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Suomalaista bioteknologiaa maailmalle

FIT Biotech on suomalainen lääketieteellisen bioteknologian alalla toimiva yhtiö. Teknologia-

osaamisessamme kertautuu 20 vuoden  kokemuksemme toimialalta. Keskitymme biologisten 

lääkeaihioiden kehittämiseen hyödyntämällä omaa, patentoitua geeninkuljetus-  eli 

GTU®-teknologiaamme. FIT Biotechin GTU®-teknologian pohjalta kehitettäviä lääkeaihioita  

ovat erilaiset rokotteet ja geeniterapiat. 

Missionamme on tuottaa suomalaista bioteknologiaa kansainväliseen lääkehoitoon. 
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Sisällys

Tässä vuosikertomuksessa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tä-
mänhetkisiin näkemyksiin.  Luonteensa vuoksi ne sisältävät epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan 
tilanteen muutoksille.

FIT Biotech Oy:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy.

FIT Biotech Oy:n K-osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla, kau-
pankäyntitunnuksella FITBIO. 
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FIT Biotech lyhyesti

Strategiamme 
Strategianamme on patentoimamme GTU®-teknologian 
lisensointi eri yhteistyökumppaneille lääkesovelluksiin. 
Pyrimme lisensoimaan GTU®-teknologiaamme erityisesti 
suuren kaupallisen potentiaalin omaaviin lääkesovelluk-
siin, jotka kohdentuvat joko olemassa oleville suurille 
markkinoille tai markkinoille, joilla on tarve tehokkaammil-
le, turvallisemmille sekä halvemmille hoidoille. 
Nyt on juuri oikea hetki hyödyntää syntynyttä kysyntää 
lääkemarkkinoilla ja viedä suomalaista biolääketieteen 
huippuosaamista maailmalle.  

Tavoitteemme 
Tavoitteenamme on lisensoida lääkeaihiotamme kump-
paneille, jotka kykenevät vastaaman aihioiden kliinisistä 
tutkimuksista sekä tulevaisuudessa lääkkeiden kaupallis-
tamisesta. Ansaintamallimme perustuu tavoittelemiemme 
lisenssisopimusten etumaksuihin eli allekirjoitus- ja etap-
pimaksuihin sekä rojalteihin.

Keskeiset vahvuutemme  
Tutkittu ja patentoitu teknologia
FIT Biotechin GTU®-teknologia on valmis, patentoitu 
ja sillä on näyttöä kaupallistamisesta, mm. yksi lisenssi-
sopimus, kaksi lisenssisopimuksen aiesopimusta sekä 
osallisuus tutkimuskonsortiossa suurten kansainvälisten 
lääkeyhtiöiden kanssa. 

Vahva ydinosaaminen
Meillä on vahva tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen sekä 
kokenut johto, jolla on merkittävä määrä kansainvälistä 
lisensointiosaamista. Meillä on yli 20 vuoden kokemus 
biolääketieteen alalta.

GTU®-teknologian useat sovellusalueet
GTU® on teknologia-alusta, jolla on useita sovellusalu-
eita. Geeniterapiaa ja DNA-rokotteita käytetään uuden 
sukupolven lääkehoidoissa muun muassa syöpää ja 
tartuntatauteja vastaan. 

Positioituminen markkinoilla
Biologiset lääkkeet ovat korvaamassa perinteisiä ke-
miallisia lääkkeitä ja uuden sukupolven geeniterapiaan 
perustuvat lääkkeet valtaavat markkinoita. GTU®-
teknologiaamme hyödynnetään biologisia lääkkeitä edus-
tavissa DNA-rokotteissa että geeniterapiassa.

Skaalautuva liiketoimintamalli
Liiketoimintamme perustuu GTU®-teknologian moninai-
siin sovelluksiin ja on siten skaalautuvaa. Keskitymme 
prekliiniseen tutkimukseen ja tutkimustulosten kaupallis-
tamiseen, ja kulurakenteemme on näin ollen maltillinen.

Kansainvälisyys
Liiketoimintamme ja tutkimustoimintamme ovat vahvasti 
kansainvälisesti verkostoituneita. Tunnemme toimialan 
globaalit lääkeyhtiöt ja olemme kansainvälisesti tunnettuja 
toimialallamme.

 

FIT Biotech lyhyesti

“Nyt on juuri oikea hetki hyödyntää 
syntynyttä kysyntää lääkemark-
kinoilla ja viedä suomalaista bi-
olääketieteen huippuosaamista 
maailmalle.” 
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FIT Biotech lukuina

Tavoitteenamme on lisensoida 
lääkeaihiotamme kumppaneille, 

jotka kykenevät vastaaman 
aihioiden kliinisistä tutkimuksista 
sekä tulevaisuudessa lääkkeiden 

 kaupallistamisesta.
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Vuosi 2015

 Vuosi 2015

Aiesopimus kiinalaisen QYH 
Biotech Company Ltd:n kans-
sa koskien tiettyjä siipikarjaro-
kotteita maaliskuussa.

GTU®-teknologian soveltami-
sesta geeniterapiassa saatiin 
myönteisiä tuloksia toukokuus-
sa.

Tekesin päätös jättää perimät-
tä lainoja noin 6,5 miljoonan 
euron edestä vahvisti rahoitus-
asemaa.

Osakeannilla ja sen yhteydessä 
toteutetuilla rahoitustoimenpi-
teillä kerättiin yhteensä noin 3,5 
miljoonan euron bruttovarat ja 
pääomarakennetta vahvistettiin 
vähentämällä velkoja ja korko-
vastuita noin 13,2 miljoonalla 
eurolla.

Listautuminen First North Fin-
land -markkinapaikalle. Kau-
pankäynti K- osakkeella alkoi 
heinäkuussa.

Syyskuussa FIT Biotech kertoi 
jatkavansa GTU®-teknologian 
soveltuvuuden tutkimista gee-
niterapiassa. Tehdyt tutkimuk-
set vahvistavat yhtiön käsitystä 
teknologian toimivuudesta. 

Pitkäaikainen toimitusjohtaja 
LL Kalevi Reijonen eläkkeelle 
1.1.2016 alkaen.
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Vuosi 2015

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Rahayksikkö 1 000 EUR 1.1.-31.12/2015 1.1.- 31.12/2014 

Liikevaihto 20,0 30,0
Liikevoitto/liiketappio 3 842,9 -2 290,7
Oikaistu liikevoitto/liiketappio (* -2 642,3 -2 290,7
Tilikauden tulos 2 615,6 -2 304,1
Oikaistu tilikauden tulos (** -2 628,6 -2 304,1
Liiketoiminnan rahavirta -2 432,3 -1 203,7
Rahavarat 1 844,8 217,3
Oma pääoma -9 274,7 -21 348,6
Avustukset 6 539,2 205,0
Taseen loppusumma 2 693,7 1 020,9

(* oikaistu Tekesin perimättäjättämällä pääomalainalla 6 485 213,20 eur
(** ilman Tekesin perimättäjättämisen tuottovaikutusta ja ilman taloudellisen neuvonantajan palkkion kuluvaikutusta
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Toimitusjohtajan katsaus

“Geeniterapia on sekä käynnissä olevien 
tutkimus temme että lääkemarkkinoiden 
voimakkaan murroksen myötä noussut 
katsauskauden aikana  FIT Biotechille 
merkittäväksi  kaupalliseksi mahdollisuudeksi. 
Teimme loppuvuodesta 2015 strategisen päätöksen 
keskittyä erityisesti geeniterapia hankkeisiin. ”

8      FIT Biotechin vuosikertomus 2015 
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Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön strategian mukainen keskittyminen patentoidun 
GTU®-teknologian hyödyntämiseen uuden sukupol-
ven lääkehoitoihin alkaa tuottaa tulosta. Yhtiö raportoi 
syksyllä 2015 myönteisistä tuloksista GTU®-teknologian 
soveltamisesta geeniterapiaan, joka on sekä meneil-
lään olevien tutkimustemme että lääkemarkkinoiden 
voimakkaan murroksen myötä noussut katsauskauden 
aikana yhtiölle merkittäväksi kaupalliseksi mahdollisuu-
deksi. Yhtiö jätti joulukuussa 2015 patenttihakemuksen 
gtGTU®-teknologiasta (gene therapy, Gene Transpor-
tation Unit). Meneillään olevissa gtGTU®-teknologian 
kliinisiä tutkimuksia edeltävissä, laajennetuissa kokeissa 
käytetään varsinaista lääkehoitoa jäljitteleviä vasta-aineita. 
Prekliiniset tutkimukset ovat kestäneet arvioitua kauem-
min. Yhtiö  aloittaa gtGTU®-teknologian kaupallistamisen 
laajennettujen kokeiden alustavien tulosten valmistuttua. 
Markkinoilla on julkistettu katsauskauden aikana merkittä-
viä bioteknologiayhtiöiden ja suurten lääkeyhtiöiden välisiä 
sopimuksia, jotka vahvistavat yhtiön käsitystä liiketoimin-
tamahdollisuuksista ja sen strategian oikeellisuudesta. 

Katsauskauden aikana yhtiö sai vahvistuksen Horisontti 
2020 -konsortion etenemisestä apurahaprosessin vii-
meiseen vaiheeseen ja sopimusneuvotteluihin Euroopan 
komission kanssa konsortion tutkimussuunnitelman poh-
jalta. Konsortio (EHVA, European HIV Vaccine Alliance) on 
merkittävä askel eurooppalaisessa yhteistyössä uusien 
ennaltaehkäisevien ja hoitavien rokotteiden kehittämi-
seksi ja testaamiseksi. Alan korkeimmat riippumattomat 
tahot ovat arvioineet yhtiön teknologian erittäin korkeata-
soiseksi. Katsauskauden jälkeen hankkeessa on edetty 
rahoitussopimuksen allekirjoitukseen. Mikäli kliinisissä 
tutkimuksissa saadaan positiivisia tuloksia, ne edistävät 
GTU®-teknologian kaupallistamisesta entisestään. Hank-
keen koevalmisteet tuotetaan yhtiön GMP-tasoisissa 
(Good Manufacturing Practice)  tuotantotiloissa. Hanke 
jatkuu kokonaisuudessaan vuoteen 2021 asti.

Yhtiö valmistelee taloudellisista syistä keskeytetyn 
GMP-tuotannon uudelleenaloitusta. Yhtiön strategisena 
vahvuutena on valmius ylläpitää omaa GMP-tasoista tuo-
tantotilaa, jossa voidaan tuottaa kliinisissä tutkimuksissa 

käytettäviä rokotteita. Käytettävä tuotantolaitteisto ja väli-
neistö täyttävät viranomaisvaatimukset ja mahdollistavat 
puhtaan ja turvallisen rokotetuotannon.

Kiinan lääkemarkkinat kasvavat nopeasti ja modernien 
biolääkkeiden kysyntä lisääntyy, minkä yhtiö uskoo tarjo-
avan keskipitkällä aikavälillä kiinnostavia kasvumahdolli-
suuksia. Myös tuotantoeläinten lääkintään tarvitaan uusia 
ja parempia rokotteita. Katsauskaudella yhtiön toiminta 
Kiinassa lisenssisopimusten saavuttamiseksi eteni, ja 
maaliskuussa yhtiö allekirjoitti QYH Biotech Company 
Ltd:n kanssa aiesopimuksen siipikarjarokotteista. Lisens-
sisopimuksen tekemiseen tähtäävät alustavat tutkimuk-
set ovat kestäneet arvioitua kauemmin, ja ne ovat yhä 
meneillään. 

Onnistuneen listautumisannin myötä yhtiö sai uutta pää-
omaa suunnitelmiensa toteuttamiseen ja  vahvisti tasera-
kennettaan. Listautumisannissa yhtiö sai yhteensä noin 
200 uutta osakkeenomistajaa. Listayhtiönä FIT Biotech 
on entistä varteenotettavampi kumppani potentiaalisten 
kansainvälisten lisenssipartnereiden silmissä. 

