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Nanoformin First 
North Premier 
-listautumisanti
Listautumisannissa Nanoform pyrkii keräämään noin 70 
miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla uusia osakkeita 
merkittäväksi ja lisäksi yhtiön nykyiset osakkeenomistajat 
tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 2 318 605 
yhtiön olemassa olevaa osaketta.

Osakkeiden merkintähinta on 3,45 euroa osakkeelta. 
Perehdy listautumisannin ehtoihin tarkemmin tämän 
markkinointiesitteen sivulla 21.

Yleisöannin merkintäpaikat Suomessa

Danske Bankin arvo-osuus- tai osakesäästötiliasiakkaille:

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

•  Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online 
-moduulissa Business Online -sopimusasiakkaille;

•  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 -asiakkaille).

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 
olevalle osakesäästötilille tehtynä.

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 Säästöpankin, 
Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja 
Ålandsbankenin verkkopalvelutunnuksin; 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 internetistä 
osoitteesta www.danskebank.fi. Danske Bankin 
Sijoitusasiantuntijakeskuksen puhelut nauhoitetaan.

Nordnetin ja muiden pankkien arvo-osuustiliasiakkaille:

•  Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.
fi/fi/nanoform. Merkintäsitoumus voidaan tehdä 
verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske 
Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, 
Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja 
Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintöjen 
tekeminen osakesäästötilille onnistuu Nordnetin kautta 
vain Nordnetissa oleville osakesäästötileille; 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 
merkintäsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, 
vaan niiden tulee antaa merkintäsitoumus Nordnetin 
toimipisteessä.
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Tärkeitä 
päivämääriä

Yleisöannin merkintäaika alkaa 25.5.2020 kello 10.00 Suomen aikaa

Yleisöannin merkintäaika voidaan  
keskeyttää aikaisintaan

1.6.2020 kello 16.00 Suomen aikaa

Yleisöannin merkintäaika päättyy Arviolta 2.6.2020 kello 16.00 Suomen aikaa

Listautumisannin tulos julkistetaan Arviolta 3.6.2020

Yleisöannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet 
kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille

Arviolta 4.6.2020

Osakkeiden kaupankäynti Nasdaq First North 
Premier Growth Market Finlandissa ja Nasdaq First 
North Premier Growth Market Swedenissä alkaa

Arviolta 4.6.2020



Toimitusjohtajan 
tervehdys

Nanoform Finland Oyj (”Nanoform” tai 
”Yhtiö”) tarjoaa globaalille lääketeollisuudelle 
nanoteknologian ja lääkeainehiukkastekniikan 
asiantuntijapalveluja. Olemme noin vuosikymmenen 
ajan kehittäneet patentoitua CESS®-teknologiaamme 
nanoformoidaksemme lääkeaineita kiteisiksi tai stabiileiksi 
amorfisiksi nanopartikkeleiksi kansainvälisille lääkeyhtiöille 
sekä bioteknologia-alan yrityksille. Toiminta-ajatuksemme 
on mahdollistaa kliinisiin tutkimuksiin etenevien ja 
markkinoille pääsevien lääkkeiden määrän huomattava 
kasvu ja lopulta kaksinkertaistaa tällä hetkellä markkinoille 
vuosittain myyntiin tulevien uusien lääkkeiden määrä. 
Näiden lisäksi tavoitteenamme on vaikuttaa epäsuorasti 
nanoformoiduilla lääkeaineilla yli miljardin ihmisen 
elämään, joita hoidettaisiin nanoformoiduista lääkeaineista 
hyötyvillä lääkkeillä.

Lääkeyhtiöiden alhainen tutkimus- ja 
kehitystyön tuotto on aiheuttanut rakenteellisen 
ongelman lääketeollisuudessa, johtuen pääosin 
lääkekandidaattien niukkaliukoisuudesta. Lääke- ja 
bioteknologia-alan yritysten kasvavat investoinnit tutkimus- 
ja kehitystyöhön (”T&K”) eivät 2010-luvulla ole johtaneet 
uusien hyväksyttyjen lääkkeiden määrän kasvuun. 
Tämän rakenteellisen ongelman yksi merkittävimmistä 
ajureista on tuotekehitysputkessa olevien lääkkeiden 
niukkaliukoisuus, joka johtaa lääkekandidaattien 
alhaiseen biologiseen hyväksikäytettävyyteen ja 
ylläpitää lääkkeiden kliinisessä tutkimuksessa vallitsevaa 
poistumaa. CESS®-teknologiamme tavoitteena on tarjota 
ratkaisu lääketeollisuuden niukkaliukoisuusongelmaan ja 
mahdollistaa siten suurempi määrä turvallisempia sekä 
tehokkaampia lääkkeitä tulevaisuudessa.

Nanoform toimii suurikokoisilla ja kasvavilla 
lääkemarkkinoilla. Lääkkeisiin maailmanlaajuisesti 
käytettävän rahamäärän keskimääräisen vuosittaisen 
kasvun ennustetaan olevan 3-6 % vuosina 2019-2023 
ja ylittävän 1,5 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuoteen 
2023 mennessä1. Uskomme, että kehittämämme 
CESS®-teknologia-alusta on ainoa teknologia, jolla on 
kyky pienentää lääkkeissä käytettävien lääkeaineiden 
hiukkaskokoa kiteisiksi tai stabiileiksi amorfisiksi alle 
200 nanometrin kokoisiksi ja joskus jopa 10 nanometrin 
kokoisiksi nanopartikkeleiksi liuoksesta ilman liuottimien, 
apuaineiden tai monimutkaisten tuotantomenetelmien 
käyttöä. Uskomme, että pystymme näin ollen tarjoamaan 
asiakkaillemme ainutlaatuisen ratkaisun heidän 
lääkkeidensä ja lääkekandidaattiensa liukoisuusongelmiin, 
ja sitä kautta mahdollisuuden parantaa lääkkeiden 
biologista hyväksikäytettävyyttä ja tehokkuutta.

Keskeinen osa strategiaamme on kehittämämme 
CESS®-teknologia-alustan kaupallistaminen ja 
sen myötä myyntimme kasvattaminen. Uskomme, että 
saavutamme tämän panostamalla asiakashankintaan 
ja tuotantokapasiteettimme kasvattamiseen sekä 
hyödyntämällä CESS®-teknologian luomia monipuolisia 
ja laajoja mahdollisuuksia erilaisten asiakasprojektien 
toteuttamisessa.

Listautumisannin tavoitteena on edistää 
kasvustrategiamme toteuttamista. Uskomme, 
että listautumisanti kasvattaa myös asiakkaiden, 
liikekumppaneiden ja sijoittajien kiinnostusta  
Nanoformia kohtaan, sekä kykyämme sitouttaa 
avaintyöntekijöitämme. Lisäksi listautumisanti  
mahdollistaa pääsymme pääomamarkkinoille ja  
likvidit markkinat osakkeillemme tulevaisuudessa.

Tule mukaan rakentamaan lääketieteen tulevaisuutta!

