelliset hyödykkeet.

3.4 Osakeperusteiset maksut
Yhtiö kirjaa osakeperusteisista maksuista aiheutuvan kulun tuloslaskelmaansa. Yhtiön johto tekee osakeoptioiden 

osalta arvioita tietyistä optiohinnoittelumalliin tarvittavista tekijöistä, kuten volatiliteetista, osakkeen käyvästä 

arvosta optioiden myöntämispäivänä, merkintäoikeuden piiriin todennäköisesti tulevien optioiden määrästä sekä 

optioiden todennäköisestä käyttöpäivästä. Tarkemmat tiedot yhtiön osakeperusteisten maksujen laskemisessa käyt-

tämistä arvioista, katso liitetieto 20 Osakeperusteiset maksut. 

4 Liikevaihto
Yhtiö kirjaa myyntituotot asiakassopimuksista ajan kuluessa sitä mukaa kun se täyttää suoritevelvoitteen suoritta-

malla luvatun palvelun. Suoritevelvoitteen täyttämisaste määritetään panokseen perustuvalla menetelmällä, jossa 

täyttämisaste määritellään suhteuttamalla kertyneet kustannukset suoritevelvoitteen ennakoituihin kokonaiskus-

tannuksiin. Suoritevelvoitteiden ennakoituihin kokonaiskustannuksiin liittyy merkittävää johdon harkintaa. Enna-

koituja kustannuksia tarkistetaan säännöllisesti palveluiden suorittamisen aikana ja ennusteiden tulosvaikutteiset 

muutokset sekä mahdollinen palvelusopimuksen ennustettavissa oleva kokonaistappio kirjataan, jos sopimuksen 

ennakoidaan olevan tappiollinen. Liikevaihto vuonna 2019 oli 49,1 tuhatta euroa (2018: 235 tuhatta euroa, 2017: 

65,0 tuhatta euroa). Yhtiön liikevaihto muodostuu vain asiakassopimuksista.

Asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat
Nanoform on kirjannut seuraavat asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat taseeseen. 

EUR 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 1.1.2017

Siirtosaamiset - valmistusasteen  
mukaiset tuloutusjaksotukset 13 988 0 0 0

Saadut ennakot- valmistusasteen 
mukaiset tuloutusjaksotukset -34 894 0 0 0

Suoritevelvoitteiden arvioidaan toteutuvan ensimmäisen kvartaalin aikana vuonna 2020.
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5 Segmenttiraportointi
Nanoformin toiminta on tuottaa nanoteknologian asiantuntijapalveluita ja lääkepartikkeliteknologiaa kansain-

väliselle lääketeollisuudelle. Vuonna 2019 yhtiön toiminta on muodostunut asiakkailleen tarjoamista ”proof of 

concept” -tyyppisistä tutkimus- ja tuotekehityspalveluista, joissa yhtiö on nanoformoinut asiakasyritysten lääkeyhdis-

teitä. Yhtiön ylin operatiivinen päätöksentekijä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja johtaa yhtiötä yhtenä yhtenäi-

senä liiketoimintakokonaisuutena ja täten yhtiöllä on yksi liiketoiminta- ja raportointisegmentti. Yhtiön liikevaihto 

oli vuonna 2019 49,1 tuhatta euroa, 2018 235,0 tuhatta euroa ja 2017 65,0 tuhatta euroa. Yhtiön liikevaihto on 

kertynyt raportoitavilla tilikausilla asiakassopimuksista Suomen ulkopuolelta (asiakkaan kotipaikan mukaan). Yhtiön 

liikevaihto 2019 muodostuu kahdesta asiakassopimuksesta, jotka molemmat ovat yli 10 % liikevaihdosta.

Yhtiön kaikki pitkäaikaiset varat ovat Suomessa. Yhtiön strategia on myydä teknologiaa laajalti, jolla minimoi-

daan yhtiön riippuvuus yksittäisistä asiakkuuksista tai projekteista. 

6 Liiketoiminnan muut tuotot

EUR 2019 2018 (oikaistu) 2017 (oikaistu)

Julkisten lainojen avustuskomponentti 231 335 54 652 180 532

Muut tuotot 0 0 73

231 335 54 652 180 605

Julkisten lainojen avustuskomponentti sisältää epäsuoran rahoituksellisen edun alle markkinaehtoisen lainan koron 

muodossa, jonka Business Finland on myöntänyt rahoittaakseen nanoteknologian kehitysprojekteja.

7 Materiaalit ja palvelut 

EUR 2019 2018 (oikaistu) 2017 (oikaistu)

Materiaalit, tavarat ja tarvikkeet

Ostot tilikauden aikana 506 001 160 994 147 906

Ulkopuoliset palvelut 97 430 629 12 472

Yhteensä 603 431 161 624 160 378

Yhtiön materiaalit ja palvelut muodostuvat pääosin tuotekehityksen toiminnassa käytettävistä materiaaleista ja 

pienhankinnoista. 

8 Henkilöstökulut 

EUR 2019 2018 2017

Palkat ja palkkiot 2 898 140 1 075 100 350 072

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 374 755 193 324 66 149

Muut sosiaalikulut 219 109 30 300 9 981

Osakeperusteiset maksut - omana pääomana maksettavat 866 912 0 0

Yhteensä 4 358 917 1 298 723 426 203

2019 2018 2017

Henkilöstö tilikauden lopussa 43 19 12

Henkilöstö keskimäärin 33 17 12

Johdon palkitsemisesta sekä osakeperusteisista maksuista on kerrottu tarkemmin liitetiedoissa 20 Osakeperusteiset 

maksut ja 26 Lähipiiritapahtumat.
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9 Liiketoiminnan muut kulut 

EUR 2019 2018 (oikaistu) 2017 (oikaistu)

Toimitilakulut 65 867 21 313 0

IT-kulut 201 908 66 406 15 720

Markkinointi- ja viestintäkulut 312 060 101 151 670

Konsultointi- ja asiantuntijapalkkiot 857 613 319 135 20 160

Matkakulut 268 800 53 584 6 128

Vapaaehtoiset henkilöstökulut 304 009 52 862 8 289

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 27 521 0 0

Muut kulut 180 320 41 925 27 427

Yhteensä 2 218 098 656 376 78 394

Tilintarkastajien palkkiot

EUR 2019 2018 (oikaistu) 2017 (oikaistu)

PricewaterhouseCoopers, tilintarkastusyhteisö    

Tilintarkastuspalkkio 36 226 1 500 1 800

Muut palkkiot 48 926 0 0

Yhteensä 85 151 1 500 1 800

10 Poistot ja arvonalentumiset

EUR 2019 2018 (oikaistu) 2017 (oikaistu)

Aineettomat hyödykkeet 27 761 25 928 24 284

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 416 487 133 996 42 461

Yhteensä 444 248 159 924 66 746

11 Rahoitustuotot ja kulut

EUR 2019 2018 (oikaistu) 2017 (oikaistu)

Rahoitustuotot

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 451 95 11

Yhteensä 451 95 11

    

Rahoituskulut    

Korkokulut -138 989 -78 757 -34 964

Kurssitappiot -39 275 -1 118 0

Muut rahoituskulut -31 442 -7 511 -205

Yhteensä -209 707 -87 386 -35 169

Korkokulut ovat pääosin T&K lainojen ja vuokrasopimusvelkojen korkoja. Muut rahoituskulut sisältävät takausprovi-

sioita.

12 Verot
Tuloslaskelman verokulun ja yhtiön kotimaan verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

EUR 2019 2018 (oikaistu) 2018 (oikaistu)

Tappio ennen veroja -7 553 521 -2 074 286 -521 273

Tulovero laskettuna Suomen verokannalla, 20% -1 510 704 -414 857 -104 255

Verotappiot ja väliaikaiset erot, joista ei ole huomioitu 
laskennallista verosaamista 1 689 879 415 267 104 357

Vähennyskelvottomat menot ja verovapaat tuotot -179 174 -410 -102

Tuloverot tuloslaskelmassa 0 0 0
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Verotappiot ja väliaikaiset erot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista: 

EUR 2019 2018 2017

T&K kulut, joita ei ole vähennetty verotuksessa 2 610 035 1 624 000 0

Käyttämättömät verotukselliset tappiot 9 763 593 2 230 073 426 799

Käyttöomaisuuteen liittyvät väliaikaiset erot 122 438 67 779 0

Vähennyskelvottomat varaukset 19 079 0 0

Yhteensä 12 515 146 3 921 852 426 799

1)   Yhtiölle on syntynyt tutkimus- ja tuotekehityskustannuksia erityisesti vuonna 2018, joita ei ole vielä vähennetty 

verotuksessa. Vähennykset voidaan vähentää verotuksessa tulevaisuudessa rajoittamattomana aikana.

2)  Vahvistetut tappiot erääntyvät 10 vuodessa. Verotappiot erääntyvät seuraavasti:

EUR 2019 2018 2017

Erääntyy viidessä vuodessa 0 0 0

Erääntyy myöhemmin kuin 5 vuodessa 2 230 073 426 799 173 250

Yhteensä 2 230 073 426 799 173 250

Vuoden 2019 vahvistamaton tappio on -7 340,9 (2018: -1 803,3; 2017: -253,5) tuhatta euroa. Laskennallista verosaa-

mista ei ole kirjattu taseeseen, koska niiden hyödyntäminen on epävarmaa. Yhtiöllä on tappiollinen historia, jota 

voidaan pitää merkittävänä tekijänä, kun pohditaan laskennallisten verosaamisten kirjaamista.  Yhtiöllä ei ole muita 

väliaikaisia eroja. Tämän takia verosaamista eikä verovelkaa ole kirjattu taseeseen eikä niistä ole erittelyä. Kirjaa-

mattomat verosaamiset ovat yhteensä 2 503,0 (2018: 784,4; 2017: 85,4) tuhatta euroa.