Sijoittajille FIT Biotech tarjoaa mahdollisuuden olla mu-
kana pitkäjänteisesti kehittämässä aivan uudentyyppisiä 
lääkkeitä geeniterapian, kuten syövän, tartuntatautien, 
esimerkiksi HIV:in ja tuberkuloosin, sekä eläinrokotteiden 
alueella. Olen iloinen sijoittajien yhtiötä kohtaan osoitta-
masta kiinnostuksesta. Tavoitteenamme on jatkossakin 
olla aktiivisesti mukana erityisesti yksityissijoittajille suun-
natuissa tilaisuuksissa. Kiitän kuluneesta vuodesta yhtiön 
vanhoja ja uusia sijoittajia, sitoutunutta henkilöstöä ja 
kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, jotka ovat yhdessä 
mahdollistaneet yhtiön menestyksellisen toiminnan.”  

Toimitusjohtaja Rabbe Slätis 
“Vuosi 2015 oli merkittävä askel yhtiön strategian toteuttamisessa. Kesällä tapahtunut listautumi-
nen First North -markkinapaikalle vahvisti yhtiön rahoitusasemaa ja mahdollisti meneillään olleiden 
tutkimushankkeiden eteenpäin viemisen.

Rabbe Slätis

Toimitusjohtaja
FIT Biotech Oy
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Liiketoiminta

Liiketoiminta

FIT Biotechin toiminta-alue

Yleinen lääkekehitysprosessi

Prekliininen
tutkimus

Viranomais-
hyväksyntäFaasi I

1-6 vuotta 6-12 vuotta 0,5 -2 vuotta 9-20 vuottaVaiheen kesto

Tavoite

Testi-
populaatio

In-vitro ja
eläinkokeet

20-100
tervettä henkilöä

100-500
potilasta

1000-5000
potilasta N/A

In-vitro,
eläinkokeet, 

terveet
henkilöt sekä

potilaat

Alustava tehon
sekä 

toksisuuden
arviointi

Kliinisen tehon
testaus

Turvallisuuden,
siedettävyyden,

sekä eri 
vaikutusten

arviointi

Tehon
vahvistaminen,
sivuvaikutusten
seuranta sekä
vertailu yleisiin

hoitoihin

Myyntiluvan
saaminen

lääkkeille, jotka
ovat turvallisia ja

tehokkaita

Kaikkien 
tarvittavien

testausten sekä
lupaprosessien
suorittaminen

Faasi II Faasi III Yhteensä

Lääkemarkkinat
Maailman lääkemarkkinoiden koon arvioitiin vuonna 2014 
olevan noin USD 989 miljardia ja kasvavan vuosittain noin 
4-7 prosenttia. Vuoteen 2018 mennessä lääkemarkki-
noiden koon ennustetaan ylittävän USD 1 300 miljardia. 
Suurimmat lääkemarkkinat ovat Yhdysvallat, Japani ja 
Kiina.

Lääkkeiden kulutuksen kasvuun positiivisesti vaikuttavia 
tekijöitä ovat väestön kasvu ja ikääntyminen, uusien lääk-
keiden ja hoitojen lanseeraaminen kehittyneillä markkinoil-
la sekä lääkkeiden ja hoidon saatavuuden paraneminen 
kehittyvillä markkinoilla. 

Biologiset lääkkeet
Lääkkeet voidaan jakaa biologisiin ja kemiallisiin lääkkei-
siin. Kemialliset lääkkeet ovat useimmiten pienimolekyy-
lisiä ja ne valmistetaan kemiallisten reaktioiden avulla. 
Esimerkkejä ovat kipulääkkeet sekä sydän- ja verisuoni-
sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet. Biologiset lääk-
keet ovat puolestaan pääsääntöisesti suurimolekyylisiä ja 
niitä valmistetaan bioteknologisin menetelmin. Esimerkke-
jä ovat erilaiset vasta-aineet ja rokotteet. Valtaosa uusista 
ja kehitteillä olevista lääkkeistä on biologisia. Biologisten 
lääkkeiden odotetaan yleisesti mahdollistavan paremmin 
kohdistetut, tehokkaammat ja turvallisemmat hoidot kuin 
kemiallisten lääkkeiden. 

Lääkekehitysprosessi
Lääkekehitys on viranomaisten sääntelemää toimintaa ja 
se etenee eri vaiheissa eli faaseissa prekliinisistä ja kliini-
sistä tutkimuksista myyntilupahakemuksen jättämiseen. 
Myyntilupaa haettaessa viranomainen arvioi lääkkeen 
hyöty-haittasuhdetta. Myyntiluvan saamiseksi lääkkeen 
on oltava sekä turvallinen että tehokas.

Lääkekehitys jakautuu prekliiniseen faasiin sekä kliiniseen 
faasiin, joka jakautuu edelleen vaiheisiin. Prekliinisessä 
faasissa etsitään laboratorio- ja eläinkokeiden avulla uusia 
lääkeaihioita ja viitteitä niiden kliinisestä turvallisuudesta ja 
tehosta. Kun prekliinisestä faasista on saatu riittävä doku-
mentaatio, voidaan hakea lupaa kliinisiin testeihin. Lääk-
keen haittavaikutuksia ja turvallisuutta seurataan syste-
maattisesti vielä myyntiluvan myöntämisen jälkeenkin.

Lääkekehitykselle on varsin tyypillistä tietty ennakoimat-
tomuus, jonka vuoksi suunnitelmia usein muutetaan 
projektien aikana.
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12      FIT Biotechin vuosikertomus 2015 



FIT Biotechin vuosikertomus 2015      13

Teknologia ja sovellusalueet

GTU®-teknologia
FIT Biotech keskittyy biologisten lääkeaihioiden kehittä-
miseen hyödyntäen omaa, patentoitua vektoriteknologiaa 
(GTU). GTU®-teknologiamme pohjalta  kehitettyjen  lää-
keaihioiden sovelluksia ovat erilaiset rokotteet ja geenite-
rapiat. GTU on pääteknologiamme, jota hyödynnämme ja 
lisensioimme.

Kehitysprojektimme keskittyvät sairauksien  ennaltaeh-
käisyyn  ja  hoitoon  erityisesti indikaatioissa, joihin ei ole 
nykyisin saatavilla  hoitoa  tai joissa lääkehoito on tehol-
taan  tai  turvallisuudeltaan  puutteellista.  FIT  Biotech  
kehittää lääkehoitoja, jotka ovat tuotekehitys- ja val-
mistuskustannuksiltaan  perinteisiä  lääkehoitoja  edul-
lisempia  ja  tarjoavat  farmakoekonomisen edun, jolla 
on painoarvoa terveydenhuollon kustannusten edelleen 
kasvaessa. Erityisosaamistamme  on kehittämämme 
GTU®-teknologian hyödyntäminen sairauksissa, joissa 
lääketieteellinen tarve  ja  terveydenhuollon kustannukset  
ovat  suuret.

Tavoitteenamme on ensisijaisesti todentaa kehittämiem-
me  lääkeaihioiden prekliininen teho (proof-of-concept 
eli  periaatteellinen  toimivuus). Tämän jälkeen pyrimme 
rahoittamaan lääkeaihioiden kliinisen tuotekehityksen 
tekemällä yhteistyö- tai lisenssisopimuksia suurten lääke-
yhtiöiden kanssa.

Sovellusalueet
FIT Biotech on keskittynyt biologisten lääkkeiden kehityk-
seen. Biologiset lääkkeet edustavat lääkemarkkinoiden 
tulevaisuutta ja niiden markkinat kasvavat huomattavasti 
nopeammin kuin kemiallisten lääkkeiden markkinat. 

Teknologia ja sovellusalueet

FIT Biotechin kehitysprojektisalkun muodostavat 
7.1.2016 tiedotetun mukaisesti:

1.    GTU®-Geeniterapia
Geeniterapiassa eli sairauden hoidossa tai ehkäisemi-
sessä geenien siirron avulla pyritään siirtämään haluttuja 
geenejä ihmisen somaattisiin soluihin ja saada kyseiset 
solut tuottamaan sairautta hoitavia tai ennaltaehkäiseviä 
valkuaisaineita. FIT Biotechin tavoitteena on kehittää gee-
niterapiaa mahdollistavia sovelluksia. Yhtiöllä on käyn-
nissä prekliinisiä tutkimuksia todentaakseen patentoidun 
GTU®-teknologian toimivuuden geeniterapiassa. Tutki-
muksista on saatu positiivisia tuloksia, jotka vahvistavat 
yhtiön käsitystä teknologian toimivuudesta.

2.    GTU®-geenirokotteet
GTU®-rokotteilla yhtiö keskittyy erityisesti sairauksien 
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon niillä alueilla, joihin ei ole 
nykyisin saatavilla hoitoa tai lääkehoito on teholtaan tai 
turvallisuudeltaan puutteellista. Tällaisia ovat mm. hoitava 
tuberkuloosirokote, HIV-immuuniterapia ja eläinrokotteet.  

3.    Tutkimusyhteistyö 
Yhtiö pyrkii suorien lisenssisopimusten ohella solmimaan 
tutkimussopimuksia, joiden kautta edetään varsinaisiin 
lisenssisopimuksiin. Yhtiö on mukana EU:n Horisontti 
2020-tutkimusryhmässä, joka kehittää uudenlaista hoitoa 
HIV-sairauden hoitoon. 

FIT valmistaa koerokotteita omissa, Lääkelaitoksen hy-
väksymissä tuotantotiloissa.
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LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-31.12.2015 

Yhtiön liiketoiminta ja strategia
Yhtiön strategiana on patentoidun GTU®-teknologian lisensiointi eri yhteistyökumppaneille lääkeaihioihin. Yhtiö pyrkii 
lisensioimaan GTU®-teknologiaa erityisesti lääkeaihioihin, joilla on suuri kaupallinen potentiaali ja jotka kohdentuvat 
1) olemassa oleville suurille markkinoille ja/tai 2) markkinoille, joilla on tarve tehokkaammille, turvallisemmille sekä hal-
vemmille hoidoille.

Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan GTU®-teknologiaa hyödyntävien lääkeaihioiden prekliinisen tehon (proof-of-
concept eli periaatteellinen toimivuus), jonka jälkeen lääkeaihio pyritään lisensioimaan lääkeyhtiöille jatkokehitykseen ja 
lopulta myyntiin. Yhtiön ansaintamalli perustuu tavoiteltavien lisenssisopimusten allekirjoitus- ja etappimaksuihin sekä 
rojalteihin.

Yhtiön GTU®-teknologian pohjalta kehitettyjen lääkeaihioiden sovelluksia ovat geeniterapiat ja -rokotteet.

Kehitysprojektit
Yhtiöllä on meneillään useita kehitysprojekteja, joissa hyödynnetään yhtiön laajalti patentoimaa GTU®-teknologiaa. 
Kehitysprojekteista, joista yhtiö kertoi listautumisannin yhteydessä 29.5.2015 julkaistussa listautumisesitteessä, hoi-
tava rokote naudan papilloomaviruksia vastaan ja hoitava ebolarokote eivät vastanneet yhtiön asettamia tavoitteita. 
Kyseiset geenirokoteprojektit on lopetettu, ja kyseisten lääkeaihioiden soveltuvuutta geeniterapiaan selvitetään. Yhtiö 
tiedotti kehitysprojektisalkkunsa koostumuksesta 7.1.2016, ja salkun muodostavat tällä hetkellä seuraavat projektit:

1.    GTU®-Geeniterapia
Geeniterapiassa siirretään haluttuja geenejä ihmisen somaattisiin soluihin ja pyritään saamaan kyseiset solut tuot-
tamaan sairautta hoitavia tai ennaltaehkäiseviä valkuaisaineita. Yhtiöllä on meneillään prekliinisiä tutkimuksia, joissa 
pyritään todentamaan patentoidun GTU®-teknologian toimivuutta geeniterapiassa.

2.    GTU®-geenirokotteet
GTU®-geenirokotteissa yhtiö keskittyy sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sairauksissa, joihin ei ole nykyisin saa-
tavilla hoitoa tai joissa lääkehoidon tehoa tai turvallisuutta tulisi parantaa. Tällaisia ovat mm. tuberkuloosi, HIV ja tietyt 
eläinten tartuntataudit.  

3.    Tutkimusyhteistyö 
Yhtiö pyrkii suorien lisenssisopimusten ohella solmimaan tutkimussopimuksia, joiden kautta edetään varsinaisiin 
lisenssisopimuksiin. Yhtiö on mukana EU:n Horisontti 2020 -tutkimusryhmässä, joka kehittää uudenlaista hoitoa HIV-
sairauden hoitoon. Yhtiö on valmistanut tutkimuksiin kehittämänsä koerokotteet omissa tuotantotiloissaan.