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



CESS®-teknologia voi 

•  vähentää lääkkeiden epäonnistumisia kliinisten 
tutkimusten aikana lisäämällä lääkeaineiden tehoa ja 
turvallisuutta;

•  tarjota uusia mahdollisuuksia aikaisemmin kliinisissä 
tutkimuksissa epäonnistuneille lääkkeille;

•  parantaa sekä tuotekehitysputkessa olevien että 
markkinoilla jo olevien lääkkeiden farmakokineettisiä 
ominaisuuksia sekä

•  tarjota lääkkeille uusia kaupallisia mahdollisuuksia ja 
mahdollistaa uusien lääkkeiden pääsyn markkinoille. 

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla 
Nanoformin palveluksessa työskenteli noin 50 työntekijää. 
Yhtiön kaupallinen toiminta on varhaisessa vaiheessa ja 
sen liikevaihto oli 49 tuhatta euroa vuonna 2019 ja 150 
tuhatta euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Asiakkaat 
• Suuret ja keskikokoiset lääkeyhtiöt

• Erityisalan lääkeyhtiöt

• Bioteknologia-alan yritykset
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Nanoform 
lyhyesti

Nanoform on suomalainen nanoteknologian ja lääkeainehiukkastekniikan 
asiantuntijapalveluja tarjoava yritys, jonka toiminta-ajatuksena on mahdollistaa kliinisiin 
tutkimuksiin etenevien ja markkinoille pääsevien lääkkeiden määrän huomattava kasvu. 
Yhtiön kohderyhmänä ovat lääkkeitä kehittävät ja valmistavat yritykset, joiden lääkkeiden 
turvallisuutta ja tehokkuutta voitaisiin parantaa pienentämällä lääkkeissä käytettävien 
lääkeainehiukkasten kokoa Yhtiön patentoidun CESS®-teknologian avulla. Nanoformin 
asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa kansainväliset lääkeyhtiöt Orion ja AstraZeneca.

Liikevaihto
•  Kiinteä palkkio materiaalin 

toimittamisesta

•  Rojaltimaksut prosenttina  
lääkkeen myyntituloista

Uusien lääkkeiden pääsyn mahdollistaminen 
markkinoille, olemassa olevien lääkkeiden 
ominaisuuksien parantaminen & kliinisen 

poistuman vähentäminen

Nanoformin liiketoimintamalli

Nanoformoitu 
lääkeaine

Asiakkaan 
laakeaine



Nanoformin CESS®-
teknologia-alusta

Nanoformin suojattu CESS®-teknologia-alusta tarjoaa 
lääketeollisuuden yrityksille mahdollisuuden pienentää 
kehittämiensä lääkkeiden lääkeainehiukkasten kokoa, ja 
siten lisätä kyseisten lääkeaineiden luontaista liukoisuutta 
sekä parantaa niiden biologista hyväksikäytettävyyttä. 
Parempi biologinen hyväksikäytettävyys tarkoittaa 
sitä, että lääke imeytyy paremmin kehon 
verenkiertojärjestelmään. 

CESS®-prosessi pienentää lääkeaineen hiukkaskokoa 
käyttämällä ylikriittistä hiilidioksidia. Ylikriittisen 
hiilidioksidin käyttö mahdollistaa ympäristöystävällisen 
tuotantoprosessin. Prosessissa käytetään lääkelaatuista 
hiilidioksidia, jossa ei ole apuaineita tai orgaanisia liuottimia.

1 Ylikriittistä hiilidioksidia (CO2) johdetaan paineastiaan, jossa lääkeaine on jauheena.

2  Paineen ja lämpötilan nostaminen liuotusastiassa liuottaa lääkeaineen  
ylikriittiseen hiilidioksidiin.

3  Ylikriittinen hiilidioksidi ja lääkeaine vapautetaan paine- ja liuotusastiasta siten,  
että muun muassa virtaus-, paine- ja lämpötilaprofiileja säädellään tarkasti.

4  Painetta ja lämpötilaa säädellään putkessa, jotta saavutetaan stabiili kiteytymisvaihe 
ja nanopartikkelien muodostuminen.

5  Hiilidioksidi sublimoidaan paineenpoistoastiassa, minkä seurauksena  
hiilidioksidista tulee sivutuote ja nanopartikkelit ovat valmiita kerättäväksi ja 
formuloitavaksi keräysastiassa.
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ja kerääminen



CESS®-teknologian 
mahdollisuudet ja 
keskeiset hyödyt
Nanoformin johto uskoo, että CESS®-teknologia 
tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia  
asiakkailleen potentiaalisesti:

•  vähentämällä poistumaa kliinisten tutkimusten aikana 
parantamalla lääkeaineiden molekylaarista suorituskykyä 
ja turvallisuutta;

•  tarjoamalla mahdollisuuksia olemassa olevien 
lääkkeiden elinkaaren hallinnalle mahdollistamalla 
markkinayksinoikeuden pidennyksen suoraan 
mahdollisilla patenteilla uusille formulaatioille, 
annostelumuodoille ja indikaatioille, 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 johtuen 
vähentyneistä valmistusmääristä, jotka ovat seurausta 
vähentyneestä vaaditusta annosmäärästä; ja

•  vähentämällä ihmiskehon erittämän imeytymättömän 
lääkkeen määrää parantuneen biologisen 
hyväksikäytettävyyden seurauksena.

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

•  osoitettu kyky nanoformoida alle 200 nanometrin 
kokoisia lääkehiukkasia, ja ajoittain jopa 10 nanometrin 
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.

7



Nanoformin 
liiketoiminta- ja 
ansaintamalli

Nanoformin ansaintamalli

Nanoformin liiketoimintamalli on houkutteleva ja 
riskiprofiililtaan hajautettu, sillä Yhtiö ei vastaa 
lääkekehityksen kuluista tai riskeistä, eikä ole riippuvainen 
yksittäisestä lääkkeestä tai asiakkaasta.

Liiketoimintamallinsa mukaisesti Nanoform tekee ensin 
alustavan arvioinnin asiakkaan tietyn lääkeaineen 
ominaisuuksista ja lääkeaineen mahdollisesta 
käyttäytymisestä CESS®-prosessin aikana. Alustavan 
arvioinnin jälkeen Yhtiö tekee PoC-projektin (Proof of 
Concept), joka määrittelee, voidaanko lääkeainetta 
nanoformoida. PoC-projektin loppuun saattamisen jälkeen 
Nanoform saattaa yhdessä asiakkaan kanssa päättää 
kyseisen lääkeaineen prosessoinnin jatkamisesta PoP-
projektissa (Proof of Process) määrittääkseen optimaaliset 
prosessiparametrit nanoformoidun lääkeaineen tuotantoon 
kyseisen lääkekandidaatin kliinisiä tutkimuksia varten. 
Yhtiön prekliinisten PoC- ja PoP-projektien palvelusopimukset 
perustuvat ennakkoon ja projektin kuluessa maksettaviin 
projektikohtaisiin kiinteisiin palkkioihin.