13 Osakekohtainen tappio
Osakekohtainen tappio lasketaan jakamalla tilikauden tappio vuoden aikana ulkona olevien kantaosakkeiden  

liikkeeseen-laskuajoilla painotetulla keskimääräisellä lukumäärällä.

EUR 2019 2018 (oikaistu) 2017 (oikaistu)

Tilikauden tappio -7 553 521 -2 074 286 -521 273

Liikkeeseenlaskettujen kantaosakkeiden painotettu  
keskimääräinen lukumäärä 39 107 334 31 628 453 27 592 378

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tappio -0,19 -0,07 -0,02

Yhtiön potentiaaliset laimentavat instrumentit muodostuvat vuosina 2016 ja 2019 annetuista osakeoptioista. Koska 

yhtiö on tehnyt tappiota, osakeoptioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta ja siksi niin ei ole otettu huomioon laimen-

nettua osakekohtaista tappiota laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistua 

osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa. 
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14 Aineettomat hyödykkeet

EUR Patentit Lisenssit Yhteensä

Hankintameno 1.1.2017 (oikaistu) 177 832 6 200 184 032

Lisäykset (oikaistu) 22 607 15 207 37 814

Hankintameno 31.12.2017 (oikaistu) 200 439 21 407 221 846

Lisäykset (oikaistu) 14 994 0 14 994

Hankintameno 31.12.2018 (oikaistu) 215 433 21 407 236 840

Lisäykset 15 160 0 15 160

Hankintameno 31.12.2019 230 593 21 407 252 000

 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 (oikaistu) -19 057 -1 240 -20 297

Tilikauden poistot (oikaistu) -20 003 -4 281 -24 284

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017 (oikaistu) -39 061 -5 521 -44 581

Tilikauden poistot (oikaistu) -21 647 -4 281 -25 928

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 (oikaistu) -60 708 -9 802 -70 510

Tilikauden poistot -23 480 -4 281 -27 761

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019 -84 188 -14 083 -98 271

 

Kirjanpitoarvo

31.12.2019 146 407 7 323 153 729

31.12.2018 (oikaistu) 154 726 11 604 166 330

31.12.2017 (oikaistu) 161 378 15 886 177 264

1.1.2017 (oikaistu) 158 775 4 960 163 735

15 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

EUR
Koneet ja  

kalusto
Käyttö oikeus-
omaisuuserät

Keskeneräiset 
käyttöomaisuus 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2017 (oikaistu) 31 505 220 143 0 251 648

Lisäykset (oikaistu) 127 187 114 209 0 241 396

Hankintameno 31.12.2017 (oikaistu) 158 692 334 352 0 493 044

Lisäykset (oikaistu) 219 523 1 563 973 87 150 1 870 647

Hankintameno 31.12.2018 (oikaistu) 378 216 1 898 325 87 150 2 363 691

Lisäykset 341 627 1 366 355 1 501 296 3 209 277

Hankintameno 31.12.2019 719 842 3 264 680 1 588 446 5 572 968

     

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset     

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
1.1.2017 (oikaistu) -7 876 0 0 -7 876

Tilikauden poistot (oikaistu) -17 431 -25 030 0 -42 461

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12.2017 (oikaistu) -25 307 -25 030 0 -50 337

Tilikauden poistot (oikaistu) -41 383 -92 613 0 -133 996

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12.2018 (oikaistu) -66 690 -117 643 0 -184 333

Tilikauden poistot -122 438 -294 049 0 -416 487

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12.2019 -189 129 -411 691 0 -600 820

     

Kirjanpitoarvo     

31.12.2019 530 713 2 852 989 1 588 446 4 972 148

31.12.2018 (oikaistu) 311 525 1 780 683 87 150 2 179 358

31.12.2017 (oikaistu) 133 385 309 322 0 442 707

1.1.2017 (oikaistu) 23 629 220 143 0 243 772
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Taseen käyttöoikeusomaisuuserät muodostuvat Nanoformin vuokraamista toimitiloista. Vuokrasopimukset ovat joko 

toistaiseksi voimassaolevia tai 3 vuoden määräaikaisia sopimuksia sisältäen sopimuksen 6 vuoden jatko-option. Tois-

taiseksi voimassa olevat sopimukset on käsitelty pitkäaikaisina vuokrasopimuksina, mikäli yhtiö ei johdon harkinnan 

perusteella tule käyttämään sopimuksien päättämisoptioita (kts. liitetieto 3.3)

Vuokrasopimusvelkoihin liittyviä korkoja vuonna 2019 kirjattiin 65,9 tuhatta euroa (2018: 25,2 tuhatta euroa, 

2017: 7,7 tuhatta euroa).

Taseen keskeneräiset käyttöomaisuushyödykkeet muodostuvat puhdastilan hankintamenosta, jonka käyttämiseen 

yhtiöllä ei ole vielä viranomaishyväksyntää. Omaisuuserä on valmis käytettäväksi, kun hyväksyntä on saatu.

16 Pitkäaikaiset muut saamiset

EUR 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 1.1.2017

Muut saamiset 24 085 10 125 8 964 5 805

Yhteensä 24 085 10 125 8 964 5 805

Pitkäaikaiset muut saamiset muodostuvat yhtiön maksamista takuuvuokrista.

17 Myynti-, siirto- ja muut saamiset

Myyntisaamisten ikäjakauma

EUR Yhteensä Ei erääntyneet < 30 päivää 30-60 päivää

2019 20 000 20 000 0 0

2018 160 000 160 000 0 0

2017 65 000 65 000 0 0

1.1.2017 6 200 6 200 0 0

Siirtosaamiset

EUR 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 1.1.2017

Muut menoennakot 16 397 0 0 0

Valmistusasteen mukaiset tulot 13 988 0 0 0

Muut siirtosaamiset 28 369 18 456 992 158

Yhteensä 58 754 18 456 992 158

Muut menoennakot sisältävät ennakkoon maksettuja kululaskuja. Valmistusasteen mukaiset tulot sisältävät asiakas-

projektien tuloutukseen liittyvät jaksotukset. Muut siirtosaamiset sisältävät jaksotettuja ostolaskuja.

Muut saamiset

EUR 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 1.1.2017

Alv saaminen 208 040 79 428 0 3 769

Muut saamiset 170 430 0 0 35 650

Yhteensä 378 470 79 428 0 39 419

Muut saamiset sisältää T&K lainan julkisen avustusta vastaavan osuuden, jota vastaavat kulut ovat kertyneet tilikau-

della 2019 ja saamisen henkilöstöltä.

18 Rahavarat

EUR 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 1.1.2017

Rahavarat 7 302 666 5 594 974 98 007 385 636

Yhteensä 7 302 666 5 594 974 98 007 385 636

Rahavarat vastaavat rahavirtalaskelman rahavaroja.
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19 Oma pääoma
Muutokset osakkeiden lukumäärässä, osakepääomassa ja sijoitetun vapaan oman pääoman määrässä:

Ulkona olevien 
osakkeiden 
määrä (kpl)

Omat  
osakkeet  

(kpl)
Osakkeiden 
määrä (kpl)

Osake- 
pääoma  

(euro)

Sijoitetun  
vapaan  

pääoman  
rahasto (euro)

1.1.2017 137 998  137 998 2 500 665 411

31.12.2017 137 998  137 998 2 500 665 411

1.1.2018 137 998  137 998 2 500 665 411

Omien osakkeiden hankinta 
22.1.2018 -3 250 3 250 0   

Osakeanti 24.1.2018 8 100  8 100  1 012 500

Vastikkeeton osakeanti 8.6.2018 28 426 752 646 750 29 073 502   

Osakkeiden mitätöinti 19.6.2018  -650 000 -650 000   

Osakeanti, vähennettynä  
transaktiokuluilla 21.6.2018 7 368 420  7 368 420  6 342 249

31.12.2018 35 938 020 0 35 938 020 2 500 8 020 160

Omien osakkeiden hankinta 
10.5.2019 -900 000 900 000 0   

Osakkeiden mitätöinti 10.5.2019  -900 000 -900 000   

Osakeanti, vähennettynä  
transaktiokuluilla 10.6.2019 7 057 345  7 057 345  9 686 531

31.12.2019 42 095 365 0 42 095 365 2 500 17 706 692

Yhtiöllä on yksi kantaosakkeiden sarja. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Jokainen osake oikeuttaa yhteen 

ääneen yhtiökokouksessa ja yhtäläiseen osingonjakoon. Kaikki osakkeet on täysin maksettu.