Tuotanto
Yhtiön strategisena vahvuutena on valmius ylläpitää omaa GMP-tasoista (Good Manufacturing Practice) tuotantotilaa, 
jossa yhtiö voi tuottaa kliinisissä tutkimuksissa käytettäviä rokotteita. Tilat täyttävät valmistettavien rokotetuotteiden 
tuotannolle asetetut viranomaisvaatimukset ja mahdollistavat puhtaan ja turvallisen rokotteen valmistamisen jousta-
vasti tutkimusten tarpeisiin. Käytettävä tuotantolaitteisto ja välineistö on valittu niin, että ne täyttävät viranomaisvaati-
mukset ja mahdollistavat riittävän rokotetuotannon vaarantamatta rokotteen puhtautta ja turvallisuutta. 

Yhtiön tuotanto on ollut taloudellisista syistä keskeytettynä, minkä vuoksi määräaikainen GMP-toimilupa tuotannon osal-
ta raukesi kesällä 2015. Yhtiö hakee tuotantotilan GMP-toimiluvan palauttamista koevalmistetuotannon aloittamiseksi.
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TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2015

Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys
Yhtiön liikevaihto oli katsauskaudella 20 000 (30 000) euroa. Yhtiön liiketoiminta keskittyy tuotekehitykseen, minkä 
johdosta liikevaihto jäi vähäiseksi. Yhtiön liikevaihto koostui HIV-rokotteeseen liittyvien palveluiden myynnistä. Yhtiön 
keskeisenä tavoitteena on todentaa lääkeaihioiden prekliininen teho ja tämän jälkeen pyrkiä rahoittamaan kliininen tuo-
tekehitys tekemällä yhteistyö- tai lisenssisopimuksia lääkeyhtiöiden kanssa.

Yhtiön liiketulos ilman kertaluonteisia eriä (Tekes-lainojen anteeksianto) oli katsauskaudella -2 642 236,97 (-2 290 
719,66)  euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,12 (-0,15) euroa. Yhtiön First North -listautumiseen liittyvät kertaluonteiset 
kulut, jotka ajoittuivat  katsauskaudelle, olivat 1 997,0 tuhatta euroa, joista 756,0 tuhatta maksettiin rahana ja 1 241,0 
tuhatta euroa osakepalkkioina. Osakepalkkio kirjattiin tuloslaskelmaan rahoituskuluksi ja taseeseen sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Valuuttakurssien vaikutuksella ei ollut merkittävää vaikutusta tulokseen.

Tekes jätti yhtiön perimättäjättämishakemuksen (20.4.2015) perusteella perimättä yhteensä noin 6,5 miljoonan euron 
osuuden yhtiön pääomalainaehtoisten lainojen pääomasta sekä kyseiselle lainamäärälle kertyneet 1,4 miljoonan euron 
korot. Lisäksi Tekes on myöntänyt yhtiölle laina-aikojen pidennyksiä. Avustuksilla ei ole kassavirtavaikutusta.

Katsauskaudelle ei kohdistunut merkittäviä tutkimus- ja kehityskuluja, mikä johtui henkilöstön lomautuksista.

Tase, rahoitus ja investoinnit
Taseen loppusumma 31.12.2015 oli 2 693 711,07  (1 020 931,54)  euroa. Katsauskauden ensimmäisen vuosipuolis-
kon aikana toteutetut osakeannit ja listautuminen First North -markkinapaikalle vahvistivat yhtiön taseasemaa. Yhtiö 
käyttää listautumisessa saadut varat yhtiön käyttöpääoman riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, 
tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittamiseen ja GTU®-teknologian kaupallistamiseen. Toteutettu konversioanti ja 
maksuton anti vahvistivat yhtiön pääomarakennetta edelleen, koska ne vähensivät yhtiön velkoja ja taseen ulkopuolisia 
vastuita yhteensä noin 13,2 milj. eurolla, kun lisäksi otetaan huomioon yhtiön vuonna 2015 liikkeeseen laskeman pää-
omalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainana automaattinen muunto yhtiön K-sarjan osakkeiksi listautumisen yhteydessä. 

Yhtiön rahavarat 31.12.2015 olivat 1 844 832,76 (217 316,57) euroa.  

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 31.12.2015 lyhytaikaisia velkoja yhteensä 194 386,87 (123 466,06) euroa ja 
pääomalainoja 11 774 069,63 (18 259 282,83) euroa. Rahoituskulut olivat 1 227 620,75 (13 902,45) euroa. 

Yhtiöllä ei ollut jakokelpoisia varoja eikä yhtiö maksanut osinkoa.  

Yhtiön patentit (31.12.2015 715 985,08 euroa) on arvostettu taseessa niiden poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. 

Katsauskauden aikana ei ole tehty tuotekehitysaktivointeja. 

Oma pääoma
Yhtiön oma pääoma 31.12.2015 oli -9 274 745,43 euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 31.12.2014 yhtiön 
oma pääoma oli -21 348 599,35 euroa. 

Yhtiön osakepääoma 31.12.2015 oli 7 761 023,98 euroa ja yhtiön osakemäärä on yhteensä 27 670 281 kpl. Oma pää-
oma ja pääomalainat yhteenlaskettuna olivat 2 499 324,20 euroa. 

Yhtiö sai tammikuussa 2015 Sitralta 80 tuhannen euron lainan käyttöpääoman vahvistamiseksi. Yhtiön hallitus laski 
liikkeelle 11.3.2015 yhtiökokouksen 24.2.2015 valtuuttamana enintään 1,5 miljoonan euron määräisen vaihtovelkakir-
jalainan vahvistamaan yhtiön taloudellista tilannetta. Vaihtovelkakirjalainaa merkittiin yhteensä 613,5 tuhatta euroa ja 
se vaihdettiin yhtiön K-sarjan osakkeiksi. 
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Yhtiön pääomarakennetta vahvisti merkittävästi listautumisen yhteydessä toteutettu konversioanti, jossa yhtiön pää-
omanehtoisia vaihtovelkakirjalainoja, muita lainoja sekä korkosaatavia muun-nettiin yhtiön K-osakkeiksi osakeannin 
ehtojen mukaisesti siten, että yhteensä 6 237 115 uutta maksutonta K-osaketta annettiin tahoille, joilla oli pääoma-
lainanehtoisiin vaihtovelkakirjalainoihin perustuvia korkosaatavia yhtiöltä ja palkkiona osakeannissa ja listautumisessa 
toimivalle yhtiön taloudelliselle neuvonantajalle.

Pääomalainat
Vaihto-oikeudettomat pääomalainat

Tekes on myöntänyt pääomalainoja yhteismäärältään 20,4 miljoonaa euroa, joista avustukseksi on myönnetty 2,1 mil-
joonaa euroa. Jäljelle jääneestä pääomalainan osuudesta Tekes päätti 20.4.2015 jättää perimättä 6,5 miljoonaa euroa 
sekä niille kertyneen koron 1,4 miljoonaan euroa. Pääomalainat olivat 31.12.2015 yhteensä 11,8 miljoonaa euroa ja 
niille kertynyt maksamaton korko 3,3 miljoonaa euroa. Laina-aika on kahdeksasta kuuteentoista  vuoteen nostamises-
ta. Korko on yhden (1) prosenttiyksikön alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähintään 3 pro-
senttia. Pääomalaina on myönnetty yhtiön tuotekehitysprojekteihin ja lainalla on katettu sopimuksen mukainen osuus 
projektin tuotekehityskuluista. Pääomalainat on nostettu vuosina 1998–2010.

Toiminnan jatkuvuus ja rahoituksen riittävyys 

Yhtiön First North  listautumisen yhteydessä järjestetyn osakeannin tuotto ylsi 3,5 miljoonan euron vähimmäistavoit-
teeseen. Yhtiö arvioi listalleottoesitteessä 29.5.2015 liiketuloksensa kääntyvän positiiviseksi vuoden 2016 loppuun 
mennessä, mikäli kaikki tuolloin esitetyt oletukset, joista tärkein oli oletettujen yhteensä 3,6 miljoonan euron allekirjoi-
tus- ja etappimaksujen kertyminen ja kirjaaminen vuoden 2016 liikevaihdoksi, toteutuisivat. Yhtiö odottaa, että merkit-
tävä osa näistä maksuista tulee geeniterapian alalla mahdollisesti tehtävistä lisenssisopimuksista.

Geeniterapiaa koskevien lisenssisopimusten allekirjoittamisen ja siipikarjarokotteita koskevien alustavien tutkimusten 
viivästyttyä yhtiö heikensi 7.3.2016 tulosennustettaan ja arvioi Yhtiön vuoden 2016 liiketuloksen jäävän tappiolliseksi. 
Yhtiö on aloittanut lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa 
jatkuvuuden. 

Lisärahoituksen hankinnassa yhtiöllä on harkinnassaan useat eri lyhyt- ja pitkäaikaiset  rahoituksen lähteet. Yhtiö 
pyrkii toteuttamaan lisärahoituksen hankinnan syksyyn 2016 mennessä. Yhtiö on kuitenkin tietoinen, että nykyisessä 
yleisessä taloudellisessa tilanteessa kaikki suunnitellut lisära-hoituksen hankintaan tähtäävät toimenpiteet eivät aina 
toteudu suunnitellulla tavalla ja siksi rahoituksen hankintaan ja yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyy olennaista epävar-
muutta.

Yhtiö on valittu laajaan European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsortioon (EHVA), joka kehittää uusia rokotteita 
HIV:n hoitoon. Yhtiön osuus tutkimuskonsortion rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus pai-
nottuu vuosille 2016 ja 2017. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.

Henkilöstö, johto ja hallinto
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 11 (31.12.2014: 12 henkilöä). Henkilöstömäärä väheni katsauskaudella 
1 henkilöllä. Yhtiön henkilöstöstä osa oli katsauskauden aikana lomautettuna, ja lomautukset ovat jatkuneet katsaus-
kauden jälkeen. 

Johtoryhmä ja muutokset katsauskaudella
Yhtiö ilmoitti heinäkuussa nimittävänsä dosentti, FT Milla Koistinahon uuteen perustettavaan tehtävään eli toimitusjoh-
tajan varamieheksi elokuun alussa. Milla Koistinaho jätti tehtävänsä 14.9.2015.

Yhtiö ilmoitti 31.12.2015, että sen pitkäaikainen toimitusjohtaja Kalevi Reijonen jää eläkkeelle alkaen 1.1.2016 ja jatkaa  
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yhtiön palveluksessa lääketieteellisenä johtajana (CMO). Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on meneillään. Toimitus-
johtajan tehtäviä uuden toimitusjohtajan nimittämiseen asti hoitaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis.

Yhtiön johtoryhmän jäsenet 31.12.2015 olivat Kalevi Reijonen (toimitusjohtaja), Mart Ustav (tieteellinen johtaja), Liisa Laiti-
nen (talous- ja henkilöstöjohtaja), Matti Lähde (tuotantojohtaja) ja Jussi Seitsonen (vastuullinen johtaja, laadunvalvonta). 

Yhtiön johtoryhmän jäsenet 1.1.2016 alkaen ovat Rabbe Slätis (toimitusjohtaja), Mart Ustav (tieteellinen johtaja), Kalevi 
Reijonen (lääketieteellinen johtaja), Liisa Laitinen (talous- ja henkilöstöjohtaja), Matti Lähde (tuotantojohtaja) ja Jussi 
Seitsonen (vastuullinen johtaja, laadunvalvonta). 
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Ustavin siirtyvän yhtiön tieteellisen neuvottelukunnan jäseneksi.

Hallitus ja muutokset katsauskaudella
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2015 päätti lisätä hallituksen jäsenten lukumäärää siten, että hallituksessa on 
kuusi (6) varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiökokous päätti valita hallituksen uusiksi jäseniksi Tomi Nummisen ja Rabbe 
Klemetsin, jotka jättivät tehtävänsä 1.1.2016 alkaen. Tina Nyfors erosi yhtiön hallituksesta elokuusta 2015 alkaen. 

Yhtiön hallituksen jäsenet 31.12.2015 olivat Rabbe Slätis (puheenjohtaja), Juha Vapaavuori (varapuheenjohtaja), Rab-
be Klemets, Tomi Numminen, Erkki Pekkarinen ja Dirk Teuwen.