Nanoformin prekliinisten PoC- ja PoP-projektien 
tarkoituksena on nanoformoida lääkeaineita Yhtiön 
asiakkaille, jotka sitten käyttäisivät nanoformoituja 
lääkeaineita lääkekandidaateissaan, niiden edetessä 
kliinisiin tutkimuksiin. Lääkkeiden kliinisessä 
tutkimusvaiheessa Yhtiö tekisi asiakkaan kanssa erillisen 
sopimuksen nanoformoidun lääkeaineen toimittamisesta 
tiettyyn kliiniseen tutkimusvaiheeseen. Yhtiö arvioi, 
ettei siihen suoraan kohdistu kliinisten tutkimusten 
tuloksista riippuvaa taloudellista riskiä, koska osa 
Nanoformin liiketoimintasuunnitelmasta perustuu 
kiinteän maksun saamiseen asiakkaalta nanoformoidun 
lääkeaineen toimittamisesta ennen kliinisten tutkimusten 
aloittamista tai niiden alussa, ja siksi kliinisten tutkimusten 
lopputulokset eivät vaikuttaisi Yhtiölle suoritettaviin 
maksuihin nanoformoitujen lääkeaineiden toimittamisesta 
asiakkaille. 

Asiakkaille, joiden lääke on läpäissyt vaaditut kliiniset 
tutkimukset ja lääkkeelle on myönnetty myyntilupa, Yhtiö 
pyrkii toimittamaan nanoformoituja lääkeaineita kyseisen 
lääkkeen myyntituloista prosentuaalisena osuutena 
maksettavaa rojaltimaksua vastaan tai vastaavan tasoisella 
hinnalla, joka lasketaan toimitetun painon perusteella 
(esimerkiksi euroa per kilogramma).
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Proof of Concept 
Proof of Process

Faasien I - III kliiniset 
tutkimukset

Markkinoilla olevat 
lääkkeet

•  Proof of concept -projekti – arvio 
mahdollisuudesta nanoformoida tietty  
lääkeaine 

•  Proof of process -projekti – optimaalisten 
prosessiparametrien määrittäminen tietylle 
lääkeaineelle

•  Kliinisiin tutkimuksiin etenevien lääkkeiden 
lääkeaineiden tuotanto Nanoformin 
tuotantolaitoksessa 

•  Lääkeaineiden toimitus asiakkaiden kliinisiin 
tutkimuksiin

•  Nanoform saa kiintean maksun kliinisten  
tutkimusten tuloksista riippumatta

•  Lääkkeet, jotka ovat läpäisseet kliiniset 
tutkimukset ja saaneet myyntiluvan 

•  Lääkeaineiden toimitus markkinoille  
eteneviin lääkkeisiin

Projektikohtainen kiinteä palkkio Projektikohtainen kiinteä palkkio
Rojaltimaksuja prosenttina lääkkeen 

myyntituloista tai lääkeaineen 
toimituspainoon perustuva hinta



Käänteentekevä teknologia

Yhtiön johto uskoo, että Yhtiöllä on hallussaan uusi 
käänteentekevä teknologia, jonka avulla voidaan lisätä 
merkittävästi markkinoille myyntiin tulevien lääkkeiden 
määrää. 

Yhtiön johto katsoo, että CESS®-teknologia-alusta tarjoaa 
mahdollisuuden:

•  aiemmin epäonnistuneille lääkekandidaateille toisen 
tilaisuuden päästä markkinoille;

•  kehittää olemassa olevia lääkkeitä ja mahdollistaa uusien 
lääkkeiden luomisen; ja

•  olemassa olevien lääkkeiden elinkaaren hallintaan 
patenttisuojan pidentämisen kautta ja siten pidentää 
lääkkeistä saatavaa tulovirtaa.

Houkutteleva ja laaja markkina, joka tarvitsee 
tehokkaampia ratkaisuja

Maailmanlaajuisen lääkemarkkinan koko oli 1,2 
biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 20182. Lääke- 
ja bioteknologia-alan yritykset käyttivät tutkimus- ja 
kehitystyöhön 179 miljardia Yhdysvaltain dollaria 
vuonna 20183, Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston 
(”FDA”) hyväksyessä kuitenkin vain 59 lääkettä samana 
vuonna4. Yksi keskeinen syy siihen, miksi niin vähän 
lääkkeitä hyväksytään vuosittain, on uusien lääkkeiden 
alhainen biologinen hyväksikäytettävyys5, joka usein 
johtuu lääkkeiden niukkaliukoisuudesta6. Arviolta 70-90 
% kaikista tällä hetkellä tuotekehitysputkessa olevista 
lääkekandidaateista on niukkaliukoisia7, ja Yhtiön 
CESS®-teknologian tavoitteena on tarjota ratkaisu 
lääketeollisuuden niukkaliukoisuusongelmaan. 

Kestävä tuotannon skaalattavuus

Nanoformilla on kyky skaalata tuotantokapasiteettiaan 
kestävästi. CESS®-teknologia ei käytä liuottimia, 
apuaineita tai monimutkaisia tuotantomenetelmiä, ja 
Yhtiö uskoo, että CESS®-teknologian avulla on mahdollista 
vähentää lääketeollisuuden tuotantojalanjälkeä ja 
ympäristökuormitusta. Lisäksi Yhtiö pystyy ottamaan 
käyttöön suljetun järjestelmän kierrättääkseen sen 
tuotannossa käyttämänsä hiilidioksidin, mikä edistäisi 
myös hiilineutraalia tulevaisuutta. Yhtiö suunnittelee 
ottavansa käyttöön tällaisen suljetun järjestelmän vuoden 
2025 loppuun mennessä.

Houkutteleva liiketoimintamalli

Nanoformin liiketoimintamalli on houkutteleva 
ja riskiprofiililtaan hajautettu, sillä Yhtiö ei vastaa 
lääkekehityksen kuluista tai riskeistä, eikä ole riippuvainen 
yksittäisestä lääkkeestä tai asiakkaasta.

Yhtiön prekliiniset palvelusopimukset perustuvat 
ennakkoon ja projektin kuluessa maksettaviin palkkioihin. 
Yhtiö arvioi, ettei siihen suoraan kohdistu kliinisten 
tutkimusten tuloksista riippuvaa taloudellista riskiä, koska 
osa Nanoformin liiketoimintasuunnitelmasta perustuu 
kiinteän maksun saamiseen asiakkaalta nanoformoidun 
lääkeaineen toimittamisesta ennen kliinisten tutkimusten 
aloittamista tai niiden alussa, ja siksi kliinisten tutkimusten 
lopputulokset eivät vaikuttaisi Yhtiölle suoritettaviin 
maksuihin nanoformoitujen lääkeaineiden toimittamisesta 
asiakkaille. Asiakkaille, joiden lääkkeet ovat läpäisseet 
vaaditut kliiniset tutkimukset ja joille on myönnetty 
myyntilupa, Yhtiö pyrkii toimittamaan nanoformoituja 
lääkeaineita kyseisten lääkkeiden myyntituloista 
prosentuaalisena osuutena maksettavaa rojaltimaksua 
vastaan tai vastaavan tasoisella hinnalla, joka lasketaan 
toimitetun painon perusteella (esimerkiksi euroa  
per kilogramma).