Yhtiötä koskevassa osakassopimuksessa on sovittu, että selvitystilassa tai tilanteissa, jossa yhtiön koko osakekanta 

tai liiketoiminta myydään, tietyillä osakkeenomistajilla on etuoikeus jaettaviin varoihin tai myynnistä saatavaan 

vastikkeeseen. Näissä tilanteissa nämä osakkeenomistajat saavat jaettavista varoista korkeamman seuraavista: a) 

alkuperäistä sijoitustaan vastaavan määrän lisättynä mahdollisesti päätetyillä mutta maksamattomilla osingoilla 

osakeomistustensa suhteessa. Jos jaettavia varoja ei ole tarpeeksi täysimääräiseen maksuun, niin varat jaetaan ensin 

näille sijoittajille heidän alkuperäisten sijoitustensa suhteessa b) yhtiön varat jaetaan kaikille osakkeenomistajille 

osakeomistusten suhteessa.

Osakkeiden merkintähinta on kirjattu osakepääomaan, ellei osakeantipäätöksessä ole päätetty merkintähintaa 

kirjata sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, jonne myös oman pääoman ehtoisen rahoitusjärjestelyn transaktio-

kustannukset on netotettu.

Yhtiö hankki 22.1.2018 omia osakkeita yhteensä 3 250 kappaletta. Osakkeet hankittiin työntekijältä perustuen 

osakassopimukseen ja osakkeiden lunastushinta oli osakkeiden alkuperäinen merkintähinta. 

Yhtiön hallitus päätti 24.1.2018 osakkeenomistajien 10.1.2018 valtuuttamana suunnatusta osakeannista, jossa 

merkittiin yhteensä 8 100 uutta osaketta ja osakkeiden merkintähinta oli 125 euroa per osake. Sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahastoon kirjattiin yhteensä 1 012,5 tuhatta euroa. 8.6.2018 toteutettiin maksuton osakeanti, jossa 

jokaisella osakkeella sai merkitä 199 uutta osaketta ja osakkeiden lukumäärä kasvoi 29 073 502 osaketta. Yhtiö 

mitätöi 19.6.2018 tilikauden aikana hankitut 650 000 omaa osaketta. 21.6.2018 yhtiön hallitus päätti 8.6.2018 yhtiö-

kokouksen valtuutuksella suunnatusta osakeannista, jossa merkittiin yhteensä 4 914 460 osaketta merkintähintaan 

0,95 euroa per osake ja 2 453 960 osaketta merkintähintaan 9,60 Ruotsin kruunua per osake. Yhteensä osakkeita 

merkittiin 7 368 420 kappaletta, joiden kokonaismerkintähinta 6 342,2 tuhatta euroa, transaktiokuluilla 622, 2 

tuhatta euroa vähennettynä. Nämä merkittiin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Yhtiö hankki 10.5.2019 omia osakkeita yhteensä 900 000 kappaletta. Osakkeet hankittiin työntekijältä yhtiöko-

kouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla ja lunastushinta oli 101,5 tuhatta euroa. Osakkeet mitätöitiin 

10.5.2019 ja tilikauden 2019 lopussa yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita.

Yhtiön hallitus päätti 10.6.2019 yhtiökokouksen 27.3. antamalla valtuutuksella suunnatusta osakeannista, jossa 

merkittiin yhteensä 5 457 345 osaketta merkintähintaan 1,42 euroa per osake ja 1 600 000 osaketta merkintähintaan 

15,10 Ruotsin kruunua per osake. Yhteensä osakkeita merkittiin 7 057 345 kappaletta, joiden kokonaismerkintähinta 

9 686,5 tuhatta euroa, transaktiokuluilla 359,3 tuhatta euroa vähennettynä, merkittiin sijoitetun vapaan pääoman 

rahastoon.

Yhtiö päätti 8.9.2016 osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä optio-ohjelmasta (1/2016), jossa annettiin 

yhteensä 6 500 optiota tietyille sijoittajille vastikkeetta osana oman pääoman ehtoista sijoitusta. Jokainen optio 

oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen. 8.6.2018 toteutetun maksuttoman osakeannin (1:200) jälkeen 

optioiden määrä on 1 300 000 kappaletta ja niillä voi merkitä yhteensä 1 300 000 osaketta merkintähintaan 0,32 

euroa per osake. Oikeus merkitä osakkeita optiolla alkoi välittömästi, kun ne annettiin ja oikeus merkitä osakkeita 

päättyy aikaisempana ajankohtana seuraavista a) 30.9.2021, b) yhtiön osakekannan myyntiajankohtana tai c) yhtiön 

listautuessa. Tilikauden 31.12.2019 lopussa kaikki 1 300 000 optiota ovat ulkona ja toteutettavissa. 
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Jakokelpoiset varat 31. joulukuuta

EUR 31.12.2019
31.12.2018  

(oikaistu)
31.12.2017  

(oikaistu)
1.1.2017  

(oikaistu)

Kertyneet tappiot -2 223 845 -914 872 -393 598 -393 598

Tilikauden tappio -7 553 521 -2 074 286 -521 273 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 17 706 692 8 020 160 665 411 665 411

Yhteensä 7 929 326 5 031 003 -249 461 271 813

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä: Hallitus esittää, että tilikauden tappio -7 553 

521 euroa siirretään yhtiön voitto/tappio tilille ja ettei osinkoa jaeta.

20 Osakeperusteiset maksut
Perustuen osakassopimukseen 26.5.2016, yhtiöllä on osakeperusteinen kannustinjärjestelmä joukolle työntekijöitä, 

jotka omistavat yhtiön osakkeita. Tietyissä työsuhteen päättymiseen liittyvissä tilanteissa työntekijät ovat, yhtiön 

niin vaatiessa, pakotettuja luovuttamaan ne osakkeet yhtiölle, joiden osalta ansaintajakso ei ole päättynyt. Koska 

osakkeiden lunastushinta on sama kuin alkuperäinen osakkeiden merkintähinta (huono lähtijä) tai korkeampi 

seuraavista, osakkeiden alkuperäinen merkintähinta tai niiden nettovarallisuuteen perustuva arvo (hyvä lähtijä), ei 

järjestelmässä ole tunnistettavissa työsuhde-etuutta. Näin ollen yhtiö ei ole kirjannut järjestelystä osakeperusteisia 

kuluja. Ansaintajaksot ovat seuraavat:

Myönnettyjen osakkeiden määrä

Hyvä lähtijä Huono lähtijä

Ennen 1.12.2016 100 % osakkeista 20 % osakkeista

2.12.2016–1.12.2017 100 % osakkeista 35 % osakkeista

Tämän jälkeen 100 % osakkeista 50 % osakkeista

Nanoformin yhtiökokous 27.3.2019 on päättänyt antaa optio-oikeuksia hallituksen jäsenille ja valtuuttanut hallituk-

sen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön henkilöstölle avainhenkilöiden sitouttamiseksi. Optio-oikeudet 

annetaan maksutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa optionhaltijan merkitsemään yhtiön yhden uuden kantaosakkeen 

ja optio-oikeudet ansaitaan lineaarisesti siten, että 100 prosenttinen oikeus on vuoden kuluttua optio-oikeuksien 

myöntämispäivästä. Osakkeiden merkintäaika optioilla alkaa välittömästi, kun optiot on ansaittu.

Jos option haltijan työ- tai toimisuhde yhtiön tai saman konsernin yhtiön kanssa tai yhtiön hallituksen jäsenyys 

päättyy mistä tahansa syystä, on option haltijan merkittävä osakkeet 90 tai 30 päivän kuluessa suhteen päättymi-

sestä, jonka jälkeen osakeoptiot mitätöidään ilman korvausta. Optiot, joiden merkintäaika ei ole alkanut, mitätöi-

dään välittömästi suhteen päätyttyä.

Yhtiön laskelmissa käyttämä keskimääräinen volatiliteetti perustuu viiden toimialan verrokkiyhtiöön, jotka ovat 

riskitasoltaan samanlaisia kuin Nanoform.

Optio-ohjelmien keskeiset ominaisuudet ja ehdot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Optio-ohjelma 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019

Optioita enintään 350 000 555 000 200 000 100 000 50 000

Osakkeen merkintahinta, EUR 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Osakkeen merkintäaika, alkaa Lineaarisesti, kun rekisteröity optio-oikeus on ansaittu

Osakkeen merkintäaika, päättyy Toistaiseksi voimassa

Palvelusehto Työsuhde tai palvelusuhde ansaintajakson ajan
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Myönnettyjen optioiden  
käyvän arvon määrittely 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019

Osakkeen käypä arvo, euroa 1,30 1,34 1,42 1,54 1,62

Option merkintähinta, euroa 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Volatiliteetti, % 65 65 65 65 65

Riskitön korko, % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Option käypä arvo, euroa 0,74 0,78 0,84 0,94 1,00

Osakkeen merkintä Merkintä optioilla 5 vuoden kuluttua optio-oikeuden myöntämispäivästä

Vaikutus tulokseen 2019, tuhatta euroa 250 401 140 60 16

Osakeoptiot 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019

Myönnettyjä 1.1. 0 0 0 0 0

Myönnetty 350 000 555 000 200 000 100 000 50 000

Menetetty 0 -20 000 0 0 0

Käytetty 0 0 0 0 0

Myönnettyjä 31.12. 350 000 535 000 200 000 100 000 50 000

Optiot, joihin on syntynyt oikeus ja 
jotka ovat toteutettavissa 31.12. 335 555 517 334 166 773 64 155 16 435

21 Rahoitusriskien hallinta 
Nanoform on alttiina useille rahoitusriskeille kuten maksuvalmius-, valuutta-, korko-, luotto- ja vastapuoliriskeille, 

joista merkittävimmät riskit muodostuvat maksuvalmius- ja valuuttariskeistä. Yhtiön riskienhallinasta vastaa yhtiön 

talousjohtaja. Yhtiön tavoitteena on minimoida rahoitusriskejä mahdollisuuksien mukaan aina kun se on taloudelli-

sesti edullista ja järkevää.