Yhtiön hallituksen jäsenet 1.1.2016 alkaen ovat Juha Vapaavuori (puheenjohtaja 20.1.2016 alkaen), Erkki Pekkarinen, 
Rabbe Slätis ja Dirk Teuwen. 

Yhtiökokoukset
Ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestel-
mään ja valtuutti hallituksen päättämään liittämisen ajankohdasta.  Osakkeet liitettiin Euroclear Finlandin ylläpitämään 
arvo-osuusjärjestelmään 1.6.2015.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään K-osakkeiden osakeannista sekä optio- ja muiden K-
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakean-
nista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin 
edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa K-osaketta. 
Valtuutus on voimassa 31.12.2016 saakka. Valtuutuksen nojalla hallitus päätti 12.3.2015 ja 13.3.2015 pääomalaina-
ehtoisen vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta. Lainaan liittyy osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukainen velvollisuus 
vaihtaa laina yhtiön uusiksi K-sarjan osakkeiksi. Lainanantajalla on velvollisuus vaihtaa laina yhtiön K-sarjan osakkeiksi, 
jolloin laina vaihdetaan automaattisesti yhtiön K-sarjan osakkeiksi listautumisannin viimeisenä merkintäpäivänä ilman 
lainanantajan toimenpiteitä. Vaihdossa kullekin lainanantajalle annettavien K-sarjan osakkeiden määrä on kyseisen lai-
nanantajan osuuden nimellisarvo lainan pääomasta jaettuna merkintähinnalla, joka on kaksikymmentä (20) prosenttia 
alhaisempi kuin listautumisannin merkintähinta. Laina on vakuudeton. Lainaa merkittiin 613.500 euroa.

Varsinainen yhtiökokous 17.4.2015
Yhtiön varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohta-
jalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 ei makseta osinkoa ja että tilikauden 
tappio, -2 304 135,14 euroa, siirretään voitto-/tappiotilille.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen jäsenien ja tilintarkastajan palkkioista. Hallituksen jäsenien määräksi vahvistettiin 
viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin Rabbe Slätis, Tina Nyfors, Erkki Pekkarinen, Dirk Teuwen ja Juha Vapaavuori. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintar-kastajana KHT Janne 
Rajalahti.
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Ylimääräinen yhtiökokous 18.5.2015
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön K-lajin osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Hel-
sinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland –markkinapaikalle. 

Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12 558 000 yhtiön uuden K-lajin osakkeen mak-
sullisesta osakeannista sekä enintään 8 371 000 yhtiön uuden K-osakkeen maksuttomasta osakeannista yhdessä 
tai useammassa erässä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeen-
omistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
Valtuutukset eivät muuta tai kumoa hallitukselle aikaisemmin annettuja osakeantivaltuutuksia. Yhtiön hallitus päätti 
29.5.2015 laskea valtuutuksen perusteella liikkeeseen enintään 5 418 578 yhtiön K-sarjan osaketta osakeannissa.

Ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2015
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä hallituksen jäsenten lukumäärää siten, että hallituksessa on kuusi (6) 
varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiökokous päätti valita hallituksen uusiksi jäseniksi Tomi Nummisen ja Rabbe Klemetsin. 
Muilta osin hallituksen kokoonpano säilyi ennallaan, eli nykyiset hallituksen jäsenet Rabbe Slätis, Erkki Pekkarinen, 
Dirk Teuwen ja Juha Vapaavuori jatkavat hallituksen varsinaisina jäseninä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Rabbe 
Slätis.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Kaupankäynti yhtiön osakkeilla First North -markkinapaikalla alkoi 1.7.2015 kaupankäyntitunnuksella FITBIO. Listau-
tumisannissa toteutettiin instituutioanti, yleisöanti ja konversioanti, jossa antiosakkeita tarjottiin yhtiön pääomalainaeh-
toisten vaihtovelkakirjalainojen ja pääomalainojen haltijoille sekä yhdelle lainan haltijalle. Kokonaisuudessaan osakean-
nissa ja sen yhteydessä toteutetussa maksuttomassa annissa merkittiin yhteensä 11 109 116 osaketta. 

Osakkeiden lopulliseksi merkintähinnaksi muodostui 1,56 euroa osakkeelta instituutio-, yleisö- ja konversioannissa. 
Yhtiö keräsi osakeannilla yhteensä noin 3,5 miljoonan euron bruttovarat ja vahvisti pääomarakennettaan vähentämällä 
velkoja sekä taseen ulkopuolisia korkovastuita noin 13,2 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon osakeanti ja muut 
toteutetut toimenpiteet.

Yhtiöllä on 3 osakesarjaa, A-, D-, ja K-osakkeet, joista K-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North -mark-
kinapaikalla. Yhtiöllä on yhteensä 27.670.281 kpl osakkeita, jotka  jakautuvat osakelajeihin seuraavasti: A: 5 229 kpl, 
D: 68 235 kpl ja K: 27 596 817 kpl. Osakelajeja B ei ole toistaiseksi annettu. Keskeiset erot eri osakesarjoissa liittyvät 
jako-osuuksiin asetettaessa yhtiö selvitystilaan tai purettaessa yhtiö sekä osakkeiden muuntamiseen eri osakesarjan 
osakkeiksi. Eri osakesarjoihin kuuluvien osakkeiden erilaisia oikeuksia ja osakkeiden muuntamista on kuvattu tarkem-
min yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. 
 
Yhtiön K-osakkeita vaihdettiin 1.7.–31.12.2015 yhteensä 327 tuhannella eurolla, mikä vastaa 325,4 tuhatta osaketta 
ja 1,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 1,59 euroa ja alin 0,80 euroa. Katsauskau-
den lopun päätöskurssi oli 0,80 euroa ja katsauskauden keskikurssi 1 euroa. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2015 oli 
22 079 854 euroa.

Osakkeenomistajien määrä 31.12.2015 oli 405.

Yhtiön lähipiiriä sekä osakkeenomistajia, jotka olivat tulleet omistajiksi jo ennen listautumisantia, koskee luovutusrajoi-
tus (lock-up), joka on voimassa listautumisesta 12 kk eteenpäin. Kokonaisuudessaan luovutusrajoituksen piirissä on 
21 426 539 osaketta edustaen 77,63 prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan 
omistuksessa oli 31.12.2015 41.240 kpl K-osakelajin osaketta eli 0,15 prosenttia yhtiön osakekannasta.

Optio-ohjelmat ja kannustinjärjestelmät
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta 
yhtiön avainhenkilöille. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.5.2015 optio-oikeudet 2015. Optio-oikeuksia annetaan 
yhteensä enintään 1.910.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.910.000 Yhtiön uutta 

Hallituksen toimintakertomus



FIT Biotechin vuosikertomus 2015      21

tai sen hallussa olevaa K-sarjan osaketta. Optio-oikeuksista 1.004.330 kappaletta merkitään tunnuksella 2015A, 
301.890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015B, 301.890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015C ja 301.890 
kappaletta merkitään tunnuksella 2015D. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta avainhenkilöille. Kukin optio-oikeus 
oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osak-
keiden merkintäaika on optio-oikeudella 2015A 1.7.2016–31.12.2021, optio-oikeudella 2015B 1.1.2018–31.12.2021, 
optio–oikeudella 2015C 1.1.2019–31.12.2021 ja optio-oikeudella 2015D 1.1.2020–31.12.2021. Osakkeen mer-
kintähinta on optio-oikeudella 2015A 1,25 euroa eli kaksikymmentä (20) prosenttia alhaisempi kuin listautumisan-
nin merkintähinta, optio-oikeudella 2015B 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta, optio-oikeudella 
2015C 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta ja optio-oikeudella 2015D 1,56 euroa eli sama kuin 
listautumisannin merkintähinta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua tietyissä tilanteissa. 
Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön hallituk-
sen ja johdon vuoden 2015 optio-ohjelman perusteella annetut optio-oikeudet.

 2015A 2015B 2015C 2015D Yhteensä

Optio-oikeuden haltija (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) (lkm)

Hallitus     
Erkki Pekkarinen - 86.254 86.254 86.254 258.763
Tina Nyfors    (* - 86.254 86.254 86.254 258.763 
Rabbe Slätis 160.693 - - - 160.693
Dirk Teuwen - 86.254 86.254 86.254 258.763
Juha Vapaavuori - - - - -
Johto     
Kalevi Reijonen 439.187 - - - 439.187
Liisa Laitinen 292.792 - - - 292.792
Jussi Seitsonen - - - - -
Mart Ustav 241.039 - - - 241.039
Matti Lähde - - - - -

(* optiot ovat palautuneet yhtiölle 12.8.2015.

Keskeisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä
Yhtiön liiketoiminta on kehitysvaiheessa ja perustuu tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin, eikä liiketoiminnan ke-
hittymisestä kannattavaksi ole takeita. Yhtiön liiketoiminnan muuttuminen kannattavaksi ja liiketoiminnan tulevai-
suudennäkymät riippuvat olennaisesti siitä, kykeneekö yhtiö tekemään kehittämäänsä GTU-teknologiaa koskevia 
yhteistyösopimuksia.    

Yhtiön liiketulos riippuu uusien, erityisesti geeniterapian alalla tavoiteltavien sopimusten mukaisista maksuista sekä 
yhtiön jo allekirjoittamiin aiesopimuksiin perustuvien maksujen toteutumisesta suunnitellusti. Lääkekehitysalalle tyypilli-
seen tapaan tällaisista sopimuksista mahdollisesti saatavien maksujen määrää on vaikeaa ennakoida tarkasti monien 
epävarmuustekijöiden vuoksi. Yhteistyösopimusten etumaksuista erityisesti etappimaksut ja myöhemmin myyntiin si-
dotut lisenssisopimusten rojaltit riippuvat siitä, miten riskialtis tuotekehitys etenee ja saadaanko lääkkeelle myyntilupaa.

Yhtiön kehitysprojektit saattavat edetä suunniteltua hitaammin. On myös epävarmaa, onnistuuko yhtiö turvaamaan 
lähiajan rahoituksen ja toiminnan jatkuvuuden suunniteltuun tulorahoitukseen perustuen. 

Yhteistyöhankkeet ja suunnitelmat eivät aina toteudu odotetusti ja ne sisältävät olennaista epävarmuutta. Kehityshank-
keisiin liittyy alalle tyypillisesti aina teknologiariski, joka kuitenkin vähenee tutkimusten edetessä kliiniseen vaiheeseen. 

Mikäli yhtiön GTU®-teknologian pohjalta kehitettyjen lääkeaihioiden tuotekehitys edistyy arvioitua nopeammin tai mikäli 
tuotekehityskulut eivät pysy yhtiön laatimien budjettien puitteissa, tämä saattaa edellyttää oman tai vieraan pääoman 
ehtoisen rahoituksen hankkimista arvioitua aiemmin tai arvioitua enemmän. Jos tuotekehitys  edistyy arvioitua hitaam-
min, tuotekehityskulut ja niistä johtuva rahoitustarve voivat vastaavasti siirtyä myöhemmäksi. Tutkimustulosten kaupal-
listamisen aikaistuminen vähentää vastaavasti lisärahoituksen tarvetta.

Hallituksen toimintakertomus
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Yhtiön nykyiset tai tulevat yhteistyökumppanit eivät välttämättä onnistu yhtiön GTU-teknologiaan perustuvien lääkeai-
hioiden kaupallistamisessa. Yhtiön liiketoiminnan kehitys tulevaisuudessa riippuu merkittävissä määrin siitä, kykeneekö 
yhtiö itse tai yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa menestyksellisesti viemään nykyisten ja tulevien lääkeaihioi-
densa kehitystyön sellaiseen vaiheeseen, jossa on mahdollista tehdä yhtiölle edullisilla ehdoilla yhteistyösopimuksia 
kolmansien osapuolten kanssa.