9

Keskeiset vahvuudet 
– miksi sijoittaa 
Nanoformiin

2 Lähde: IQVIA Institute for Human Data Science, The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, tammikuu 2019.
3 Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019.
4 Lähde: FDA, New Drug Therapy Approvals 2019, tammikuu 2020.
5  Lähde: EMD Millipore, Solving the Solubility Challenge: A Key Success Factor of Pharmaceutical Formulations, huhtikuu 2015,  

alkuperäinen lähde: GlobalData 2009.
6 Lähde: Savjani, K., Gajjar, A. & Savjani, J., ISRN Pharmaceutics, Drug Solubility: Importance and Enhancement Techniques, heinäkuu 2012.
7  Lähde: Nikolakakis, I. & Partheniadis, I., Pharmaceutics, Self-Emulsifying Granules and Pellets: Composition and Formation Mechanisms 

for Instant or Controlled Release, marraskuu 2017.



10

Arvostettu ja kokenut kansainvälinen ja 
monitieteinen johtoryhmä ja hallitus

Kaikilla Yhtiön johtoryhmän jäsenillä on tohtorintutkinto 
tai yliopistotutkinto ja laaja kokemus omalta erikoisalaltaan 
mukaan lukien biologia, kemia, fysiikka, rahoitus ja 
lääketeollisuuden myynti. Yhtiön johtoryhmän jäsenet ovat 
työskennelleet globaaleissa sopimusvalmistusorganisaatioissa, 
kansainvälisissä lääketeollisuuden yrityksissä sekä 
yliopistoissa. Yhtiön toimitusjohtaja tohtori Edward 
Hæggström on esimerkiksi aiemmin toiminut Harvardin 
yliopiston vierailevana professorina, Stanfordin yliopiston 
vierailevana apulaisprofessorina ja Euroopan ydinfysiikan 
tutkimusjärjestön CERN:n projektijohtajana. Yhtiöllä on 
myös kokenut hallitus, jonka puheenjohtajana toimiva 
Miguel Calado on aiemmin toiminut muun muassa 
hiukkasteknologian sopimusvalmistusorganisaation 
Hovione Groupin talousjohtajana. 
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Nanoformin liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi 
Yhtiön keskeisiä strategisia prioriteetteja ovat:

Myynnin kasvun kiihdyttäminen

Nanoformin strategiana on edelleen kiihdyttää myyntinsä 
kasvua. Yhtiö on jo onnistuneesti saanut päätökseen 
ensimmäiset asiakasprojektinsa ja saanut ensimmäisen 
vanhan asiakkaansa seuraavan projektin. Vuoden 2019 
aikana Yhtiöön kohdistui huomattavaa kiinnostusta 
globaaleilta lääkemarkkinoilta, mistä todisteena on 
globaalin myyntiorganisaation yli 200 asiakastapaamista 
vuoden loppuun mennessä ja kaksi vuoden 2020 
ensimmäisellä neljänneksellä hankittua asiakasta 
verrattuna koko vuoden 2019 kolmeen asiakkaaseen.

Tuotantokapasiteetin kasvattaminen

Nanoformin strategiana on kasvattaa tuotantokapasiteettiaan 
vastatakseen asiakkaiden kasvavaan kysyntään. Yhtiön 
johto arvioi, että sillä on 5-10 toiminnassa olevaa hyvien 
tuotantotapojen mukaista (”GMP”) GMP-tuotantolinjaa 
ja 15-20 toiminnassa olevaa prekliinistä tuotantolinjaa 
vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2020 ensimmäisen 
neljänneksen lopussa Yhtiöllä oli tuotantolaitoksessaan 
kuusi prekliinistä tuotantolinjaa ja yksi GMP-valmis 
tuotantolinja (jolle Yhtiö on saanut GMP-luvan 29.4.2020).  

Erityyppiset projektit

Nanoformin strategiana on olla mukana erityyppisissä 
projekteissa vastatakseen kasvavaan asiakaskysyntään. 
Yhtiön CESS®-teknologian avulla nanoformoituja 
lääkeaineita voidaan käyttää muun muassa lääkkeiden 
uusien annostelumuotojen ja -menetelmien kehittämisessä 
sekä uusien indikaatioiden mahdollistamisessa olemassa 
oleville lääkkeille. Lääkeaineiden nanoformointi saattaa 
myös tarjota mahdollisuuden pidentää ja laajentaa 
olemassa olevien lääkkeiden patenttisuojaa. Tämän 
lisäksi monen valtion sääntely sallii vaihtoehtoisia 
yksinkertaistettuja sääntelyreittejä sellaisten lääkkeiden 
kohdalla, joiden lääkeaineista on jo olemassa kliinistä 
turvallisuutta tai tehoa koskevia tietoja, kasvattaen 
Nanoformin mahdollisten projektien kirjoa.

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 
laajat mahdollisuudet lisäävät myös todennäköisyyttä sille, 
että nanoformoiduista lääkeaineista hyötyvät lääkkeet 
etenevät markkinoille ja saavat myyntiluvan onnistuneiden 
kliinisten tutkimusten seurauksena.

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 
markkinoille vuosittain myyntiin tulevien uusien lääkkeiden 
määrä ja vaikuttaa epäsuorasti nanoformoiduilla 
lääkeaineilla miljardin ihmisen elämään, joita hoidetaan 
nanoformoiduista lääkeaineista hyötyvillä lääkkeillä.

Strategia



Lyhyen ja keskipitkän 
aikavälin liiketoiminnan 
tavoitteet
Nanoformin lyhyen aikavälin liiketoiminnan 
tavoitteet vuosille 2020 ja 2021 ovat8:

•  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.

Nanoformin keskipitkän aikavälin liiketoiminnan 
tavoitteet, jotka se odottaa saavuttavansa vuoteen 
2025 mennessä ovat8:

•  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.

12

8  Hallitus on asettanut listautumisen yhteydessä seuraavat liiketoiminnan tavoitteet. Liiketoiminnan tavoitteet ovat tulevaisuutta 
koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä eikä niitä tule pitää ennusteina, arvioina tai 
laskelmina Yhtiön tulevasta taloudellisesta suorituskyvystä.



Globaalit lääkemarkkinat

Lääkkeisiin käytettiin maailmanlaajuisesti 1,2 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 20189. Vuosina 2014–2018 markkinan 
keskimääräinen vuosittainen kasvu oli 6,3 % ja vuosina 2019–2023 keskimääräisen vuosittaisen kasvun ennustetaan olevan 
3-6 % vuodessa10. Lääkkeisiin maailmanlaajuisesti käytetyn rahamäärän ennustetaan ylittävän 1,5 biljoonaa Yhdysvaltain 
dollaria vuoteen 2023 mennessä11.