Pääoman hallinta ja maksuvalmiusriski
Nanoformin tavoitteena pääoman hallinnassa on varmistaa yhtiön kyky jatkaa toimintaansa ja mahdollistaa nano-

formointi-teknologian kehittäminen ja kaupallistaminen tulevaisuudessa (kts. liitetiedot 2.3 ja 18). Pääomaraken-

teen säilyttämiseksi tai muuttamiseksi yhtiö voi laskea liikkeeseen uusia osakkeita, hakea vieraan pääoman ehtoista 

rahoitusta tai muuttaa suunniteltujen kasvuinvestointien toteutusta. 

Yhtiön johto seuraa pääomaa nettovelkaantumisasteen pohjalta, joka oli 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 

positiivinen 45,9 (2018: positiivinen 63,5; 2017: –; 1.1.2017: positiivinen 12,9) prosenttia. Yhtiö sisällyttää nettovel-

kaan korolliset velat vähennettynä rahavaroilla. Korollisiin velkoihin luetaan yhtiön julkisten avustusten muodossa 

korkotuetut T&K lainat sekä vuokrasopimusvelat.

EUR 2019
2018  

(oikaistu)
2017  

(oikaistu)
1.1.2017  

(oikaistu)

Nettovelat -3 639 940 -3 194 454 655 588 -35 258

Oma pääoma 7 931 826 5 033 422 -246 961 274 313

Nettovelkaantumisaste 45,9 % 63,5 % – 12,9 %

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta oli negatiivinen 5 798 tuhatta euroa ja inves-

tointeihin käytetty rahavirta oli 1 878 tuhatta euroa. Yhtiön rahavarat 31.12.2019 olivat 7 303 tuhatta euroa. Yhtiön 

maksuvalmiutta seurataan säännöllisesti ja ennustetaan sekä lyhyen että pitkän ajan rahoituksen riittävyyttä sen 

varmistamiseksi, että yhtiöllä olisi aina hallussaan riittävästi rahavaroja velvoitteiden täyttämiseksi. Johto seuraa 

ennusteita yhtiön rahavaroista odotettavissa olevien rahavirtojen perusteella. Yhtiöllä ei ole käytettävissä sitovia 

luottolimiittejä.
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Tähän mennessä yhtiö on rahoittanut toimintaansa oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla, julkisten avustusten 

muodossa korkotuetuilla T&K lainoilla ja pienemmässä määrin asiakassopimusten tuotoilla. Toiminnan jatkuvuuden 

varmistamiseksi, yhtiö pyrkii säilyttämään pääoman hallinnan kautta riittävän maksuvalmiuden ja pyrkii varmista-

maan, että likvidit varat riittävät toiminnan jatkamiseen ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Tarvittaessa yhtiön 

johto voi sopeuttaa kuluja ja kasvuinvestointien määrää vastaamaan saatavilla olevan rahoituksen määrää.

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhtiön rahoitusvelat jaoteltuna jäljellä olevien sopimukseen perustuvien erään-

tymisajankohtien mukaisiin ryhmiin. Taulukoissa esitettävät luvut ovat sopimuksiin perustuvia diskonttaamattomia 

rahavirtoja.

Sopimukseen perustuvien rahoitusvelkojen erääntymisajankohdat vuoden 2019 lopussa

EUR 2020 2021 2022
2023 – tämän 

jälkeen Yhteensä

Vuokrasopimusvelat 494 237 429 887 417 677 1 935 025 3 276 826

Ostovelat 570 691 0 0 0 570 691

T&K lainojen takaisinmaksut 77 500 77 500 77 500 731 268 963 768

T&K lainojen korkokulut 8 195 7 403 7 008 18 008 40 614

Yhteensä 1 150 622 514 790 502 185 2 684 301 4 851 899

Sopimukseen perustuvien rahoitusvelkojen erääntymisajankohdat vuoden 2018 (oikaistu) lopussa

EUR 2019 2020 2021
2022 – tämän 

jälkeen Yhteensä

Vuokrasopimusvelat 240 833 240 833 240 833 1 365 093 2 087 592

Ostovelat 452 268 0 0 0 452 268

T&K lainojen takaisinmaksut 0 77 500 77 500 686 865 841 865

T&K lainojen korkokulut 8 419 8 195 7 403 21 653 45 670

Yhteensä 701 520 326 528 325 736 2 073 611 3 427 395

Sopimukseen perustuvien rahoitusvelkojen erääntymisajankohdat vuoden 2017 lopussa

EUR 2018 2019 2020
2021 – tämän 

jälkeen Yhteensä

Vuokrasopimusvelat 36 050 36 050 36 050 252 350 360 500

Ostovelat 54 903 113 750 0 0 168 653

T&K lainojen takaisinmaksut 0 0 77 500 621 365 698 865

T&K lainojen korkokulut 7 443 8 419 8 195 29 056 53 112

Yhteensä 98 396 158 219 121 745 902 771 1 281 130

Sopimukseen perustuvien rahoitusvelkojen erääntymisajankohdat vuoden 2017 lopussa

EUR 2017 2018 2019
2020 – tämän 

jälkeen Yhteensä

Vuokrasopimusvelat 29 237 23 520 23 795 190 360 266 912

Ostovelat 91 540 52 500 113 750 0 257 790

T&K lainojen takaisinmaksut 0 0 0 698 865 698 865

T&K lainojen korkokulut 3 868 7 443 8 419 37 250 56 980

Yhteensä 124 645 83 464 145 964 926 475 1 280 547
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Valuuttariski
Yhtiö altistuu etupäässä SEK ja GBP valuutoista johtuvalle valuuttariskille. Kaikki tuotot ja lainat ovat olleet euro-

määräisiä, mutta osa kuluista on SEK ja GBP määräisiä. Merkittävin valuuttapositio syntyy 32,0 miljoonan Ruotsin 

kruunun määräisestä käteisvarasta, joka on muodostunut rajat ylittävistä oman pääoman ehtoisista yksityissijoi-

tuksista. 10 % muutos SEK valuuttakurssissa aiheuttaisi noin 300 (2018: 170; 2017: 0) tuhannen euron muutoksen 

tulokseen, joka vastaisi noin 4 %:n muutosta 7,3 miljoonan euron vuoden lopun rahavaroissa. Koska valuuttariskille 

altistuminen on melko rajallinen, Nanoform ei suojaa valuuttariskiä. 

Korkoriski
Nanoform altistuu tällä hetkellä mahdolliselle korkoriskille Business Finlandin lainojen ja pankkisaamisten kautta. 

Business Finlandin lainojen korot perustuvat Valtionvarainministeriön määrittämään peruskorkoon vähennettynä 

kolmella prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 1 %. Koska lainan korko raportoiduilla kausilla on ollut alle mini-

mitason ja yhtiö on maksanut 1 %:n minimikorkoa, korkoriski on vähäinen. Käteisvarojen osalta on olemassa pieni 

riski, että ECB selvästi heikommassa taloustilanteessa voisi laskea ohjauskorkoa edelleen tai että kaupalliset pankit 

voisivat alkaa periä korkoa käteisvaroista myös pieniltä yhtiöiltä kuten Nanoformilta. Jos korkotaso nousisi Nano-

form olisi suhteellinen voittaja nettokassa position johdosta. Yhden prosenttiyksikön markkinakoron muutoksen 

positiivinen vaikutus olisi 70 (2018: 50; 2017: 1) tuhatta euroa tulokseen. Nanoform ei suojaa korkoriskiä. 

Vastapuoli- ja luottoriski
Yhtiön vastapuoliriskit pääasiassa muodostuvat ulkoisten asiakkaiden, toimittajien, yhteistyökumppaneiden ja 

rahoituslaitosten välisistä sopimuksista. Rahoituslaitosten vastapuoliriski koskee luottokelpoisia pankkeja ja rahoi-

tuslaitoksia. Asiakassopimusten vastapuoliriski on pieni, koska ainoastaan vastapuolet, joilla on hyvin korkea luot-

tokelpoisuus, hyväksytään. Vastapuolten luottokelpoisuutta arvioidaan säännöllisesti, ja tarvittavia toimenpiteitä 

harkitaan tapauskohtaisesti, jos merkittäviä muutoksia vastapuolen luottokelpoisuudessa tapahtuu. Luottoriskiä hal-

litaan maksuehtojen, auditointien ja luotonvalvonnan avulla. Luottoriskiä arvioidaan sekä saamisten ikääntymisen 

kautta että asiakaskohtaisilla luottoriskianalyyseilla. Luottotappiovaraus myyntisaamisista kirjataan luottoriskiarvi-

oinnin pohjalta. Yhtiön johto seuraa asiakkuuksiensa luottolaitosten luottoluokituksia.