Yhtiön menestys, kasvu ja sen liiketoiminnan kannattavuus riippuvat olennaisesti yhtiön johdon ja muiden avainhenki-
löiden ammattitaidosta sekä yhtiön kyvystä sitouttaa nykyinen johto ja muut avainhenkilöt ja rekrytoida uutta, toimialan 
tuntevaa ja osaavaa henkilöstöä myös tulevaisuudessa.
 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rabbe Slätis on toiminut myös yhtiön toimitusjohtajana Kalevi Reijosen jäätyä eläk-
keelle toimitusjohtajan tehtävästä 1.1.2016 alkaen ja siirryttyä yhtiön lääketieteelliseksi johtajaksi. Slätis jätti tehtävänsä 
hallituksen puheenjohtajana, mutta jatkaa hallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 20.1.2016 
HSRHLU�OHSSP[\RZLU�]HYHW\OLLUQVO[HQH��ÄSVZVÄHU�THPZ[LYP�1\OH�=HWHH]\VYP�

Yhtiö tiedotti 7.1.2016 hallituksen päätöksestä kehittää rokotekehityksen rinnalla geeniterapiahankkeita. Päätös pe-
rustuu yhtiön jo saamiin hyviin tuloksiin GTU®-teknologian toimivuudesta geeniterapiassa sekä  geeniterapian tarjoa-
mista hoitomahdollisuuksista. Geeniterapioihin liittyy huomattavan suuret kaupalliset odotukset. Yhtiö jätti geeniterapi-
ateknologiaansa liittyvän patenttihakemuksen joulukuussa 2015. 

@O[P��[PLKV[[P�����������UPTP[[pULLUZp�\\KLRZP�[PL[LLSSPZLRZP�QVO[HQHRZP�QH�QVO[VY`OTpU�QpZLULRZP�ÄSVZVÄHU�[VO[VYP�(U-
dres Männikin (43) 20.1.2016 alkaen. Männik on työskennellyt yhtiön palveluksessa aiemmin vuosina 2000–2011 
vanhempana tutkijana erityisesti GTU®-teknologian kehitystyössä. Yhtiön nykyinen tieteellinen johtaja, professori Mart 
Ustav siirtyy yhtiön tieteellisen neuvottelukunnan jäseneksi.

Yhtiö tiedotti 28.1.2016 tulleensa valituksi laajaan European HIV Vaccine Alliance  tutkimuskonsortioon (”EHVA”), joka 
kehittää uusia rokotteita HIV:n hoitoon. Tutkimusyhteistyö Euroopan johtavien HIV-tutkimusinstituutioiden ja kahden suu-
ren monikansallisen lääkeyhtiön kanssa alkaa tammikuussa 2016 ja jatkuu vuoteen 2021. Hanke on osa Euroopan uni-
onin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa. Euroopan komissio on myöntänyt EHVA:lle yli 22 miljoonan euron rahoituksen, joka 
käytetään yksinomaan HIV-hoitomuotojen kehittämiseen. Yhtiön osuus rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kas-
savirtavaikutus painottuu vuosille 2016 ja 2017. Yhtiö saa tutkimuksen kautta lisää tieteellistä näyttöä GTU®-teknologian 
periaatteellisesta toimivuudesta ja tähtää hankkeella kaupalliseen yhteistyöhön ja lisenssisopimukseen jonkin merkittävän 
kansainvälisen lääkeyhtiön kanssa. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.
 
Yhtiö tiedotti 16.2.2016 saavuttaneensa  merkittäviä prekliinisiä tuloksia GTU®-teknologian soveltuvuudesta geenite-
rapiaan. Saavutettu tulos on merkittävä, ja se antaa yhtiölle mahdollisuuden jatkaa prekliinisiä tutkimuksia kohti kliinis-
tä koelupaa. Suoritetussa geeniterapiatutkimuksessa saatiin merkkivasta-aineella tavoiteltu seerumipitoisuus, joka säi-
lyi korkeana koko seurantajakson ajan, mikä on edellytys kehitettäessä geeniterapiaa kliiniseen käyttöön. Seuraavissa 
kliinisiä tutkimuksia edeltävissä laajennetuissa kokeissa käytetään varsinaista lääkehoitoa jäljitteleviä vasta-aineita.

Yhtiö heikensi 7.3.2016 tulosennustettaan tilikaudelle 2016, arvioi liiketuloksensa jäävän tappiolliseksi ja ilmoitti aloitta-
neensa lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa jatkuvuuden. 
Syynä tulosennusteen heikentymiseen on geeniterapiaa koskeviin mahdollisiin lisenssisopimuksiin tähtäävien preklii-
nisten tutkimusten ja siipikarjarokotteita koskevien alustavien tutkimusten viivästyminen.

Näkymät vuodelle 2016
Yhtiö jatkaa strategiansa toteuttamista eli patentoidun GTU®-teknologian lisensiointia eri yhteistyökumppaneille lää-
keaihioihin. Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan GTU®-teknologiaa hyödyn-tävien lääkeaihioiden prekliinisen tehon 
(proof-of-concept eli periaatteellinen toimivuus), jonka jälkeen yhtiö pyrkii lisensioimaan lääkeaihion lääkeyhtiöille jatko-
kehitykseen ja lopulta myyntiin. Yhtiön ansaintamalli perustuu tavoiteltujen lisenssisopimusten allekirjoitus- ja etappi-
maksuihin sekä rojalteihin.

Hallituksen toimintakertomus
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Geeniterapiaa koskeviin mahdollisiin lisenssisopimuksiin tähtäävien prekliinisten tutkimusten ja siipikarjarokotteita 
koskevien alustavien tutkimusten viivästymisen johdosta yhtiö arvioi vuoden 2016 liiketuloksen jäävän tappiolliseksi. 
Yhtiö on aloittanut lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa 
jatkuvuuden.

Yhtiön muut kehitysprojektit ovat edenneet ennakoidusti. Tästä esimerkkinä voidaan mainita HIV-immuuniterapiapro-
jekti. Yhtiö on valittu laajaan European HIV Vaccine Alliance  tutkimuskonsortioon (EHVA), joka kehittää uusia rokot-
teita HIV:n hoitoon. Yhtiön osuus tutkimuskonsortion rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus 
painottuu vuosille 2016 ja 2017. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle
Yhtiön tilikauden 2015 tulos oli 2 615,6 tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ollut voitonjakokelpoisia varoja 31.12.2015. 

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016
Puolivuotiskatsaus vuodelta 2016 julkaistaan torstaina 15.9.2016. Tilinpäätös julkaistaan yhtiön internetsivuilla 
18.3.2016. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.4.2016. 

Hallituksen toimintakertomus
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Hallitus

Hallitus

Puheenjohtaja
Juha Vapaavuori
2V\S\[\Z!�-PSVZVÄHU�THPZ[LYP��6YNHHUPULU�RLTPH�
Kokemus: Laaja kokemus rahoitus- ja lääkealalta sekä 
vakuuttava tausta orgaanisen kemian alalta. Johtaja Sit-
ran Life Sciences tiimissä. Toiminut johtotehtävissä mm. 
Orionissa ja Tekesissä. 

Rabbe Slätis
2V\S\[\Z!�-PSVZVÄHU�THPZ[LYP��RLTPH�
Kokemus: Pitkäaikainen kokemus lääkemarkkinoista. 
Toiminut aiemmin lääkealan johtotehtävissä mm. Sandoz 
Pharmaceuticalsissa, Novartiksessa, Ipsat Therapiesissa 
ja Karyon-CTT:ssä.

Erkki Pekkarinen
Koulutus: MBA
Kokemus: Kymmenien vuosien kokemus investointi- ja 
rahoitusmarkkinoista sekä bioteknologiasta. Toiminut 
mm. sekä talous- että rahoitusjohtajana Kuntien eläkeva-
kuutuksessa (Keva) ja johtotehtävissä Bio Fund Manage-
mentissa sekä usean eri yhtiön hallituksen puheenjohta-
jana.

Dirk Teuwen
Koulutus: Lääkäri
Kokemus: Toiminut useissa johtotehtävissä lääkealalla 
sekä yliopistoissa. johtajana UCB:ssa (Belgia). Toiminut 
johtotehtävissä mm. SmithKline Beacham Biologicalsis-
ZH��(]LU[PZ�7HZ[L\YPZZH�ZLRp�:HUVÄ�7HZ[L\YPZZH�

Hallitus vasemmalta oikealle: Erkki Pekkarinen, Rabbe Slätis ja Juha Vapaavuori. Kuvasta puuttuu Dirk Teuwen

Muutokset yhtiön hallituksessa 2016: Juha Vapaavuori (puheenjohtaja 20.1. alkaen). Tomi Numminen ja Rabbe Klemets 
erosivat hallituksesta 1.1. alkaen. Rabbe Slätis jättäytyi hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja toimii yhtiön toimitusjoh-
tajana 1.1. alkaen kunnes uusi toimitusjohtaja saadaan palkattua.
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Johtoryhmä

Puheenjohtaja, Toimitusjohtaja 
Rabbe Slätis
2V\S\[\Z!�-PSVZVÄHU�THPZ[LYP��RLTPH�
Kokemus: Pitkäaikainen kokemus lääkemarkkinoista. 
Toiminut aiemmin lääkealan johtotehtävissä mm. Sandoz 
Pharmaceuticalsissa, Novartiksessa, Ipsat Therapiesissa 
ja Karyon-CTT:ssä. 

Lääketieteellinen johtaja 
Kalevi Reijonen
Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti
Kokemus: Pitkäaikainen kokemus lääkealan johtotehtä-
vistä. Kansainvälistä kokemusta mm. Orionista, Spect-
rum Medical Sciencesistä sekä Farmosista. Neuvotel-
lut useita globaaleja lisenssejä suurten lääkeyhtiöiden 
kanssa. 

Tieteellinen johtaja
Mart Ustav
2V\S\[\Z!�-PSVZVÄHU�[VO[VYP��TVSLR``SPIPVSVNPH�
Kokemus: Toimii biolääketieteen laitoksen professori-
na Tartun Yliopistossa. Laaja, kansainvälinen lääkealan 
tieteellinen kokemus molekyylibiologina. Kokemusta HIV-
rokotteen kehityksestä vuodesta 2000 asti.

Talous- ja henkilöstöjohtaja
Liisa Laitinen
Koulutus: Yo-merkonomi
Kokemus: Yli 30 vuoden kokemus kansainvälisestä liike-
toiminnasta sekä taloushallinto- ja rahoitusalalla. Toiminut 
johtotehtävissä mm. Paloheimossa, Dresdner Bankissa ja 
Bank of Americassa.

Tuotantojohtaja 
Martti Lähde
2V\S\[\Z!�-PSVZVÄHU�THPZ[LYP��IPVRLTPH�
Kokemus: Pitkä kokemus tuotantojohtajan tehtävistä 
bioteknologia-alalla. Toiminut aikaisemmin mm. Ark The-
rapeuticsissa vastaten geeniterapiatuotteiden tuotannos-
[H�ZLRp�)PVÄSL�6`!U�[\V[HU[VWppSSPRR�Up��;̀ �ZRLUULSS`[�
lisäksi mm. Orionissa syöpätutkimuksen parissa sekä 
virologian tutkijana Turun Yliopistossa.

Vastuullinen johtaja
Jussi Seitsonen
Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Kokemus: Pitkä kokemus laadunvalvonnasta bioteknolo-
gia-alalla. Työskennellyt aikaisemmin mm. laadunvalvon-
nan mikrobiologina Leiraksen lääkeainetehtaalla Turussa.

Johtoryhmä

Johtoryhmä vasemmalta oikealle: Jussi Seitsonen, Liisa Laitinen, Kalevi Reijonen, Martti Lähde, Rabbe Slätis.  
Kuvasta puuttuu Mart Ustav

Muutokset yhtiön johtoryhmässä 2016: Rabbe Slätis (toimitusjohtaja, 1.1. alkaen),  Andres Männik (tieteellinen johtaja, 20.1. 
alkaen). Toimitusjohtaja Kalevi Reijonen jäi eläkkeelle toimitusjohtajan tehtävästä 1.1. alkaen ja siirtyi yhtiön lääketieteelliseksi 
johtajaksi. Mart Ustav jäi pois yhtiön johtoryhmästä 20.1. alkaen ja siirtyi yhtiön tieteellisen neuvottelukunnan jäseneksi.
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Hallinnointi

FIT Biotech Oy noudattaa hallintonsa järjestämisessä 
Suomen lainsäädäntöä, kuten osakeyhtiölakia ja arvopa-
perimarkkinalakia, sekä FIT Biotechin yhtiöjärjestystä.

FIT Biotech noudattaa tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsa-
usten laadinnassa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (Fin-
nish Accounting Standards, FAS), joka perustuu Suomen 
kirjapitolakiin ja -asetukseen sekä kirjanpitolautakunnan 
ohjeisiin ja lausuntoihin, sekä First North Finland -markki-
napaikkaa koskevia sääntöjä.