Lääkkeisiin maailmanlaajuisesti käytetyn rahamäärän historiallinen ja ennustettu kehitys vuosina 2010-2023:

USD biljoonaa

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 väestönosan kasvuun, ja näin ollen kasvattaa sellaisten ihmisten määrää, 
jotka tarvitsevat hoitoa iäkkäämpiä ihmisiä tavallisesti vaivaaviin sairauksiin12. Lisäksi krooniset sairaudet heikentävät 
maailmanlaajuisesti miljoonien13,14 ihmisten elämänlaatua, mikä tarkoittaa että he tarvitsevat edistyneempää hoitoa 
vaivojensa lieventämiseen ja parantamiseen. Myös suotuisa taloudellinen kehitys kehittyvillä markkinoilla mahdollistaa sen, 
että yhä useammalla ihmisellä on varaa lääkkeisiin, mikä tukee lääkkeiden kysyntää15.

13

Markkinakatsaus

9 Lähde: IQVIA Institute for Human Data Science, The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, tammikuu 2019.
10 Lähde: IQVIA Institute for Human Data Science, The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, tammikuu 2019.
11 Lähde: IQVIA Institute for Human Data Science, The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, tammikuu 2019.
12 Lähde: UN, Word Population Ageing Report 2017.
13  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.
14  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.
15 Lähde: World Bank Group, Global Economic Prospects, tammikuu 2020.

Lähde: IQVIA Institute for Human Data Science, The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023, tammikuu 2019.
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Alhainen T&K-tuotto on aiheuttanut rakenteellisen ongelman lääketeollisuudessa

Vuonna 2018 lääke- ja bioteknologiayritykset käyttivät T&K-toimintaan yhteensä 179 miljardia Yhdysvaltain dollaria16. 
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 % keskimääräisellä vuosittaisella 
kasvulla vuoteen 2024 saakka17. T&K-menojen kasvattaminen ei kuitenkaan ole kasvattanut FDA:n vuosittain hyväksymien 
lääkkeiden lukumäärää18. Lääkeyhtiöiden merkittävät ja kasvavat investoidut resurssit eivät ole onnistuneet tuottamaan 
kompensoivaa tuottoa, johtuen potentiaalisten uusien lääkkeiden kehitysvaiheen aikana tapahtuvasta poistumasta.

Globaalin lääketeollisuuden historialliset ja ennustetut T&K-kustannukset vuosina 2010–2024:

USD miljardia

Suurin osa uusista lääkemolekyylikandidaateista on niukkaliukoisia

Arviolta 70-90 % kaikista tällä hetkellä tuotekehitysputkessa olevista lääkekandidaateista kärsii niukkaliukoisuudesta ja sen 
seurauksena heikosta biologisesta hyväksikäytettävyydestä. Nämä puutteet ovat keskeisiä syitä sille, miksi niin pieni määrä 
uusista lääkkeistä lopulta saa myyntiluvan19. Lääkeyhtiöt voivat tietyissä tapauksissa ratkaista uusien lääkekandidaattiensa 
liukoisuusongelman käyttämällä tarkoituksenmukaista hiukkasten kokoa pienentävää teknologiaa kasvattaakseen 
vaikuttavien lääkeaineidensa ominaispinta-alaa suhteessa lääkeaineen määrään, ja näin lisätä niiden liukoisuutta ja sen 
seurauksena parantaa uusien lääkekandidaattien biologista hyväksikäytettävyyttä20. 

Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 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: FDA, New Drug Therapy Approvals 2019, tammikuu 2020.
19  Lähde: Nikolakakis, I. & Partheniadis, I., Pharmaceutics, Self-Emulsifying Granules and Pellets:  

Composition and Formation Mechanisms for Instant or Controlled Release, marraskuu 2017.
20  Lähde: EMD Millipore, Solving the Solubility Challenge: A Key Success Factor of Pharmaceutical Formulations,  

huhtikuu 2015, alkuperäinen lähde: GlobalData, 2009.

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

FDA:n vuosittain hyväksymien uusien lääkkeiden lukumäärä vuosina 2010–2019:
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Lääkeyhtiöt entistä enemmän riippuvaisia  
vanhemmista lääketuotteista 

Koska uuden lääkkeen kehittäminen vaatii huomattavan 
määrän aikaa, ja koska kumulatiivinen todennäköisyys sille, 
että uusi lääkekandidaatti saa myyntiluvan on alhainen, on 
lääkeyhtiöiden vaikea tuoda uusia lääkkeitä markkinoille 
tasaisin väliajoin. Yli kymmenen vuotta markkinoilla 
olleiden lääkkeiden osuus liikevaihdosta oli keskimäärin 
66 % vuonna 2019 niiden 13 lääkeyhtiön kohdalla, 
jotka ovat eniten riippuvaisia yli kymmenen vuotta 
markkinoilla olleista lääkkeistä.21 Vuoden 2024 ennustettu 
vastaava luku on tällä hetkellä 64 %22, mikä osoittaa, 
että lääkeyhtiöiden ennustetaan joutuvan tukeutumaan 
yli kymmenen vuotta vanhoihin tuotteisiin luotettavan 
tulovirran osalta.

Tuotteiden elinkaaren hallinta on entistä tärkeämpää 
lääketeollisuudessa 

Nykyisten lääkkeiden patenttien umpeutuminen uhkaa 
tulevina vuosina merkittävästi laskea eniten myytyjen 
lääkkeiden myyntiä johtuen kilpailevista geneerisistä 
lääkkeistä, jotka ovat hinnaltaan halvempia ja kehitetty 
samaan käyttötarkoitukseen kuin nykyiset lääkkeet. 
Patenttien umpeutumisesta johtuvan reseptilääkkeiden 
myynnistä saatavien tulojen laskun odotetaan olevan 
74 % vuosina 2020–202423 ja näin ollen lääkeyhtiöiden 
on etsittävä tilaisuuksia pidentää niiden yksinoikeuden 
kestoa markkinoilla. Nykyisten lääkkeiden patenttien 
umpeutuminen uhkaa arviolta 159 miljardin Yhdysvaltain 
dollarin kokonaismyyntiä vuosina 2020–2024.24

21  Lähde: EvaluateVantage, Sanofi’s geriatric pipeline fails to freshen up, tammikuu 2020, alkuperäinen lähde: Evaluate (viitattu 29.3.2020).
22  Lähde: EvaluateVantage, Sanofi’s geriatric pipeline fails to freshen up, tammikuu 2020, alkuperäinen lähde: Evaluate (viitattu 29.3.2020).
23  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019.
24  Lähde: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 2024, kesäkuu 2019.