22 Rahoitusvarat ja -velat

EUR 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 1.1.2017

Jaksotettuun hankintamenoon  
kirjattavat rahoitusvarat

Myyntisaamiset 20 000 160 000 65 000 6 200

Muut saamiset 170 430 0 0 35 650

Rahavarat 7 302 666 5 594 974 98 007 385 636

Rahoitusvarat yhteensä 7 493 096 5 754 974 163 007 427 486

EUR 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 1.1.2017

Jaksotettuun hankintamenoon  
kirjattavat rahoitusvelat

Ostovelat 570 691 449 737 159 833 196 280

Vuokrasopimusvelat 2 986 097 1 845 984 312 866 220 143

T&K lainat 676 629 554 537 440 729 130 235

Rahoitusvelat yhteensä 4 233 417 2 850 258 913 427 546 658

T&K lainat
Yhtiöllä on T&K lainoja Business Finlandilta, joiden lainojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla lainojen 

ennustetut tulevat kassavirrat käyttäen raportointipäivän korkoa. Diskonttauskorossa huomioidaan riskitön korko 

ja ennustettu marginaali yhtiön omasta luottoriskistä. Diskonttauskorkona vuonna 2019 on käytetty 7 prosenttia ja 

tilikausilla 2017-2018 10 prosenttia. Diskontatut tulevaisuuden kassavirrat on johdettu lainaehdoista sisältäen lyhen-

nysten määrät ja lyhennyspäivät sekä korkojen maksut. T&K lainojen arvostus perustuu ei havainnoitavissa olevaan 

markkinainformaatioon, josta syystä lainojen käyvät arvot on luokiteltu tasolle 3 (Rahoitusinstrumentin arvostus ei 

perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon).
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Vuonna 2019 T&K lainojen kirjanpitoarvot olivat 676,6 tuhatta euroa ja käyvät arvot olivat 766,0 (2018: 554,5; 

2017: 440,7) tuhatta euroa. Tilinpäätöksen vertailukausilla lainojen kirjanpitoarvo vastasi käypää arvoa.

T&K lainat on myönnetty määrättyihin kehitysprojekteihin ja kattamaan sopimuksessa määrätyt osuudet kehitys-

projektien T&K kuluista. Näiden lainojen alle-markkinahintainen korko on Valtiovarainministeriön asettama perus-

korko miinus kolme prosentti yksikköä, kuitenkin vähintään 1 %. Lainojen takaisinmaksut aloitetaan viiden vuoden 

jälkeen, jolloin lainapääoma maksetaan takaisin tasalyhennyksin viiden vuoden kuluessa, ellei muuta sovita Business 

Finlandin kanssa. Korot Business Finlandin T&K lainoista olivat yhteensä 62,1 tuhatta euroa (2018: 45,7 tuhatta 

euroa, 2017: 23,9 tuhatta euroa).

Nettovelkojen täsmäytys

Muut varat Rahoitustoiminnasta johtuvat velat

EUR Rahavarat
Lyhytaikaiset  

vuokrasopimusvelat
Pitkäaikaiset  

vuokrasopimusvelat Lyhytaikaiset T&K lainat Pitkäaikaiset T&K laina Yhteensä

Nettovelat 1.1.2017 (oikaistu) 385 636 0 -220 143 0 -130 235 35 258

Kassavirta -287 629 0 29 237 0 -502 807 -761 199

Muut ei-rahamääräiset muutokset 0 -27 250 -94 710 0 192 313 70 353

Nettovelka 31.12.2017 (oikaistu) 98 007 -27 250 -285 616 0 -440 729 -655 588

Kassavirta 5 496 968 56 143 0 0 -143 000 5 410 111

Muut ei-rahamääräiset muutokset 0 -218 481 -1 370 811 0 29 192 -1 560 100

Nettovelka 31.12.2018 (oikaistu) 5 594 974 -189 588 -1 656 427 0 -554 537 3 194 422

Kassavirta 1 739 454 292 120 0 0 -121 903 1 909 671

Muut ei-rahamääräiset muutokset -31 763 -515 606 -916 597 -77 500 77 311 -1 464 155

Nettovelka 31.12.2019 7 302 666 -413 074 -2 573 024 -77 500 -599 129 3 639 940

22.1 Rahoitustoiminnasta johtuvien velkojen muutokset

Nettovelkojen täsmäytys

EUR 2019
2018  

(oikaistu)
2017  

(oikaistu)
1.1.2017  

(oikaistu)

Rahavarat 7 302 666 5 594 974 98 007 385 636

Lyhytaikaiset T&K lainat -77 500 0 0 0

Pitkäaikaiset T&K lainat -599 129 -554 537 -440 729 -130 235

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat -413 073 -189 588 -27 250 -9 385

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat -2 573 024 -1 656 396 -285 616 -210 758

Nettovelka 3 639 940 3 194 454 -655 588 35 258
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23 Varaukset

EUR Tappiolliset sopimukset

1.1.2017 0

31.12.2017 0

31.12.2018 0

Varausten lisäykset 19 079

Käytetyt varaukset 0

Käyttämättömien varausten peruutukset 0

31.12.2019 19 079

EUR 2019 2018 2017 1.1.2017

Pitkäaikaiset varaukset 0 0 0 0

Lyhytaikaiset varaukset 19 079 0 0 0

Yhteensä 19 079 0 0 0

Yhtiö on tehnyt vuodelle 2019 varauksen tappiollisesta asiakassopimuksesta määrältään 19,1 tuhatta euroa.

24 Siirtovelat

EUR 31.12.2019 31.12.2018
31.12.2017  
 (oikaistu) 1.1.2017

Lomapalkkavelat 252 920 104 606 47 154 17 488

Eläkevakuutusmaksut ja  
muut lakisääteiset vakuutusmaksut 26 210 0 3 842 473

Korkomenot 4 476 4 379 2 337 469

Muut siirtovelat 292 284 172 604 72 790 0

Yhteensä 575 889 281 590 126 124 18 431

Muut siirtovelat sisältävät johdon muuttuviin palkkionosiin liittyvän jaksotuksen ja käyttöomaisuushankintaan  

liittyvän jaksotuksen.

25 Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vuokravastuut

EUR 31.12.2019
31.12.2018  

(oikaistu) 31.12.2017 1.1.2017

1 vuoden aikana 0 0 0 0

1. vuoden jälkeen kuitenkin  
viimeistään 5 vuoden sisällä 0 708 600 0 0

5 vuoden jälkeen 0 366 110 0 0

Yhteensä 0 1 074 710 0 0

Yhtiön vertailukauden vuokravastuu muodostuu toimitilan vuokrasopimuksesta, jonka sopimus on allekirjoitettu 

tilikauden 2018 aikana, johon liittyvät toimitilat on saatu käyttöön 1.9.2019.

Helsingin Yliopistolta vuonna 2015 hankittu patentti on ollut pantattuna sitä koskevan kauppahinnan vakuutena. 

Patentin hankintahinta on 175,0 tuhatta euroa ja tätä vastaava maksamaton kauppahintavelka oli vuonna 2018 

113,7 tuhatta euroa (2017: 166,2 tuhatta euroa). Kauppahinta on kokonaan maksettu vuonna 2019.

Yhtiö on solminut sekä talousjohtajan että sijoittajasuhdejohtajan kanssa johtajasopimukset, joissa nämä henkilöt 
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ovat oikeutettuja muuttuvaan palkkionosaan Yhtiön keräämästä pääomasta, mukaan lukien ja päättyen mahdol-

liseen FN-Listautumiseen. Yhtiön talousjohtajalle FN-Listautumisen tai muun oman pääoman ehtoisen rahoituksen 

hankinnan seurauksena maksettava muuttuva palkkionosa on 2,5 prosenttia sijoittajilta kerätystä pääomasta, 

vähennettynä suorilla kuluilla, mukaan lukien palkkiot taloudelliselle neuvonantajalle. Yhtiön sijoittajasuhdejoh-

tajalle FN-Listautumisen tai muun oman pääoman ehtoisen rahoituksen seurauksena maksettava muuttuva palk-

kionosa on kolme (3) prosenttia sijoittajilta kerätystä pääomasta vähennettynä suorilla kuluilla, mukaan lukien 

palkkiot taloudelliselle neuvonantajalle, kokonaisuudessaan enintään 1 210 834 euroa. Muuttuvasta palkkionosasta 

peritään soveltuvat työnantajapuolen kulut. Yhtiö käsittelee tuleviin pääoman sijoituksiin liittyvät muuttuvat palka-

nosat ehdollisena velkana, joiden määrän 31.12.2019 arvioidaan olevan 465 000 euroa.

Yhtiöllä ei ole muita raportoitavia vakuuksia tai vastuusitoumuksia.

Riidat ja oikeudenkäynnit
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa avoimia riitoja tai oikeudenkäyntejä, joilla voisi olla merkittävää vaikutusta yhtiön 

taloudelliseen asemaan.

26 Lähipiiritapahtumat
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat seuraavat:

•  Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopiston rahastot, jolla on yhtiössä huomattava vaikutusvalta, joka johtuu 14,5 

(2018: 17,0; 2017: 20,7) prosentin omistusosuudesta ja sen oikeudesta nimittää edustaja yhtiön hallitukseen. 

• Hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä

• Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ja heidän lähipiirinsä 

Nanoformilla ei ole omistuksia muissa yhteisöissä vuosien 2019, 2018 ja 2017 lopussa.