Varsinainen selvitys FIT Biotechin hallinto- ja ohjausjär-
QLZ[LSTpZ[p�S�`[``�`O[P�U�]LYRRVZP]\PS[H�^^ �̂Ä[IPV[LJO�Ä�
hallinnointi.

Yhtiökokous
Suomen osakeyhtiölain mukaisesti varsinainen yhtiöko-
kous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu 
varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuu-
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa 
yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti 
tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tulok-
sen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten luku- määrästä 
ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. 
Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintar-
kastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsus-
sa mainitut asiat. 

Hallitus
FIT Biotechin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen 
mukaan kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän 
(9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen 
jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hal-
litus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja vastaa FIT Biotechin juoksevasta hallin-
nosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, 
määräysten ja valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että 
yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoi-
to on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja ohjaa 
ja valvoo FIT Biotechin liiketoimintaa, vastaa päivittäisestä 

operatiivisesta johtamisesta ja strategian toteutuksesta, 
sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja 
vastaa niiden täytäntöönpanosta.

Johtoryhmä
Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. strategian, 
toimintaperiaatteiden ja muiden liiketoimintojen ja yhtiön 
yhteisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheen-
johtajana toimii FIT Biotechin toimitusjohtaja.

Riskienhallinta
Riskienhallinnalla FIT Biotech tukee strategisten ja lii-
ketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa 
toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa. Kyky 
kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on liiketoiminnan 
menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskei-
sessä asemassa.

Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla seurataan FIT 
Biotechissa sitä, että yhtiö toimii tehokkaasti, sen julkai-
sema tieto on ajantasaista ja luotettavaa ja että voimassa 
olevia säännöksiä noudatetaan.

FIT Biotechin K-osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki 
Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikal-
la, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan 
�*LY[PÄLK�(K]PZVY��UPTLpTPULU��/`]pRZ`[[`�UL\]VUHU[HQH�
varmistaa, että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset 
ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. FIT Biotechin 
hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink Corporate 
Finance Oy.

Tilintarkastus
Yhtiöjärjestyksen mukaan FIT Biotechilla on yksi varsi-
nainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintar-
kastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa 
oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön 
osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskerto-
muksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden 
aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallituk-
selle. 

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Pricewater-
houseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT 
Janne Rajalahti.

Yleistä hallinnosta
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Hallinnointi

Sisäpiiri
Sisäpiiriä koskevissa asioissa FIT Biotech noudattaa so-
vellettavan lainsäädännön ja Finanssivalvonnan standar-
dien, määräysten ja ohjeiden lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n 
sisäpiiriohjetta sekä FIT Biotechin omaa sisäpiiriohjetta.

FIT Biotechin julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen 
jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, 
tilintarkastaja, mahdollinen varatilintarkastaja ja tilintarkas-
tusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu FIT Biotechin 
tilintarkastuksesta.

Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin (ei-julkinen) kuulu-
vat lisäksi ne nimetyt FIT Biotechin palveluksessa olevat 
henkilöt tai muun sopimuksen perusteella FIT Biotechille 
työskentelevät henkilöt, joilla on asemansa tai tehtävien-
sä vuoksi säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon, kuten FIT 
Biotechin First North Finland -markkinapaikan sääntöjen 
[HYRVP[[HTH�O`]pRZ`[[`�UL\]VUHU[HQH��*LY[PÄLK�(K]PZVY��
CA), johdon jäsenet sekä tietyt talous- ja viestintätoimin-
noissa työskentelevät henkilöt.

Viestintä
FIT Biotech on sitoutunut aktiiviseen ja läpinäkyvään 
viestintään kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiön 
viestintä perustuu tosiasioihin ja läpinäkyvyyteen. Se on 
järjestelmällistä, rehellistä, tasapuolista ja ajantasaista. 

Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön 
toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteis-
ta ja taloudellisesta suorituskyvystä. FIT Biotech noudat-
taa viestinnässään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First 
North -markkinapaikan sääntöjä ja ohjeita sekä jatkuvan 
ja säännönmukaisen tiedonantovelvollisuuden periaattei-
ta.

Taloudellinen raportointi
FIT Biotechin taloushallinnon johto on yhtiön sisäinen toi-
minto. Kirjanpito-, reskontra- ja palkkahallinnon toiminnot 
on ulkoistettu tilitoimistolle. Yhtiöllä on riittävät taloushal-
linnon ja viestinnän valmiudet toimia First North -markki-
napaikalla.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen val-
vonnan tavoitteena on varmistaa, että FIT Biotechin toi-
minta on tuloksellista ja päätöksenteko perustuu oikeaan 
ja luotettavaan tietoon ja riittävään liiketoimintaan liittyvien 
riskien tunnistamiseen.
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Tietoa osakkeenomistajille

Yhtiökokous

FIT Biotech Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
perjantaina 8.4.2016 klo 12.00 alkaen Asianajotoimisto 
Castrén & Snellman Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläespla-
nadi 14 (6. krs), 00130 Helsinki. Kokouksen osallistujien 
vastaanottaminen aloitetaan klo 11.30.

Oikeus osallistu yhtiökokoukseen on osakkeenomistajal-
la, joka on viimeistään 29.3.2015 merkitty osakkeenomis-
tajaksi Euroclear Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.

Osingonmaksu
FIT Biotech Oy:n hallitus esittää 8.4.2016 kokoontuvalle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 ei 
jaeta osinkoa.

Osakerekisteri
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan yhteystie-
doissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset siihen arvo-
osuusrekisteriin, jossa heillä on arvo-osuustili.

Tietoja osakkeenomistajille

Taloudelliset katsaukset vuonna 2016

FIT Biotech Oy julkaisee vuonna 2016 puolivuotiskatsauksen 
tammi-kesäkuulta 15.9.2016.

Sijoittajasuhteiden periaatteet

FIT Biotech on sitoutunut aktiiviseen ja läpinäkyvään vies-
tintään kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiön viestintä 
perustuu tosiasioihin ja läpinäkyvyyteen. Se on järjestel-
mällistä, rehellistä, tasapuolista ja ajantasaista. Pyrkimyk-
senä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toimin-
nasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja 
taloudellisesta suorituskyvystä.
  
-0;�)PV[LJOPU�]LYRRVZP]\Z[V�^^ �̂Ä[IPV[LJO�Ä�ZLRp�
yhtiötiedotteet ovat tärkein yhtiön toimintaa ja taloutta 
koskevien tietojen julkaisukanava. Kaikilla sidosryhmillä 
on yhtäläiset mahdollisuudet verkkosivuston tarjoamien 
tietojen käyttöön.
 
Sijoittajaviestinnästä vastaa FIT Biotech Oy:n toimitusjoh-
taja.

^^ �̂Ä[IPV[LJO�Ä
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Keskeiset tunnusluvut

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Rahayksikkö 1 000 EUR 1.1.-31.12/2015 1.1.- 31.12/2014 

Liikevaihto 20,0 30,0
Liikevoitto/liiketappio 3 842,9 -2 290,7
Oikaistu liikevoitto/liiketappio (* -2 642,3 -2 290,7
Tilikauden tulos 2 615,6 -2 304,1
Oikaistu tilikauden tulos (** -2 628,6 -2 304,1
Liiketoiminnan rahavirta -2 432,3 -1 203,7
Rahavarat 1 844,8 217,3
Oma pääoma -9 274,7 -21 348,6
Avustukset 6 539,2 205,0
Taseen loppusumma 2 693,7 1 020,9

Oman pääoman tuotto-% (ROE) -17,1
Omavaraisuusaste % -344,3
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 226,3
Velkaantumisaste % -126,9
Nettovelkaantumisaste % -107,1

(* oikaistu Tekesin perimättäjättämällä pääomalainalla 6 485 213,20 eur
(** ilman Tekesin perimättäjättämisen tuottovaikutusta ja ilman taloudellisen neuvonantajan palkkion kuluvaikutusta

KESKEISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Omavaraisuusaste =  Oman pääoma                                 __________________
                                 Taseen loppusumma

Osakekohtainen   =   Katsauskauden tulos                                 __________________________
Tulos                         Osakkeiden lukumäärä keskim.

Liikevoitto-%       =    Liikevoitto x 100                                 _______________ 
                                 Liikevaihto

Oman pääoman  =    Tulos ennen satunnaisia eriä - vero  x100                                 ___________________________________
tuotto-% (ROE)          Oma pääoma + vähemmistöosuus

Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100
                                 

___________________________________
                                                                                        

                     
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Sijoitetun pääoman = Voitto/-tappio + rahoituskulut x 100

                     
___________________________________________________ 

tuotto-% (ROI)           Oma x pääoma + vähemmistöosuus + korolliset rahoitusvelat

Velkaantumisaste =  Korolliset velat x 100
                                

––––––––––––––––––                                Oma pääoma

Nettovelkaantumis  = Korolliset nettovelat x 100
                                 

–––––––––––––––––––––––aste                           Oma pääoma
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     1.1.2015- 1.1.2014- 

Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014

LIIKEVAIHTO 20 000,00 30 000,00
   
Liiketoiminnan muut tuotot 6 543 853,31 221 740,25
Materiaalit ja palvelut   
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
  Ostot tilikauden aikana -10 029,64 -7 008,69
 Ulkopuoliset palvelut -315 832,56 -37 389,56
Materiaalit ja palvelut yhteensä -325 862,20 -44 398,25
Henkilöstökulut   
 Palkat ja palkkiot -762 069,56 -419 868,11
 Henkilösivukulut   
  Eläkekulut -85 128,07 -71 962,74
  Muut henkilösivukulut -28 876,04 -37 421,14
Henkilöstökulut yhteensä -876 073,67 -529 251,99
Poistot ja arvonalentumiset   
 Suunnitelman mukaiset poistot -157 230,09 -1 317 909,63
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -157 230,09 -1 317 909,63
   
Liiketoiminnan muut kulut -1 361 711,12 -650 900,04
   
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3 842 976,23 -2 290 719,66
   
Rahoitustuotot ja -kulut   
 Muut korko- ja rahoitustuotot   
  Muilta  307,60 486,97
 Korkokulut ja muut rahoituskulut   
  Muille  -1 227 620,75 -13 902,45
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 227 313,15 -13 415,48
   
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 2 615 663,08 -2 304 135,14
   
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-   
SIIRTOJA JA VEROJA 2 615 663,08 -2 304 135,14
   
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 615 663,08 -2 304 135,14

Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä

TULOSLASKEMA

Tuloslaskelma
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Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014

V A S T A A V A A     
  
 PYSYVÄT VASTAAVAT     
 Aineettomat hyödykkeet     
   Aineettomat oikeudet 715 985,08 698 802,59
 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 715 985,08 698 802,59
 Aineelliset hyödykkeet     
   Koneet ja kalusto 11 646,71 15 528,97
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 11 646,71 15 528,97

 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 727 631,79 714 331,56

 VAIHTUVAT VASTAAVAT     
 Saamiset
  Lyhytaikaiset     
   Muut saamiset 80 415,02 59 808,54
   Siirtosaamiset 40 831,50 29 474,87
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 121 246,52 89 283,41
 
 Rahat ja pankkisaamiset 1 844 832,76 217 316,57
 
 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 966 079,28 306 599,98   
 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 693 711,07 1 020 931,54

V A S T A T T A V A A     
  
 OMA PÄÄOMA   

 Osakepääoma   

   Osakepääoma 7 761 023,98 158 286,97

   Osakepääoman korotus 0,00 2 378,85

 Osakepääoma yhteensä 7 761 023,98 160 665,82

 Ylikurssirahasto 6 906 058,33 6 906 058,33

 Muut rahastot   

   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 013 186,38 7 155 353,70

 Muut rahastot yhteensä 9 013 186,38 7 155 353,70

 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -35 570 677,20 -33 266 542,06

 Tilikauden voitto (tappio) 2 615 663,08 -2 304 135,14
 
 
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  -9 274 745,43 -21 348 599,35
 
 VIERAS PÄÄOMA   

 Pitkäaikainen   

   Pääomalainat 11 774 069,63 18 259 282,83

   Vaihtovelkakirjalainat 0,00 3 636 782,00

   Lainat  rahoituslaitoksilta 0,00 350 000,00

 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 11 774 069,63 22 246 064,83