15



Tunnusluvut
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(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)

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

2020 2019 2019 2018
(oikaistu)

2017
(oikaistu)

(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton,  
ellei toisin ilmoitettu)

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  
käyttöomaisuushyödykkeisiin -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 aikana

   Prekliiniset 4 - 2 - 1

   GMP - - - - -

Linjojen lukumäärä (kauden lopussa)

   Prekliiniset 6 3 4 3 2

   GMP 1 - - - -

1) Tilintarkastettu
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Tunnuslukujen 
määritelmät

Tunnusluku Määritelmä

Myyntikate Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot -  
Materiaalit ja palvelut

Käyttökate (EBITDA) Liiketappio ennen poistoja ja arvonalentumisia

Liiketappio Liiketappio kuten esitetty laajassa tuloslaskelmassa

Kauden tappio Kauden tappio kuten esitetty laajassa  
tuloslaskelmassa

Laimentamaton osakekohtainen tulos Kauden tappio/ulkona olevien osakkeiden  
määrän painotettu keskiarvo

Investoinnit aineellisiin  
käyttöomaisuushyödykkeisiin

Investoinnit aineellisiin  
käyttöomaisuushyödykkeisiin kuten  

esitetty rahavirtalaskelmassa

Liiketoiminnan vapaa rahavirta Käyttökate (EBITDA) - Investoinnit aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin

Nettovelkaantumisaste (prosenttia) Nettovelka/Oma pääoma yhteensä

Nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja Lyhytaikaiset T&K-lainat + Pitkäaikaiset  
T&K-lainat - Rahavarat

Nettovelka
Lyhytaikaiset T&K-lainat + Pitkäaikaiset T&K-lainat 
+ Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat + Pitkäaikaiset 

vuokrasopimusvelat - Rahavarat
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Miksi Nanoform suunnittelee listautumista? 

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa investoinnit 
Nanoformin liiketoimintaan osakeannista saatavilla 
varoilla, ja siten tukea Yhtiön jatkuvaa kasvustrategiaa. 
Listautumisannin ja listautumisen odotetaan kasvattavan 
sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden yleistä 
kiinnostusta Nanoformia kohtaan, sekä parantavan 
Nanoformin houkuttelevuutta ja kykyä sitouttaa sen 
johtoryhmää ja avaintyöntekijöitä. Lisäksi listautumisanti 
mahdollistaa Nanoformille pääsyn pääomamarkkinoille, 
sekä laajentaa sen omistajapohjaa kotimaisilla ja 
ulkomaisilla sijoittajilla. Listautumisanti ja listautuminen 
mahdollistavat myös likvidit markkinat osakkeille 
tulevaisuudessa.

Nanoform kerää listautumisen yhteydessä uutta 
pääomaa. Mihin listautumisannissa kerättävät varat 
käytetään?

Yhtiö pyrkii keräämään listautumisannilla noin 70 
miljoonan euron bruttovarat. Listautumisannista 
saatavilla varoilla on tarkoitus tukea Nanoformin 
kasvustrategiaa mahdollistamalla investoinnit muun 
muassa uusiin tuotantolinjoihin, jatkuvaan tutkimus- ja 
kehitystyöhön sekä myynti-, tuotanto-, laadunvarmistus- ja 
laadunvalvontatiimien kasvattamiseen. 

Miten voin merkitä osakkeita? 

Listautumisannin merkintäpaikat on kuvattu tarkemmin 
markkinointiesitteen sivulla 2. 

Mikä on osakkeen merkintähinta? 

Osakkeiden merkintähinta on 3,45 euroa osakkeelta.

Kuinka paljon osakkeita voin merkitä yleisöannissa? 

Yleisöannissa voi merkitä 300-30 000 osaketta.

Saanko varmasti merkitsemäni määrän osakkeita? 

Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa 
ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan 
hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Yhtiö pyrkii 
hyväksymään merkitsijöiden merkintäsitoumukset 
300 osakkeeseen saakka kokonaan, ja tämän määrän 
ylittävältä osalta Yhtiö pyrkii allokoimaan osakkeita 
merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien 
keskinäisessä suhteessa. Ankkurisijoittajilla on 
allokaatioetuoikeus listautumisannissa.

Kuinka pitkä merkintäaika on? 

Yleisöannin merkintäaika alkaa 25.5.2020 kello 10.00 ja 
päättyy arviolta 2.6.2020 kello 16.00. Listautumisannin 
merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 1.6.2020 
kello 16.00. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää 
merkintäaikaa. Mahdollisesta merkintäajan keskeyttämisestä 
tai pidentämisestä tiedotetaan yhtiötiedotteella. Mahdollisen 
merkintäajan pidentämisestä julkistetussa yhtiötiedotteesta 
ilmenisi merkintäajan uusi päättymisajankohta.

Mitä maksan osakkeista antaessani 
merkintäsitoumuksen? 

Osakkeista maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa 
kiinteä merkintähinta 3,45 euroa osakkeelta kerrottuna 
merkintäsitoumuksen mukaisella osakemäärällä.  

Milloin kaupankäynti Nanoformin osakkeilla alkaa? 

Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemukset osakkeiden 
listaamiseksi Nasdaq First North Premier Growth Market 
Finlandissa ja Nasdaq First North Premier Growth 
Market Swedenissä. Osakkeiden kaupankäynnin 
odotetaan alkavan arviolta 4.6.2020. Osakkeiden 
kaupankäyntitunnus on ”NANOFH” Suomessa ja 
”NANOFS” Ruotsissa, ja ISIN-tunnus FI4000330972.

Mistä saan lisätietoa Nanoformin listautumisesta? 

Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä 
listalleottoesitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa  
www.nanoform.com/listautuminen.

Kysymyksiä ja 
vastauksia

http://www.nanoform.com/listautuminen
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Riskitekijät ja keskeisiä 
tietoja arvopapereista

Nanoformiin 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®-teknologian 
kehittämistä ja pysty kaupallistamaan palveluitaan, 
Yhtiöstä ei välttämättä tule kannattavaa;

•  CESS®-teknologialla nanoformoituja nanopartikkeleita 
ei ole testattu ihmisillä, ja jos CESS®-nanopartikkelit 
osoittautuisivat terveydelle haitallisiksi, Yhtiön 
liiketoimintasuunnitelma nanoformoida lääkeaineita 
asiakkailleen saattaa olla kestämätön;

•  mikäli Yhtiön CESS®-teknologialla ei pystytä 
nanoformoimaan sen asiakkaiden lääkeaineita tai 
teknologia 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 transaktioita 
tai merkittäviä kasvuinvestointeja, ja Yhtiöllä voi olla 
vaikeuksia saada lisärahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla 
tai ollenkaan;

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

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

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 
päätösvaltaa;

•  Osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin 
kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä 
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 
sääntelyvelvoitteita, ja mikäli Yhtiö epäonnistuu listatulta 
yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa, se voi 
viivästyttää tai estää Yhtiön listautumisen, tai Yhtiölle voi 
koitua sanktioita sen seurauksena.
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Keskeisiä tietoja arvopapereista

First North Premier -listautumisen yhteydessä voimaan 
tulevan Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 11 sisältää 
velvoitteen ilmoittaa omistusosuuksien muutoksista. 
Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa Yhtiölle suorasta tai 
välillisestä omistusoikeudestaan 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. 
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. First North 
Premier -listautumisen yhteydessä voimaan tulevan 
yhtiöjärjestyksen kohtaa 11 tulee tulkita 
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti.

First North Premier -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 Kaupparekisteriin 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 haltijoille.