Ylimpään johtoon kuuluvien avainhenkilöiden työsuhde-etuudet
Yhtiön johdon avainhenkilöstöön kuuluvat hallituksen jäsenet ja johtoryhmä mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat 27.3.2019 asti Rabbe Klemets, Jouko Yliruusi ja Albert Haeggström, jonka jälkeen 

Jouko Yliruusi jäi hallituksesta pois ja hänen tilallaan aloitti Miguel Calado. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 

10.9.2019 hallituksen jäseneksi valittiin Mads Laustsen. 

Hallitukselle maksetut kuluksi kirjatut palkat ja palkkiot

2019 2018 2017

EUR Palkkiot

Osake-
perusteinen  

palkitseminen Palkkiot

Osake-
perusteinen 

palkitseminen Palkkiot

Osake-
perusteinen  

palkitseminen

Rabbe Klemets 29 997 106 953 0 0 0 0

Miguel Maria Calado 22 500 71 302 0 0 0 0

Albert Haeggström, CFO 19 992 71 302 0 0 0 0

Mads Laustsen 6 664 60 015 0 0 0 0

Jouko Yliruusi 0 0 0 0 0 0

Hallituspalkkiot yhteensä 79 153 309 572 0 0 0 0
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EUR Toimitusjohtaja Johdon avainhenkilöstö *)

2019

Palkat ja muut lyhytaikaiset etuudet **) 109 100 836 453

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet **) 23 976 124 634

Osakeperusteinen palkitseminen 0 274 570

Yhteensä 133 076 1 235 658

   

2018   

Palkat ja muut lyhytaikaiset etuudet **) 31 500 370 918

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet **) 5 969 68 071

Osakeperusteinen palkitseminen 0 0

Yhteensä 37 469 438 989

   

2017   

Palkat ja muut lyhytaikaiset etuudet 12 720 5 000

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 2 417 950

Osakeperusteinen palkitseminen 0 0

Yhteensä 15 137 5 950

*) Johtoryhmä ilman toimitusjohtajaa, jonka työsuhde-etuudet esitetty erikseen.

**) Sisältää talousjohtajan johtajasopimukseen liittyvän muuttuvan palkkionosan.

Palkat ja muut lyhytaikaiset etuudet sisältävät palkat, työsuhde-etuudet ja muuttuvat palkkionosat. TyEL:n mukaiset 

eläkevakuutusmaksut esitetään työsuhteen päättymisen jälkeisissä etuuksissa. Yhtiö ja sen talousjohtaja ovat solmi-

neet 20.4.2018 johtajasopimuksen, jonka mukaan talousjohtaja on oikeutettu muuttuvaan palkkionosaan, joka on 

sidottu sijoittajilta 1.6.2018 jälkeen kerättyyn pääomaan. Lisätietoja johtajasopimuksesta on esitetty Liitetiedossa 25 

Vakuudet ja vastuusitoumukset.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 2 kuukautta ja kertaluonteinen irtisanomiskorvaus 50 tuhatta euroa yhtiön 

irtisanoessa työsuhteen. Eläkeikä vastaan Suomen työeläkejärjestelyä.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille myönnettiin 2019 yhteensä 830 000 optiota, joista hallituksen jäse-

nille, pois lukien talousjohtaja, myönnettiin yhteensä 350 000 optiota. Katso lisätietoja liitetiedosta 20 Osakeperus-

teiset maksut.

Johdon osakeomistus 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 1.1.2017

Osakkeiden määrä (kpl) 9 672 150 9 652 150 48 000 48 000

Osakeomistus, prosenttiosuus 23,0 % 26,9 % 34,8 % 34,8 %

Hallituksen osakeomistus *) 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 1.1.2017

Osakkeiden määrä (kpl) 526 000 526 000 2 500 2 500

Osakeomistus, prosenttiosuus 1,2 % 1,5 % 1,8 % 1,8 %

Liikkeessä olevien osakkeiden  
kokonaismäärä (kpl) 42 095 365 35 938 020 137 998 137 998

*) Hallituksen osakeomistus, pois lukien johtoryhmän jäsenet

Lähipiiritapahtumat ja avoimet saldot

EUR 2019 2018 2017

Tavaroiden ja palveluiden ostot Helsingin Yliopistolta 159 218 65 323 3 187

EUR 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 1.1.2017

Tavaroiden ja palvelujen ostoista 
johtuvat velat Helsingin Yliopistolle 0 141 050 206 150 206 150

Velat johtoon kuuluville  
avainhenkilöille – muuttuviin  
palkkionosiin liittyvä jaksotus 231 504 172 604 0 0

Yhteensä 231 504 313 654 206 150 206 150
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27 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto
Nanoform laati ensimmäisen IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Ensim-

mäinen IFRS-tilinpäätös sisälsi vertailutiedot 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta sekä avaavan IFRS-taseen 1.1.2017. 

Nanoformin tilinpäätös oli laadittu aikaisemmin suomalaisen kirjanpito- ja tilinpäätösnormiston (”FAS”) mukaisesti. 

Yhtiö esittää tässä tilinpäätöksessä oikaistut tiedot IFRS-standardien käyttöönotosta, koska se on tehnyt oikaisuja 

aikaisemmin julkistettuihin tilinpäätöksiin liitetiedossa 2.2 kuvatulla tavalla. 

Yhtiö on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön ennenaikaisesti ja soveltanut seuraavia IFRS-en-

silaatijan helpotuksia. Vuokrasopimusvelka on arvostettu jäljellä olevien vuokrien nykyarvoon siirtymispäivänä ja 

diskonttauksessa on käytetty Nanoformin lisäluoton korkoa. Samaa diskonttauskorkoa on sovellettu kaikkiin omi-

naispiirteiltään samankaltaisiin vuokrasopimuksiin. Käyttöoikeusomaisuuserä on arvostettu siirtymispäivänä yhtä 

suureksi kuin vuokrasopimusvelka.
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EUR FAS 2017 Oikaisu FAS 2017 Aineettomat hyödykkeet Vuokrasopimukset Rahoitusinstrumentit IFRS siirtymisen vaikutukse IFRS 2017 (oikaistu)

Liikevaihto 65 000 0 0 0 0 0 65 000

   0     

Liiketoiminnan muut tuotot 73 0 0 0 180 532 180 532 180 605

        

Valmistus omaan käyttöön 540 019 0 -540 019 0 0 -540 019 0

Materiaalit ja palvelut -214 776 54 397 0 0 0 0 -160 378

Henkilöstökulut -426 202 0 0 0 0 0 -426 202

Poistot ja arvonalentumiset -106 928 -22 887 88 099 -25 030 0 63 069 -66 746

Liiketoiminnan muut kulut -107 631 0 0 29 237 0 29 237 -78 394

        

Liiketappio -250 444 31 510 -451 920 4 207 180 532 -267 181 -486 115

        

Rahoitustuotot 11 0 0 0 0 0 11

Rahoituskulut -3 360 0 -189 -7 750 -23 869 -31 809 -35 169

        

Tappio ennen veroja -253 794 31 510 -452 109 -3 544 156 663 -298 989 -521 273

        

Tuloverot 0  0 0 0 0 0

        

Tilikauden tappio -253 794 31 510 -452 109 -3 544 156 663 -298 989 -521 273

Laaja tuloslaskelma 2017
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EUR 
FAS

31.12.2017 Oikaisu FAS 2017 Aineettomat hyödykkeet Vuokrasopimukset Rahoitusinstrumentit IFRS siirtymisen vaikutukset
IFRS

31.12.2017 (oikaistu)

VARAT        

        

Pitkäaikaiset varat        

Aineettomat hyödykkeet 805 123 139 948 -767 807 0 0 -767 807 177 265

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17 721 115 664 0 309 322 0 309 322 442 707

Muut saamiset 8 964 0 0 0 0 0 8 964

Laskennalliset verosaamiset  0 0 0 0 0 0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 831 809 255 612 -767 807 309 322 0 -458 484 628 936

        

Lyhytaikaiset varat        

Myyntisaamiset 65 000 0 0 0 0 0 65 000

Siirtosaamiset 992 0 0 0 0 0 992

Rahavarat 98 007 0 0 0 0 0 98 007

Lyhytaikaiset varat yhteensä 163 998 0 0 0 0 0 163 998

        

Varat yhteensä 995 807 255 612 -767 807 309 322 0 -458 484 792 934

Tase 31.12.2017
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EUR 
FAS

31.12.2017 Oikaisu FAS 2017 Aineettomat hyödykkeet Vuokrasopimukset Rahoitusinstrumentit IFRS siirtymisen vaikutukset
IFRS

31.12.2017 (oikaistu)

OMA PÄÄOMA JA VELAT        

        

Oma pääoma        

Osakepääoma 2 500 0 0 0 0 0 2 500

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 665 411 0 0 0 0 0 665 411

Kertyneet tappiot -173 256 -14 939 -306 878 0 101 473 -205 405 -393 599

Tilikauden tappio -253 794 31 510 -452 109 -3 544 156 663 -298 990 -521 274

Oma pääoma yhteensä 240 861 16 572 -758 986 -3 544 258 136 -504 395 -246 962

        

Pitkäaikaiset velat        

T&K velat 698 865 0 0 0 -258 136 -258 136 440 729

Vuokrasopimusvelat 0 0 0 285 616 0 285 616 285 616

Ostovelat 0 113 750 -8 820 0 0 -8 820 104 930

Pitkäaikaiset velat yhteensä 698 865 113 750 -8 820 285 616 -258 136 18 659 831 274