 Lyhytaikainen   

   Ostovelat 82 486,51 30 560,21

   Muut velat 22 916,46 14 139,71

   Siirtovelat 88 983,90 78 766,14

 Lyhytaikaiset velat  yhteensä 194 386,87 123 466,06
 
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  11 968 456,50 22 369 530,89

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 693 711,07 1 020 931,54

Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä

TASE

Tase
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Rahavirtalaskelma

     1.1.2015- 1.1.2014- 

Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014

Rahavirtalaskelma  
 
Liiketoiminnan rahavirta   
 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 2 615 663,08 -2 304 135,14
 Oikaisut: tuotot ja kulut, joista ei aiheudu rahavirtaa -5 244 150,52 0,00
  Suunnitelman mukaiset poistot 157 230,09 1 317 909,63
  Rahoitustuotot ja -kulut -13 749,53 13 415,48
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -2 485 006,88 -972 810,03
   
 Käyttöpääoman muutos:                  
  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) -31 963,11 -4 829,49
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+)/väh.(-) 70 920,81 -226 187,49
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -2 446 049,18 -1 203 827,01
   
  Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoitus-   13 441,93 -388,95
  kuluista 
  Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 307,60 486,97
  Rahavirta ennen satunnaisia eriä -2 432 299,65 -1 203 728,99
Liiketoiminnan rahavirta (A) -2 432 299,65 -1 203 728,99
   
Investointien rahavirta:            
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -170 530,32 -325 414,86
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 840,00
Investointien rahavirta (B) -170 530,32 -324 574,86
   
Rahoituksen rahavirta:  
Maksullinen oman pääoman lisäys 3 536 846,16 1 272 885,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot 693 500,00 350 000,00
Rahoituksen rahavirta (C) 4 230 346,16 1 622 885,00
   
 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) 1 627 516,19 94 581,15
 Rahavarat tilikauden alussa 217 316,57 122 735,42
 Rahavarat tilikauden lopussa 1 844 832,76 217 316,57

Liitetiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä

RAHAVIRTALASKELMA
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot:
 

1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät:

1.1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätöstä laadittaessa on sovellettu oletusta toiminnan jatkuvuudesta. Toiminnan jatkuvuus edellyttää 
kuitenkin lisärahoituksen hankkimista, jonka onnistumiseen johdon kuvaamalla tavalla liittyy kuitenkin olennaista epävar-
muutta tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa kuvatulla tavalla.

1.2. Tietojen vertailukelpoisuus
Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida, että tilikauden 2015 tuottoihin ja kuluihin sisältyy 
poikkeuksellisia tuotto- ja kulueriä, jotka liittyvät yhtiön listautumiseen. Olennaisimmat poikkeukselliset erät on kerrottu 
liitetiedoissa.

1.3. Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimus- ja kehittämismenot on kirjattu vuosikuluksi.

1.4. Käyttöomaisuus        
Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset 
poistot. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Saadut avustukset on 
kirjattu hankintamenon vähennykseksi.        
        
Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suun-
nitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja 
jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana.       
        
 arvioitu poisto poisto  
Hyödykeryhmä pitoaika prosentti menetelmä  
Patentit 10 vuotta  tasapoisto 
Koneet ja kalusto  25 % menojäännöspoisto 

1.5. Leasing
Leasingmaksut on käsitelty vuokrakuluina. Yhtiössä ei ole merkittäviä rahoitusleasingkohteita.

1.6. Eläkekulut
Yhtiö on järjestänyt henkilöstön eläketurvan ulkopuolisten eläkevakuutusyhtiöiden kautta.    
Eläkevakuutuskulut sisältyvät henkilöstökuluihin. 
    
2. Liikevaihto maantieteellisesti markkina-alueittain:
Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014 
Myynti kotimaa 0,00 0,00
Yhteisömyynnit 20 000,00  30 000,00
Yhteensä 20 000,00  30 000,00

  
3. Liiketoiminnan muut tuotot: 
   

Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014

Vuokrat 0,00 0,00 
Avustukset 6 539 271,62 205 000,00
Muut liiketoiminnan tuotot 4 581,69 16 740,25
Yhteensä 6 543 853,31 221 740,25 

Avustuksiin sisältyy 6 485 213,20 euroa Tekesin perimättäjättämää pääomalainaa, jolla ei ollut rahavirtavaikutusta.   
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Tilinpäätöksen liitetiedot

4. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä:

4.1 Henkilökunnan lukumäärä:      
 31.12.2015 31.12.2014 

Hallinto 2 2
Tutkimus ja tuotekehitys 9 10
Yhteensä 11 12
 
4.2 Henkilöstökulut:  
 
Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014 

Tilikauden palkat 762 069,56 419 868,11
Eläkekulut 85 128,07 71 962,74
Henkilösivukulut 28 876,04 37 421,14
Henkilöstökulut yhteensä 876 073,67 529 251,99
luontoisetujen verotusarvot 3 527,77 3 680,00 
 
4.3 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot: 
    
Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014

Toimitusjohtaja ja  hallitus yhteensä 299 218,03 183 138,70
 
4.4 Eläkesitoumukset:        
Yrityksellä ei ole suuruudeltaan olennaisia johdolle annettuja eläkesitoumuksia.     
   

5. Tilintarkastajan palkkiot eriteltynä:    
    
Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014

1) tilintarkastus 22 378,00 6 892,50
2) muut palvelut  142 087,94 12 614,68
3) veroneuvonta 5 000,00  -      
 
6. Rahoitustuotot ja -kulut: 
Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014

Muut korko- ja rahoitustuotot   
Muilta 307,60  486,97
Korkokulut ja muut rahoituskulut   
Muille -1 227 620,75 -13 902,45
Yhteensä -1 227 313,15 -13 415,48
 
Muut rahoituskulut sisältää taloudellisen neuvonantajan osakepalkkion listauksen järjestelyistä.
Palkkion vaikutus rahavirtaan oli 297 855,04 euroa.        

7. Liiketoiminnan muut kulut: 
   

Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014

Vapaaehtoiset henkilösivukulut 24 804,57 32 499,68
Toimitila- ja kalustokulut 147 719,87 118 497,77
Matka-, myynti- ja markkinointikulut 197 598,93 264 282,54
Hallintokulut 991 587,75 235 620,05
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 1 361 711,12 650 900,04

Hallintokuluihin on vuoden 2015 aikana kirjattu yhtiön First North listautumiseen liittyviä, rahavirtaan vaikuttavia,  kuluja 
yhteensä 785 892,32 euroa.
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8. Pysyvien vastaavien aineellisen omaisuuden ja muiden  
pitkävaikutteisten menojen poistot:      

Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014 

Aineettomat oikeudet 153 347,83 1 308 864,98
Koneet ja kalusto  3 882,26 5 176,33
Arvonalentumiset  3 868,32
Poistot yhteensä  ja arvonalentumiset 157 230,09 1 317 909,63
 
9. Pysyvien vastaavien muutokset:     
        
Aineettomat hyödykkeet  Patentit Yhteensä  
Hankintameno tk:n alussa  2 172 287,13     2 172 287,13     
Lisäykset tk:n aikana  170 530,32     170 530,32    
Hankintameno tk:n lopussa   2 342 817,45     2 342 817,45

Kert.sm-poistot tk:n alussa   -1 473 484,54    -1 473 484,54     
Tilikauden sumupoistot  -153 347,83    -153 347,83     
Kert.sm-poistot tk:n lopussa  -1 626 832,37    -1 626 832,37     

Tasearvo 31.12.2015  715 985,08     715 985,08    
Tasearvo 31.12.2014  698 802,59 698 802,59  

 Konttorikoneet  T&K-koneet ja

Aineelliset hyödykkeet ja -kalusto FIUO-koneet kalusto Yhteensä 

Hankintameno tk:n alussa 282 775,40     20 182,55     1 606 152,10     1 909 110,05    
Lisäykset tk:n aikana  -       -       -       -      
Vähennykset tk:n aikana   -       -       -       -      
Hankintameno tk:n lopussa  282 775,40     20 182,55     1 606 152,10     1 909 110,05    

Kert.sm-poistot tk:n alussa  -274 706,80    -19 867,89    -1 599 006,39    -1 893 581,08    
Tilikauden sumupoistot -2 017,15    -78,68    -1 786,43    -3 882,26    
Kert.sm-poistot tk:n lopussa  -276 723,95    -19 946,57    -1 600 792,82    -1 897 463,34    
 
Tasearvo 31.12.2015 6 051,45     235,98     5 359,28     11 646,71    
Tasearvo 31.12.2014 8 068,60     314,66     7 145,71     15 528,97    
 
10. Vaihtuvat vastaavat 

10.1. Lyhytaikaiset saamiset      
Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014 

Myyntisaamiset 
Muut saamiset 80 415,02 59 808,54
Siirtosaamiset 40 831,50 29 474,87
Yhteensä 121 246,52 89 283,41
 
10.2. Rahat ja Pankkisaamiset 
 1 844 832,76 217 316,57
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 966 079,28 306 599,98
 

Tilinpäätöksen liitetiedot
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11. Oman pääoman erittely: 
 
Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014 
Osakepääoma tilikauden alussa 158 286,97 147 936,97
Osakepääoman korotus 7 602 737,01 10 350,00
  
Kaupparekisterin mukainen osakepääoma tilikauden lopussa  7 761 023,98 158 286,97
 
Osakeantitili 0,00 2 378,85
Osakepääoma yhteensä 7 761 023,98 160 665,82
  
Ylikurssirahasto tilikauden alussa  6 906 058,33 6 906 058,33
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa  6 906 058,33 6 906 058,33
  
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa  14 667 082,31 7 066 724,15
  
Sij. vapaan oman pääoman rahasto tilik. alussa  7 155 353,70 5 895 197,55
Tilikauden muutos  1 857 832,68 1 260 156,15
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa  9 013 186,38 7 155 353,70
   
 
Edellisten tilikauden voitto/tappio tk:n alussa  -33 266 542,06 -30 681 013,84
Edellisen tilikauden tappio  -2 304 135,14 -2 585 528,22
Edellisten tilikauden voitto/tappio tilikauden lopussa  -35 570 677,20 -33 266 542,06
  
Tilikauden voitto (tappio)  2 615 663,08 -2 304 135,14
   
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa -23 941 827,74 -28 415 323,50
 
Oma pääoma yhteensä  -9 274 745,43 -21 348 599,35
  
Laskelma oman pääoman  riittävyydestä  
 31.12.2015 31.12.2014

Negatiivinen oma pääoma -9 274 745,43 -21 348 599,35
 + Pääomalainat 11 774 069,63 21 896 064,83
Oma pääoma OYL:n mukaisine lisäyksineen 2 499 324,20 547 465,48
   

12. Pitkäaikainen vieras pääoma  

Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014 

Pääomaehtoiset lainat (12.1.)  2 812 600,00
Pääomalainaehtoiset vaihtovelkakirjalainat (12.1.)  824 182,00
Pääomalainat Tekesiltä (12.2.) 11 774 069,63 18 259 282,83
Lainat Sitralta (12.3.)  350 000,00
Yhteensä 11 774 069,63 22 246 064,83
   
Pääomalainojen kirjaamattomat korot  3 355 340,19 12 774 916,79

 
Pääomalainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonomalla etuoikeudella.
Pääoma saadaan palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen 
määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen si-
sältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääoman tai korkojen maksamisesta ei anneta vakuutta. Jos korkoa ei voida 
maksaa, se siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. 
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12.1. Pääomaehtoiset lainat ja pääomaehtoiset vaihtovelkakirjalainat 
Yhtiön vaihtamattomat pääomaehtoiset vaihtovelkakirjalainat sekä pääomalainat (poislukien Tekesiltä saadut pääomalainat) 
mukaan lukien kertyneet korot muunnettiin konversioannissa antiosakkeiksi osakeannin ehtojen mukaisesti. Yhtiön vuonna 
2015 liikkeeseen laskema pääomalainaehtoinen vaihtovelkakirjalaina muunnettiin automaattisesti K-sarjan osakkeiksi. 
      