Tässä osiossa on esitetty Nanoformiin ja arvopapereihin liittyviä olennaisia ja keskeisiä riskejä.  
Perehdy riskitekijöihin kokonaisuudessan utustumalla listalleottoesitteen osioon”Riskitekijät” listalleottoesitteen sivuilla 8-25.
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Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta 
tai sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia 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 Osakemyyntiin (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 
(”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Lisäksi tämän Esitteen 
liitteessä A luetellut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (”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 sijoittajille Suomessa, Ruotsissa ja kansainvälisesti 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (”Instituutioanti”). Tarjoaminen 
ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain vuoden 1933 
arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain 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 
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä näin ollen saa tarjota tai myydä, 
suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (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 Osaketta. Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 70 
miljoonan euron bruttovarat.

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin 
yleisten ehtojen lisäksi Yleisöantia ja Instituutioantia 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 prosenttia 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 
merkinnästä 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 täysimääräisesti).

Osakemyynti

Myyjät tarjoavat Osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 2 318 
605 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet vastaavat noin 3,6 prosenttia 
Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin 
jälkeen 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 Myyjän myymien Myyntiosakkeiden määrää vähennettäisiin pro 
rata -perusteisesti kunkin Myyjän alun perin ostettavaksi tarjoamien 
Myyntiosakkeiden määrän mukaisesti.

Pääjärjestäjät, järjestäjät ja merkintäpaikka

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) ja Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (”SEB”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin 
pääjärjestäjinä (Danske Bank ja SEB yhdessä ”Pääjärjestäjät”). Lisäksi 
Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) ja Stifel Nicolaus Europe Limited 
(”Stifel”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin 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 (”Vakauttamisjärjestäjä”) oikeuden merkitä 
suunnatussa annissa Merkintähinnalla enintään 2 898 551 Osaketta 
(”Lisäosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden 
kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). 
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 Tarjottavien Osakkeiden yhteismäärästä.

Vakauttaminen

Listautumisannin jälkeen Vakauttamisjärjestäjä saattaa Vakauttamisaikana 
toteuttaa, mutta ei ole velvollinen toteuttamaan, toimenpiteitä, 
jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden 
hintaan. Vakauttamisjärjestäjä 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. 
Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa lyhyen position kattamiseksi, 
Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden 
markkinahinnan verrattuna Merkintähintaan. Listautumisannin yhteydessä 
Vakauttamisjärjestäjä voi myös ostaa Osakkeita markkinoilta tai tehdä 
niitä koskevia ostotarjouksia Osakkeiden markkinahinnan 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. Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta 
toteuttaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet 
milloin tahansa. Vakauttamisjakson päätyttyä Vakauttamisjärjestäjä tai 
Yhtiö Vakauttamisjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai muiden 
sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot vakauttamisesta.

Listautumisannin ehdot
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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 
direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta 
(”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) ja komission delegoitua asetusta 
(EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä 
takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia 
edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

Listautumisannin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjän ja Mandatum 
Henkivakuutusosakeyhtiön odotetaan solmivan selvittämiseen 
ja vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen. 
Osakelainaussopimuksen mukaan Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa 
Lisäosakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän Osakkeita lainaksi 
kattaakseen 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 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 arviolta 3.6.2020 kello 12.00 Suomen 
aikaa (kello 11.00 Ruotsin aikaa).

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

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Instituutioannin ja Yleisöannin 
merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistettaisiin 
yhtiötiedotteella, josta ilmenisi merkintäajan uusi päättymisajankohta. 
Instituutioannin 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 merkintäaikoja 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, Merkintäsitoumuksen (kuten 
määritelty alla) ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua antaneilla 
sijoittajilla on oikeus peruuttaa Merkintäsitoumuksensa jäljempänä 
kohdassa ”– Sitoumuksen peruuttaminen” kuvatuin tavoin.

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

Yleisöannissa Ruotsissa sijoittajille toimitettavat Tarjottavat 

Osakkeet maksetaan Ruotsin kruunuissa. Euroclear 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.bloomberg.com/quote/EURSEK:CUR (”Merkintähinta Ruotsin 
kruunuissa”).

Listautumisannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkistaminen

Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta, Tarjottavien 
Osakkeiden lopullisesta määrästä ja Tarjottavien 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 välittömästi 
Toteuttamispäätöksen tekemisen jälkeen, ja Yleisöannin merkintäpaikoissa 
viimeistään Toteuttamispäätöstä 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 muuttaa. 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 täydentämistä 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 kokonaisuudessaan. Mikäli 
Esitettä täydennetään, täydennys ja sen englanninkielinen käännös 
julkistetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa julkistetaan 
tiedot myös sijoittajien Esiteasetuksen mukaisesta Merkintäsitoumuksen 
peruuttamisoikeudesta.

Menettely Merkintäsitoumusta peruutettaessa

Suomi

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

   •  Puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksessa annettu 
Merkintäsitoumus voidaan peruuttaa puhelimitse Danske Bankin 
pankkitunnuksilla.

   •  Danske Bankin verkkopankin, yritysten verkkopankin tai 
verkkomerkinnän kautta annetun Merkintäsitoumuksen 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 kuluessa osoitteeseen operations.
fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuksen toimipaikalle seuraavin 
poikkeuksin: 

   •  Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta 
annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun 
välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä 
erillisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnetin 
pankkitunnuksia.
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Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruuttamisen tulee koskea 
Merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen 
oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää 
ole. Mikäli Yleisöannissa Suomessa annettu Merkintäsitoumus 
peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista 
maksetun määrän Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. 
Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, 
arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta 
peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa 
kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle 
pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti 
arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Niille Nordnetin 
arvo-osuustiliasiakkaille, jotka ovat antaneet Merkintäsitoumuksensa 
Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin 
käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Ruotsi

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

   •  SEB:n asiakkaiden SEB:n verkkopalvelun kautta annetun 
Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa puhelimitse (+46 771 365 365) 
käyttäen SEB:n pankkitunnuksia.

   •  Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun 
kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruttaa valtuutetun 
välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä 
erillisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen käyttäen Nordnetin 
pankkitunnuksia. 

Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruuttamisen tulee koskea 
Merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan 
ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. 

Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Suomi

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

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

Instituutioannissa sijoittajien tulee olla yhteydessä Listautumisannin 
Järjestäjiin arvo-osuustilien osalta. Instituutioannissa 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 rekisteröinnin Euroclear Swedeniin odotetaan 
tapahtuvan arviolta 8.6.2020, minkä jälkeen Euroclear Sweden toimittaa 
ilmoituksen vastaanottajan arvo-osuustilille rekisteröityjen Tarjottavien 
Osakkeiden lukumäärästä. Hallintarekisteröityjen omistusosuuksien 
osakkeenomistajille toimitetaan ilmoitus hallintarekisteröinnin hoitajan 
käytäntöjen mukaisesti. Nordnetin verkkopalvelun kautta tehtävät 
Merkintäsitoumukset edellyttävät voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta 
Nordnetin kanssa. Yleisöannissa Nordnetin kautta Ruotsissa allokoidut 
Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen 
tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä 
pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 4.6.2020).