        

Lyhytaikaiset velat        

Vuokrasopimusvelat 0 0 0 27 250 0 27 250 27 250

Ostovelat 2 403 52 500 0 0 0 0 54 903

Muut velat 344 0 0 0 0 0 344

Siirtovelat 53 333 72 790 0 0 0 0 126 123

Lyhytaikaiset velat yhteensä 56 080 125 290 0 27 250 0 27 250 208 620

        

Velat yhteensä 754 945 239 040 -8 820 312 866 -258 136 45 909 1 039 894

        

Oma pääoma ja velat yhteensä 995 807 255 612 -767 807 309 322 0 -458 485 792 934

Tase 31.12.2017
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EUR 
FAS

1.1.2017 Oikaisu FAS 2017 Aineettomat hyödykkeet Vuokrasopimukset Rahoitusinstrumentit FRS siirtymisen vaikutukset
IFRS

1.1.2017 (oikaistu)

VARAT        

        

Pitkäaikaiset varat        

Aineettomat hyödykkeet 328 311 151 311 -315 888 0 0 -315 888 163 734

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 23 629 0 0 220 143 0 220 143 243 772

Muut saamiset 5 805 0 0 0 0 0 5 805

Pitkäaikaiset varat yhteensä 357 744 151 311 -315 888 220 143 0 -95 744 413 311

        

Lyhytaikaiset varat        

Myyntisaamiset 6 200 0 0 0 0 0 6 200

Muut saamiset 3 769 0 0 0 35 650 35 650 39 419

Siirtosaamiset 158 0 0 0 0 0 158

Rahavarat 385 636 0 0 0 0 0 385 636

Lyhytaikaiset varat yhteensä 395 763 0 0 0 35 650 35 650 431 413

Varat yhteensä 753 507 151 311 -315 888 220 143 35 650 -60 094 844 724

Tase 1.1.2017

37Nanoform 2019
F-52



EUR 
FAS

1.1.2017 Oikaisu FAS 2017 Aineettomat hyödykkeet Vuokrasopimukset Rahoitusinstrumentit FRS siirtymisen vaikutukset
IFRS

1.1.2017 (oikaistu)

OMA PÄÄOMA JA VELAT        

        

Oma pääoma        

Osakepääoma 2 500 0 0 0 0 0 2 500

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 665 411 0 0 0 0 0 665 411

Kertyneet tappiot -173 255 -14 939 -306 878 0 101 473 -205 405 -393 599

Tilikauden tappio 0 0 0 0 0 0 0

Oma pääoma yhteensä 494 656 -14 939 -306 878 0 101 473 -205 405 274 312

        

Pitkäaikaiset velat        

T&K lainat 196 058 0 0 0 -65 823 -65 823 130 235

Vuokrasopimusvelat 0 0 0 210 758 0 210 758 210 758

Saadut ennakot 0 0 0 0 0 0 0

Ostovelat 0 166 250 -9 010 0 0 -9 010 157 240

Pitkäaikaiset velat yhteensä 196 058 166 250 -9 010 210 758 -65 823 135 926 498 234

        

Lyhytaikaiset velat        

Vuokrasopimusvelat 0 0 0 9 385 0 9 385 9 385

Ostovelat 39 040 0 0 0 0 0 39 040

Muut velat 5 323 0 0 0 0 0 5 323

Siirtovelat 18 431 0 0 0 0 0 18 431

Lyhytaikaiset velat yhteensä 62 793 0 0 9 385 0 9 385 72 178

        

Velat yhteensä 258 851 166 250 -9 010 220 143 -65 823 145 311 570 412

Oma pääoma ja velat yhteensä 753 507 151 311 -315 888 220 143 35 650 -60 094 844 724

Tase 1.1.2017
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Aineettomat hyödykkeet
Soveltaessaan IAS 38 standardia kehitysprojekteista syntyviin aineettomiin hyödykkeisiin, Nanoform on kirjannut 

kaikki FAS:ssa aktivoidut kehitysmenot tuloslaskelmaan kuluksi. FAS:in mukaan itse luodut aineettomat oikeudet 

saadaan aktivoida varovaisuutta noudattaen edellyttäen, että oikeuden arvioidaan tuottavan tuloa useampana 

tilikautena. Kehitysmenot sisältävät henkilöstökuluja ja kertaluonteisia kustannuksia, jotka liittyvät suoraan kehi-

tysprojekteihin. Yhtiön nanoteknologian kehityskulujen aktivointi aloitetaan hetkestä, jolloin tuotteen tekninen ja 

kaupallinen soveltuvuus voidaan osoittaa ja on kohtuullisen varmaa, että tulevaisuuden taloudelliset hyödyt tulevat 

kehitetystä nanoteknologiasta.

IFRS:n mukaisessa avaavassa taseessa 1.1.2017 306,9 tuhannen euron aktivoidut kehitysmenot on kirjattu lisää-

mään kertyneiden tappioiden määrää. FAS:ssa aktivoidut kehitysmenot on esitetty tuloslaskelmassa bruttona ja 

esitetty tuottona ’Valmistus omaan käyttöön’ rivillä, joka IFRS-siirtymässä on nollattu. Aktivoitujen kehitysmenojen 

poistot tuloslaskelmassa on myös oikaistu. Kuluksi 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella kirjatut aktivoidut kehitysme-

not olivat 758,8 tuhatta euroa ja tilikaudella 2017 valmistus omaan käyttöön tuottojen vähennys 540 tuhatta euroa 

ja tilikauden poistojen purku 88,1 tuhatta euroa.

Yhtiö on hankkinut patentteja vuonna 2015 sopimuksella, jossa hankintamenon maksaminen tapahtui useissa 

maksuerissä vuosien 2015-2019 aikana. FAS:issa yhtiö oli aktivoinut hankintamenon maksuperusteisesti. Koska yhtiö 

sai kontrollin patentteihin kokonaisuudessaan jo 2015 ja omaisuuserä täytti jo hankintahetkellä muutkin aineetto-

mien hyödykkeiden aktivointikriteerit, yhtiö oikaisee avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2017 aineettomien hyödykkeiden 

ja ostovelkojen määrää hankittujen patenttien osalta ja esittää oikaisun avaavassa IFRS-taseessa FAS:n korjauksena. 

Oikaisun vaikutus 1.1.2017 aineettomiin hyödykkeisiin oli 140,0 tuhatta euroa ja ostovelkoihin 157,2 tuhatta euroa 

ja kertyneisiin tappioihin erotus 17,2 tuhatta euroa. Oikaisun vaikutus 31.12.2017 aineettomiin hyödykkeisiin oli 

124,3 tuhatta euroa ja ostovelkoihin 157,4 tuhatta euroa. IFRS:n mukaan laaditussa taseessa velka on diskontattu 

sen nykyarvoon. 

Samassa yhteydessä yhtiö on myös arvioinut uudelleen patenttien taloudellista pitoaikaa ja todennut, että 

aikaisemmin käytetty viiden vuoden poistoaika ei vastaa keskimääräistä patenttien antamaa suoja-aikaa. Yhtiö on 

pidentänyt patenttien poistoaikaa 10 vuoteen ja oikaissut patenttien poistoja takautuvasti niiden hankintahetkestä 

alkaen. Oikaisun seurauksena aineettomien hyödykkeiden tasearvo avaavassa IFRS taseessa 1.1.2017 on 2,3 tuhatta 

euroa korkeampi. 31.12.2017 aineettomien hyödykkeiden tasearvot ovat 6,7 tuhatta euroa korkeammat. Tilikauden 

2017 poistoja on oikaistu 4,4 tuhatta euroa.

Vuokrasopimukset
Nanoform on ottanut ennenaikaisesti käyttöön IFRS 16 vuokrasopimuksia koskevan standardin. Standardin käyt-

töönoton seurauksena kaikki vuokrasopimukset merkitään taseeseen. Standardin mukaisesti taseeseen kirjataan 

vuokralle otetun omaisuuden käyttöoikeus ja vuokrien maksua vastaava rahoitusvelka. FAS:n mukaan vuokramaksut 

on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin tasaerinä vuokra-ajalle ja tilikauden päättymisen jälkeiset vuokranmak-

sut on esitetty taseen ulkopuolisina vastuina. IFRS tilinpäätöksessä vuokrakulut oikaistaan liiketoiminnan muista 

kuluista vuokrasopimusvelan lyhennykseksi ja korkokuluksi. Taseeseen kirjatuista käyttöoikeusomaisuuseristä kirja-

taan poistot.

Avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2017 yhtiö kirjasi aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin käyttöoikeusomaisuuserän 

ja näitä vastaavat vuokrasopimusvelat 220,1 tuhatta euroa. Käyttöoikeusomaisuuserien määrä 31.12.2017 taseessa 

oli 309,3 tuhatta euroa ja vuokrasopimusvelka 312,9 tuhatta euroa. Vuonna 2017 käyttöoikeusomaisuuserien poistot 

olivat 25,0 tuhatta euroa, liiketoiminnan muiden kulujen vähennys oli 29,2 tuhatta euroa ja rahoituskulujen lisäys 

7,8 tuhatta euroa. 