Alla olevassa taulukossa on esitetty konversioannin velkojien, maksuttomien annin velkojien sekä yhtiön vuonna 2015 liik-
keeseen laskeman pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan haltijoiden muunnot K-sarjan osakkeiksi.   
      
i) yhtiön vuosina 2011, 2008, 2004, 2002 ja 2000 liikkeeseen laskemien pääomalainaehtoisten vaitovelkakirjalainojen  
 määrä        
ii) kohdassa (i) mainituille pääomalainaehtoisille vaihtovelkakirjalainoille 30.5.2015 saakka kertyneiden korkojen yhteen-
 laskettu määrä        
iii) yhtiön vuonna 2015 liikkeeseen laskelman pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan määrä   
iv) pääomalainojen määrä        
v) kohdissa (i)-(vi) mainittujen lainojen ja korkojen yhteenlaskettu määrä kutakin lainan haltijaa kohden, sekä  
vi)  kohtien (i)-(vi) perusteella konversioannissa, maksuttomassa annissa ja yhtiön vuonna 2015 liikkeeseen  
 laskeman pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan automaattisen muunnon perusteella annettavat yhtiön K-sarjan  
 osakkeet.        
        
 i) ii) iii) iv)   v) vi) 

 VVK-lainat* VVK-lainojen  VVK-lainat  Pääoma - Yhteensä Lainojen   Konversioannin,

  korot** (2015)*** lainat  konvertointi Maksuttoman annin

Lainan haltija    ****     ja VVK:n (2015) 

      Jäljellä oleva perusteella annettavat

      lainamäärä K-sarjan osakkeet

 (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 31.12.2015 (lkm)

SITRA  225.000,0 3.001.458,3 450.000,0 1.300.000,0 5.435.328,0 0,00 3.556.300
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma  120.000,0 470.095,6 0 1.091.585,0 1.681.680,6 0,00 1.078.000
Inveni Secondaries Funds II & II follow-on  0 1.512.753,9 0 0 1.512.753,9 0,00 969.714
Niemi-Säätiö  0 981.662,8 25.000,0 62.600,0 1.069.262,8 0,00 689.431
Aboa Venture II Ky  452.282,0 522.773,0 0 0 975.055,0 0,00 625.035
Concordia Investor IKb  0 796.296,9 0 80.000,0 876.296,9 0,00 561.728
Biothom  0 481.818,3 125.000,0 129.900,0 736.718,3 0,00 492.287
Tampereen seudun kasvurahasto Tasku  0 182.833,3 0 0 182.833,3 0,00 117.200
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo   5.000,0 111.514,4 0 64.257,0 180.771,4 0,00 115.879
Concordia Investor IIKb  0 159.258,6 0 20.000,0 179.258,6 0,00 114.909
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera  5.000,0 120.024,5 0 0 125.024,5 0,00 80.143
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola  5.000,0 56.460,0 0 32.129,0 93.589,0 0,00 59.992
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola  5.000,0 56.458,9 0 32.129,0 93.587,9 0,00 59.992
Muut  6.600,0 7.128,4 13.500,0 0 27.228,4 0,00 19.617
Yhteensä  823.882,0 8.460.536,9 613.500,0 2.812.600,0 13.169.388,7 0,00 8.540.227 
       

Konveresioanti ja maksuton anti vähensivät Yhtiön velkoja ja taseen ulkopuolisia korkovastuita yhteensä 13,2 miljoonalla 
eurolla huomioiden vuonna 2015 yhtiön liikkeeseen laskeman pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan automaattinen 
muunto yhtön K-sarjan osakkeiksi. Kyseistä vaihtovelkakirjalainaa merkittiin 613.500 euroa. Lainan ehtojen mukaisesti lainan 
merkintähinta oli 20 (kaksikymmentä) prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta. Lainanantajat saivat 491.587 yhtiön K-sarjan 
osaketta.        
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12.2. Pääomalainat Tekesiltä          
Laina Nostettu muutettu avustukseksi Pääomalainan muutokset Pääomalainan 

n:o  aiemmilla tilikausilla osuus   osuus 

    31.12.2014 1.1.-31.12.2015 31.12.2015 
3037-177 74 002,68 7 569,12 66 433,56 -46 630,00 19 803,56
3037-1203 203 428,01 0,00 203 428,01 0,00 203 428,01
3037-1204 72 961,77 47 961,77 25 000,00 0,00 25 000,00
3037-1341 661 819,49 0,00 661 819,49 0,00 661 819,49
3037-1600 412 060,42 0,00 412 060,42 -28 476,61 383 583,81
3037-1601 1 013 164,07 0,00 1 013 164,07 0,00 1 013 164,07
3037-1724 3 919 466,39 28 476,61 3 890 989,78 -1 931 256,59 1 959 733,19
3037-1900 769 895,00 350 000,00 419 895,00 0,00 419 895,00
3037-2024 2 359 200,00 0,00 2 359 200,00 -1 179 600,00 1 179 600,00
3037-2023 2 284 587,00 1 142 293,50 1 142 293,50 0,00 1 142 293,50
3039-13602 724 220,58 540 926,00 183 294,58 0,00 183 294,58
3039-13759 768 822,40 0,00 768 822,40 -381 250,00 387 572,40
3039-13758 571 227,64 0,00 571 227,64 -283 000,00 288 227,64
3039-14039 2 018 430,52 0,00 2 018 430,52 -998 000,00 1 020 430,52
3035-15060 1 249 223,86 0,00 1 249 223,86 0,00 1 249 223,86
3035-14350 3 274 000,00 0,00 3 274 000,00 -1 637 000,00 1 637 000,00
Yhteensä 20 376 509,83 2 117 227,00 18 259 282,83 -6 485 213,20 11 774 069,63 
 
   kertynyt korko 4 343 061,39 **) 3 355 340,19 
 
Kaikkien lainojen korko on yhden (1) prosenttiyksikön alempi kuin kulloinkin  voimassa oleva peruskorko,   
kuitenkin vähintään kolme (3) prosenttia.   
Lainojen lyhennykset ajoittuvat vuosille 2015-2025.   
**) Lainojen anteeksianto sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin   
           

12.3.  Muut lainat     

Sitran yhtiölle myöntämät lainat,  (v. 2014 350 tuhatta euroa ja v. 2015 80 tuhatta euroa) yhteensä 430,0 tuhatta euroa  
ja sille 30.5.2015 kertyneet korot on muutettu yhtiön K-sarjan osakkeiksi lainaehtojen mukaisesti. K-sarjan oakkeita 
 annettin 300 235 kpl.      
 

13. Optiot ja kannustinjärjestelmä      

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien. antamisesta yhtiön 
avainhenkilöille. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.5.2015 optio-oikeudet 2015. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 
1 910 000 kappaletta K-sarjan osaketta. Optio-oikeuksista 1.004.330 kappaletta merkitään tunnuksella 2015A, 301.890 
kappaletta merkitään tunnuksella 2015B, 301.890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015C ja 301.890 kappaletta mer-
kitään tunnuksella 2015D Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta avainhenkilöille. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitse-
mään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika 
on optio-oikeudella 2015A 1.7.2016–31.12.2021, optio-oikeudella 2015B 1.1.2018–31.12.2021, optio–oikeudella 
2015C 1.1.2019–31.12.2021 ja optio-oikeudella 2015D 1.1.2020–31.12.2021.     
   
Osakkeen Merkintähinta on optio-oikeudella 2015A 1,25 euroa eli kaksikymmentä (20) prosenttia alhaisempi kuin Mer-
kintähinta, optio-oikeudella 2015B 1,56 euroa eli Merkintähinta, optio-oikeudella 2015C 1,56 euroa eli Merkintähinta ja 
optio-oikeudella 2015D 1,56 euroa eli Merkintähinta.        

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua tietyissä tilanteissa. Osakkeen Merkintähinta on kuiten-
kin aina vähintään 0,01¤.        
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14. Vakuudet ja vastuusitoumukset       
        
Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014 

  

Vakuustalletukset**  
    Vuokravakuudet   40 610,85 32 623,73   
Muut vastuut   
    Pääomalainojen kertynyt kirjaamaton korkovastuu 3 355 340,19 4 343 061,39

(**  Vakuustalletukset on esitetty taseessa muissa saamisissa.   
   

Yrityskiinnitykset   
   
Yrityksen irtaimeen omaisuuteen haetut panttivelkakirjat v. 2000 numerot 1-5 á 100 000 ¤. vuonna 2002 numerot 1 - 3 á 
300 000 ¤ ja numero 4 á 200 000 ¤, yhteensä 1 600 000 ¤, ovat yhtiön hallussa.
   

15. Lähiajan riskit  
        
Yhtiön First North -listautumisen yhteydessä järjestetyn osakeannin tuotto ylsi 3,5 miljoonan euron vähimmäistavoittee-
seen. Yhtiö arvioi listalleottoesitteessä 29.5.2015 liiketuloksensa kääntyvän positiiviseksi vuoden 2016 loppuun men-
nessä, mikäli kaikki tuolloin esitetyt oletukset, joista tärkein oli oletettujen yhteensä 3,6 miljoonan euron allekirjoitus- ja 
etappimaksujen kertyminen ja kirjaaminen vuoden 2016 liikevaihdoksi, toteutuisivat. Yhtiö odottaa, että merkittävä osa 
näistä maksuista tulee geeniterapian alalla mahdollisesti tehtävistä lisenssisopimuksista.

Geeniterapiaa koskevien lisenssisopimusten allekirjoittamisen ja siipikarjarokotteita koskevien alustavien tutkimusten vii-
västyttyä yhtiö heikensi 7.3.2016 tulosennustettaan ja arvioi Yhtiön vuoden 2016 liiketuloksen jäävän tappiolliseksi. Yhtiö 
on aloittanut lisärahoituksen hankinnan turvatakseen liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamisen ja toimintansa jatkuvuu-
den.

Lisärahoituksen hankinnassa yhtiöllä on harkinnassaan useat eri lyhyt- ja pitkäaikaiset  rahoituksen lähteet. Yhtiö pyrkii 
toteuttamaan lisärahoituksen hankinnan syksyyn 2016 mennessä. Yhtiö on kuitenkin tietoinen, että nykyisessä yleisessä 
taloudellisessa tilanteessa kaikki suunnitellut lisärahoituksen hankintaan tähtäävät toimenpiteet eivät aina toteudu suunni-
tellulla tavalla ja siksi rahoituksen hankintaan ja yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyy olennaista epävarmuutta.

Yhtiö on valittu laajaan European HIV Vaccine Alliance -tutkimuskonsortioon (EHVA), joka kehittää uusia rokotteita HIV:n 
hoitoon. Yhtiön osuus tutkimuskonsortion rahoituksesta on noin miljoona euroa, jonka kassavirtavaikutus painottuu vuo-
sille 2016 ja 2017. Saatava rahoitus kattaa yhtiölle EHVA-projektista aiheutuvat kustannukset.    
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Hallituksen toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitukset
Helsinki, 11.3.2016

Juha Vapaavuori    Erkki Pekkarinen
Hallituksen puheenjohtaja   Hallituksen jäsen

 

Dirk Teuwen    Rabbe Slätis
Hallituksen jäsen    Toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

 
Tampere, 18.3.2016
PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Janne Rajalahti
KHT

Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset



FIT Biotechin vuosikertomus 2015      41

Tilintarkastuskertomus

FIT Biotech Oy:n yhtiökokoukselle 

Olemme tilintarkastaneet FIT Biotech Oy:n kirjanpidon, 
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikau-
delta 1.1.2015–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, 
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat 
oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevi-
en säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä 
ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet 
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkas-
tuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toiminta-
kertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että nouda-
tamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet 
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintar-
kastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyt-
tää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen 
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko 
tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista 
virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimi-
tusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saat-
taa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, 
taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevi-
denssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakerto-
mukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista 
tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan 
harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. 
Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomi-
oon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä 
oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi 
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuh-
teisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 
mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon 
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastuk-
seen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimispe-

riaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan 
arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntom-
me perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toiminta-
kertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Tietyn seikan painottamista koskeva 
lisätieto
Lausuntoamme mukauttamatta haluamme kiinnittää huo-
miota tilinpäätöksen lähiajan riskejä koskevassa liitetie-
dossa nro 15 kuvattuihin toiminnan rahoitukseen liittyviin 
olennaisiin epävarmuustekijöihin, jotka saattavat merkittä-
västi kyseenalaistaa yhtiön kyvyn jatkaa toimintaansa.

Tampereella 18. päivänä maaliskuuta 2016 

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Rajalahti
KHT

Tilintarkastuskertomus