Omistus ja osakasoikeudet

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on 
maksettu, Uudet Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen 
ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) ja Tarjottavat 
Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet 
tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osakkeet ja ne tuottavat 
oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon (sisältäen varojenjaon 
Yhtiön maksukyvyttömyystilanteessa) 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 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 säännellyllä markkinalla 
tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö tulee jättämään 
listalleottohakemukset Osakkeiden listaamiseksi First North Premier 
Finlandissa ja First North Premier Swedenissä. Osakkeiden kaupankäynnin 
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 toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan 
arvo-osuustilillä on toimeksiannon toteutumisen hetkellä myynnin 
tarkoittama 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 Yhtiön 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 merkintäpaikka, palautettavat varat 
maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen 
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää 
myöhemmin. Niille Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaille, jotka ovat antaneet 
Merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan 
vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiön ja Myyjien, lukuun ottamatta Edward Hæggströmiä, Jouko 
Yliruusia, Kai Falckia ja Ilkka Lassilaa (Edward 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 
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, 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 
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 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.
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Perustajien odotetaan sopivan Yhtiön ja Myyjien luovutusrajoitussopimusta 
vastaavan luovutusrajoitussopimuksen sillä poikkeuksella, että sopimuksen 
mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista voidaan luopua Pääjärjestäjien 
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 Listautumisannin 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 ratkaistaan 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 Osakkeiden vähimmäismäärä 
on kuitenkin 1 300 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa 
annettujen Merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, 
Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien 
Osakkeiden kokonaismäärä. 

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

Osallistumisoikeus sekä Merkintäsitoumusten vähimmäis- ja 
enimmäismäärä

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa tai 
Ruotsissa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa 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 Merkintäsitoumus otetaan huomioon 
Tarjottavia Osakkeita allokoitaessa.

Merkintäpaikat ja Merkintäsitoumuksen antaminen

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on 
jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen 
merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai kun sijoittaja on vahvistanut 
Merkintäsitoumuksensa pankkitunnuksillaan merkintäpaikan ohjeiden 
mukaisesti sekä maksanut kyseisen Merkintäsitoumuksen mukaisen 
merkintämaksun. Verkkomerkintänä jätetty Merkintäsitoumus 
katsotaan tehdyksi, kun sijoittaja on tehnyt Merkintäsitoumuksen 
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

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 -sopimusasiakkaille;

   •  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 -asiakkaille).

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 olevalle 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 
Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja 
Ålandsbankenin verkkopalvelutunnuksin; 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 internetistä osoitteesta www.danskebank.
fi. Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen puhelut nauhoitetaan.

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 antajan 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 
Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja 
Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintöjen tekeminen 
osakesäästötilille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissa oleville 
osakesäästötileille; 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 Merkintäsitoumusta 
Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa 
Merkintäsitoumus Nordnetin toimipisteessä.

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden 
tekemät tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on tehtävä 
heidän laillisten edunvalvojiensa toimesta ja ne voivat edellyttää Suomen 
paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää. Edunvalvoja ei voi merkitä 
Osakkeita ilman paikallisen holhousviranomaisen 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 hakemuksen 
jättämistä. Huomioittehan, että arvo-osuustilin tai sijoitussäästötilin 
avaamiseen saattaa mennä aikaa. Sijoitussäästötilille rekisteröitävien 
hankittavien osakkeiden maksu on aina tehtävä käyttämällä 
sijoitussäästötilillä olevia varoja.

SEB:ssä olevalla arvo-osuustilillä tai sijoitussäästötilillä on oltava vähintään 
sellainen määrä käteisvaroja aikavälillä 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 käteisvarojen 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 aikavälillä. Huomioittehan, ettei varoja voi 
nostaa ylläolevalla ajanjaksolla. Viivytyksettä osakkeiden allokoimisen 
jälkeen, 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 
sijoitussäästötilin ehtojen mukaisesti.

Osallistuakseen Listautumisantiin SEB:n kautta, hakemus Tarjottavien 
Osakkeiden merkitsemiseksi on tehtävä 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-
oikeuttaan. Mikäli osakeanti keskeytetään etuajassa 1.6.2020, käteisvarat 
on oltava tilillä 1.6.2020 kello 15.00 (Ruotsin aikaa) ja toimituspäivän, 
arviolta 4.6.2020 välisenä aikana. Lisätietoja merkintämenettelystä 
on saatavilla osoitteessa www.nordnet.se. Merkintäsitoumuksen 
tekeminen Nordnetin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa 
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 Tarjottavalta Osakkeelta) kerrottuna 
Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. 

Danske Bankin konttoreissa, Danske Bankin Private Banking -konttoreissa 
tai Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen kautta tehdyn 
Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan 
Danske Bankissa olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa tilisiirtona. 
Danske Bankin verkkopankin tai Danske Bankin yritysten verkkopankin 
kautta tehtyä Merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun 
sijoittaja vahvistaa Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan. Danske 
Bankin verkkomerkinnän kautta annettu Merkintäsitoumus tulee 
maksaa verkkomerkinnän ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi 
Merkintäsitoumuksen tekemisen jälkeen.

Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta 
maksu veloitetaan merkinnän yhteydessä, 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 selvityspäivänä, 8.6.2020, tai mikäli täyttä maksua ei tehdä ajoissa, 
allokoidut Tarjottavat Osakkeet voidaan siirtää 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 Ruotsissa 300 
Tarjottavaan Osakkeeseen saakka kokonaan, ja tämän määrän ylittävältä 
osalta Yhtiö pyrkii allokoimaan 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 
Merkintäsitoumuksensa 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 rahalaitoksessa kuin 
merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten 
välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään 
kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan 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 
Merkintäsitoumuksessaan. Merkintäsitoumuksen tekeminen 
osakesäästötilille onnistuu Danske Bankin kautta vain Danske Bankissa 
olevalle osakesäästötilille tehtynä. Merkintäsitoumuksen tekeminen 
osakesäästötilille onnistuu Nordnetin kautta vain Nordnetissa olevalle 
osakesäästötilille tehtynä. Yleisöannissa Suomessa allokoidut Tarjottavat 
Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden 
sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä 
Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 4.6.2020).

Ruotsi

Institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle SEBin kautta Ruotsissa allokoitujen 
Tarjottavien Osakkeiden rekisteröinnin Euroclear Swedeniin odotetaan 
tapahtuvan arviolta 8.6.2020, minkä jälkeen Euroclear Sweden toimittaa 
ilmoituksen vastaanottajan arvo-osuustilille rekisteröityjen Tarjottavien 
Osakkeiden lukumäärästä. Hallintarekisteröityjen omistusosuuksien 
osakkeenomistajille toimitetaan ilmoitus hallintarekisteröinnin hoitajan 
käytäntöjen mukaisesti. Nordnetin verkkopalvelun kautta tehtävät 
Merkintäsitoumukset edellyttävät voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta 
Nordnetin kanssa. Yleisöannissa Nordnetin kautta Ruotsissa allokoidut 
Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen 
tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä 
pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 4.6.2020).
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