Julkiset avustukset ja rahoitusinstrumentit
Nanoformilla on julkishallinnon toimijalta Business Finlandilta lainoja alle-markkinahintaisella korolla. Lainat on 

myönnetty määrättyihin kehitysprojekteihin ja kattamaan sopimuksessa määrätyt osuudet kehitysprojektien T&K 

kuluista. Näiden lainojen alle-markkinahintainen korko on Valtiovarainministeriön asettama peruskorko miinus 

kolme prosenttiyksikköä, kuitenkin vähintään 1 %. 

FAS:ssa epäsuoria julkisia avustuksia ei kirjata ja lainat kirjataan nimellisarvoon. IFRS-tilinpäätöksessä yhtiö on 

kirjannut epäsuoran julkisen avustuksen lainan nostetun määrän ja sen käyvän arvon erotuksena. Lainojen käyvät 

arvot on määritetty diskonttaamalla ennustetut tulevat lainojen kassavirrat käyttäen yhtiön arviota lainan markki-

nakorosta.

Epäsuoran julkinen avustus alla-markkinakorkoisen lainan muodossa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin 

samalle ajanjaksolle jolle yhtiö kirjaa kulut, joita avustuksen on tarkoituksena kattaa. Tuotoksi kirjattu osuus julkisen 

avustuksen komponentista, jonka osalta vastaavaa lainaa ei ole vielä nostettu, esitetään taseen muissa saamisissa. 

Avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2017 lainojen oikaisu käypään arvoon pienensi T&K lainojen kirjanpitoarvoa 65,8 

tuhannella eurolla. Tuotoksi kirjattu julkinen avustus, jonka osalta vastaavaa lainaa ei ole vielä nostettu, 35,7 

tuhatta euroa kirjattiin muihin saamisiin. Oikaisut pienensivät kertyneitä tappioita avaavassa IFRS-taseessa 101,5 
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tuhatta euroa. T&K lainojen oikaisu käypään arvoon 31.12.2017 pienensi T&K lainojen kirjanpitoarvoa 258,1 tuhatta 

euroa. Tuloslaskelmassa 31.12.2017 julkinen avustus 180,5 tuhatta euroa kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin 

ja T&K lainojen jaksotetut korkokulut 23,9 tuhatta rahoituskuluihin.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Yhtiö on aktivoinut tiettyjä aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä, joiden hankintamenot on aikaisemmilla tili-

kausilla kirjattu kuluksi. Korjaus esitetään FAS:n oikaisuna, koska aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden kritee-

rit taseeseen kirjaamiselle olivat täyttyneet myös FAS-tilinpäätöksissä. Tällä oikaisulla ei ole vaikutusta avaavaan 

IFRS-taseeseen, mutta käyttöomaisuushyödykkeiden tasearvo 31.12.2017 on 115,7 tuhatta euroa suurempi ja siirto-

velkoihin 72,8 tuhatta euroa suuremmat. Tilikauden 2017 poistot kasvoivat 11,5 tuhatta euroa ja materiaalit ja pal-

velut pienenivät 54,4 tuhatta euroa. 

28 Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yhtiö on perustanut Nanoform USA Inc. nimisen tytäryhtiön Yhdysvaltoihin. Tytäryhtiö toimii myyntiyhtiönä USA:n 

markkinoilla.

Nanoformin varsinainen yhtiökokous (“Yhtiökokous”) pidettiin Helsingissä 7.4.2020, jossa päätettiin muun muassa 

seuraavat asiat:

•  Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme. Miguel Calado valittiin hallituksen puheenjohtajak-

si, Mads Laustsen varapuheenjohtajaksi ja Albert Hæggström valittiin uudelleen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 

seuraavaksi toimikaudeksi.

•  Yhtiökokous päätti antaa enintään 350 000 optio-oikeutta maksutta (optio-ohjelma 2/2020). Hallituksen puheen-

johtaja on oikeutettu merkitsemään enintään 150 000 osaketta ja kukin muu hallituksen jäsen enintään 100 000 

osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa optionhaltijan merkitsemään yhden osakkeen ja optio-oikeudet ansaitaan 

lineaarisesti siten, että 100 prosenttinen oikeus on vuoden kuluttua optio-oikeuksien myöntämispäivästä. Optioihin 

liittyy palvelusehto, joka edellyttää työ- ja palvelusuhdetta ansaintajakson ajan. Osakkeiden merkintäaika optioilla 

alkaa lineaarisesti, kun rekisteröity optio-oikeus on ansaittu. Osakkeen merkintähinta ansaitulla optiolla on 2,45 

euroa per osake. Optio-ohjelmasta on alettu kirjaamaan kulua optioiden myöntämispäivästä 7.4.2020 eteenpäin. 

•  Yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista toteuttaakseen Yhtiön suunnitellun 

listautumisen Nasdaq Helsinki Oy:n ja Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämille First North Premier Growth markkina-

paikoille. Yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai 

useammassa erässä maksua vastaan. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 30 000 

000 kappaletta.

Yhtiön yhtiömuoto muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi, missä yhteydessä Yhtiön osakepääoma korotettiin vaadit-

tuun 80 000 euroon rahastokorotuksella, jossa käytettiin varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Uusia 

osakkeita ei annettu. Yhtiön toiminimi vaihdettiin Nanoform Finland Oy:stä Nanoform Finland Oyj:öön. Osakepää-

oman korotus ja yhtiömuodon muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 24.4.2020. 

24.4.2020 Yhtiö laski liikkeelle 1 300 000 uutta osaketta merkittäväksi perustuen optioihin, jotka Yhtiö oli myön-

tänyt tietyille sijoittajille osana 1/2016 optio-ohjelmaa. Osakkeiden merkintähinta oli 0,32 euroa per osake ja koko-

naismerkintähinta, 416 tuhatta euroa, merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

29.4.2020 Yhtiö sai FIMEA:n myöntämän GMP-luvan piroksikaamilääkeaineen nanoformointiin käytettäväksi klii-

nisissä tutkimuksissa.

Yhtiö on 7.5.2020 saanut Ankkurisijoittajilta merkintäsitoumuksia merkitä Yhtiön osakkeita yhteensä 45,5 miljoo-

nan euron määrällä. Merkintäsitoumuksista saatavat maksut ovat ehdollisia First North -listautumisen onnistuneelle 

loppuunsaattamiselle sekä tietyille muille tavanomaisille ehdoille.

COVID-19 pandemia ei ole merkittävästi viivästyttänyt tai keskeyttänyt Yhtiön asiakasprojekteja raportointikau-

den jälkeisellä jaksolla.
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Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsingissä 21. päivänä toukokuuta 2020

Miquel Calado        Mads Laustsen

Hallituksen puheenjohtaja      Hallituksen varapuheenjohtaja

Albert Hæggström

Hallituksen jäsen

Edward Hæggström

Toimitusjohtaja
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PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 Helsinki 
Puh. 020 787 7000, Faksi 020 787 8000,  www.pwc.fi   
Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8 

 

Tilintarkastuskertomus   
Nanoform Finland Oyj:n hallitukselle 

Tilinpäätöskokonaisuuden tilintarkastus  

Lausunto  
Lausuntonamme esitämme, että kukin tilinpäätöskokonaisuuden sisältämä tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan yhtiön taloudellisesta asemasta, toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kan-
sainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. 

Tilintarkastuksen kohde 
Olemme tilintarkastaneet Nanoform Finland Oyj:n (y-tunnus 2730572-8,  aiemmin Nanoform Finland Oy) tilin-
päätöskokonaisuuden, joka sisältää tilinpäätökset 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneiltä tilikausilta 
(”tilinpäätöskokonaisuus”).  Tilinpäätöskokonaisuus  on laadittu ainoastaan sisällytettäväksi esiteasetuksen (EU) 
2017/1129 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2019 /980 mukaiseen esitteeseen. Esite on laadittu Nanoform 
Finland Oyj:n listautumisannin yhteydessä ja sen osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n ja Nasdaq 
Stockholm AB:n ylläpitämille First North Premier Growth markkinapaikoille. Kukin tilinpäätös sisältää taseen, 
laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien 
yhteenveto keskeisimmistä laadintaperiaatteista. 

Tämä tilintarkastuskertomus on annettu ainoastaan sisällytettäväksi edellä mainittuun esitteeseen.   

Lausunnon perustelut  
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) mukaisesti. Hyvän tilin-
tarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilin-
päätöksen tilintarkastuksessa.  

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiä.  

Riippumattomuus 
Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koske-
vat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvolli-
suutemme. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat kunkin tilinpäätöskokonaisuuteen sisältyvän tilinpäätöksen laatimisesta si-
ten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat 
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 
virheellisyyttä.  

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa 
ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on 
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos 
yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.  
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Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko kussakin tilinpäätöskokonaisuuteen sisältyvässä 
tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa 
tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei 
ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa ti-
lintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olen-
naisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät 
tekevät tilinpäätöksen perusteella.  

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säily-
tämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:  

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyy-
den riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, 
että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimin-
taa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäi-
sen valvonnan sivuuttamista. 

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suun-
nittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, 
että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.  

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjan-
pidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös pe-
rustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka 
voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olen-
naista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota 
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole 
riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäi-
vään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin 
johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa. 

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että 
se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

 
Helsingissä 21.5.2020 
 
PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö 
 
 
Tomi Moisio 
KHT, JHT 
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