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Toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen  
FIT Biotech on tutkimukseen ja kaupallistamiseen keskittyvä bioteknologiayhtiö, jonka tavoitteena on mullistaa  
terveydenhoitoa kehittämällä entistä turvallisempia, kustannustehokkaampia ja toimivampia hoitomuotoja. 

Patentoimiamme teknologioita voidaan käyttää muun muassa syövän hoitoon tarkoitetussa immunoterapiassa,  
entsyymien korvaamiseen tietyissä harvinaisissa sairauksissa sekä erilaisten tulehdustautien, kuten HIV, ennaltaeh-
käisyssä ja hoidossa. Kaikki tutkimukseen ja kehitykseen kohdentamamme tuotteet ovat onnistuessaan lääketieteellisiä  
läpimurtoja. 

FIT Biotechin teknologialla on sen skaalattavuuden antama teknologinen etu; se tarjoaa alustan geenipohjaisten hoito-
muotojen kehittämiselle entistä nopeammin. Toisin kuin useimmilla alan muilla toimijoilla, tuotekehityksemme perustuu 
DNA-pohjaiseen virusvapaaseen teknologiaan. DNA-pohjaisilla lääkkeillä saavutetaan lääketieteellisten etujen lisäksi 
merkittäviä kustannussäästöjä. 

Marraskuussa meille myönnettiin patentti, jonka myötä saamme yksinoikeudella Yhdysvalloissa immateriaalioikeudet 
GTU®-teknologiaan pohjautuvien DNA-rokotteiden, mukaan lukien FIT-06, markkinointiin HIV-potilaiden hoitoa varten. 
Tämä on taloudellisesti tärkeää, sillä se mahdollistaa yksinoikeuden kaupallistaa rokoteaihiotamme mahdollisimman 
hyvään hintaan. Patentti on edellytys sille, että voimme lisensoida markkinointioikeudet merkittävälle lääkeyhtiölle.  
Seuraavaksi aloitamme kliinisten kokeiden II-vaiheen European HIV and Vaccine Alliancen (EHVA) kanssa. Kliinisten kokeiden 
tavoitteena on tarjota HIV-potilaille toiminnallinen hoitokeino, joka on nykyistä turvallisempi ja kustannustehokkaampi.

FIT Biotech tarjoaa sijoittajille ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua omiin patentteihin perustuvien lääkeaihioiden 
kaupallistamiseen. Lääkekehitys on pitkäkestoinen prosessi ja sijoituksiin liittyy suuria riskejä. Matkan varrella on saavutettava 
useita välitavoitteita, vaikkakin aikaisen vaiheen lisenssisopimukset ovat yhä yleisempiä.

Liiketoimintamallimme perustuu lääkeaihioidemme lisensointiin kumppaneille, jotka jatkokehittävät niitä ja vievät lääkkeet 
markkinoille. Meillä on käynnissä useita lääkekehityshankkeita sekä yhteistyöhankkeita kansainvälisten bioteknologia-alan 
yritysten, lääkeyhtiöiden ja akateemisten tutkimuslaitosten kanssa.

Siirryin FIT Biotechin toimitusjohtajaksi vuoden 2018 tammikuussa lähes 16 vuoden hallituksen jäsenyyden jälkeen. 
Olen erityisen ylpeä asiallemme omistautuneesta huipputiimistämme, jolla on pitkä kokemus kansainvälisestä  
lääkeliiketoiminnasta. Tällä huipputiimillä ja ainutlaatuisella, patentoidulla teknologiallamme tavoittelemme roolia  
bioteknologia-alan johtavana ja tunnustettuna eurooppalaisena lääkekehitysyhtiönä.”

Toimitusjohtajan tervehdys
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  1 000 EUR 1-12/2017 1-12/2016 7-12/2017           7-12/2016
  Liikevaihto  10  
  Saadut avustukset 599 191 248       191
  Henkilöstökulut 1 204 992 511       485
  Poistot ja arvonalentumiset 292 159 211         52
  Muut kulut 1 514 1 704 855   1 004
  Liikevoitto (-tappio)  -2 838 -3 030 -1 517  -1 572
  Kauden voitto (tappio)  -3 301 -3 651 -1 921  -2 193
    
 Liiketoiminnan rahavirta  -2 505 -2 487 -1 105  -1 187
 Rahavarat kauden lopussa  429 486 429      486
 Oma pääoma -13 321 -12 404 -13 321                -12 404
 Oma pääoma OYL:n 
 mukaisine lisäyksineen 239 -630 239    -630

 Taseen loppusumma 1 071 1 428 1 071  1 428
    
 Omavaraisuusaste, %  22,3. negat. 22,3  negat.
 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  negat. negat. negat.  negat.
 Osakekohtainen tulos (EPS) -0,05 -0,06 -0,03    -0,04
 Osakkeiden lukumäärä 
 kauden lopussa (kpl) 224 956 112 43 022 718 224 956 112         43 022 718

 Omassa hallussa olevat osakkeet 
 tilikauden lopussa (kpl) 131 045 831 10 000 000 131 045 831         10 000 000

 Äänioikeudelliset osakkeet 
 tilikauden lopussa (kpl) 93 910 281 33 022 718 93 910 281         33 022 718

 Osakkeiden lukumäärä 
 keskimäärin (kpl)*) 61 416 522 28 107 614 78 774 808         28 540 193

Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste, %   = (Oma pääoma + oman pääoman ehtoiset lainat) x 100

                     (Taseen loppusumma – saadut ennakot)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  =  (Voitto (tappio) + rahoituskulut) x 100

                                                            (Oma pääoma + oman pääoman ehtoiset lainat + korolliset rahoitusvelat)

Osakekohtainen tulos, euroa  =  Kauden voitto (tappio) 

         Osakkeiden lukumäärä keskimäärin*)

*) Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa osakemääränä on käytetty 
     31.12.2017 mukaista keskimääräistä lukumäärää.

TUNNUSLUVUT 

Tunnusluvut
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS  
1.1.–31.12.2017
Toimintaympäristö ja strategian painopiste 
Biofarmaseuttisiin lääkkeisiin keskittyvien yritysten elinehto on intensiivinen tutkimus ja kehitys (R&D), jonka tavoitteena
on saattaa hoitomuodot niitä tarvitsevien saataville sekä tukea yrityksen kasvua pitkällä aikavälillä. Tutkimus- ja  
kehityshankkeet edellyttävät tyypillisesti suuria investointeja hankkeen alkuvaiheessa. Hankkeesta saadaan tuottoja 
keskimäärin 8–12 vuotta myöhemmin, kun tuote on onnistuneesti saatettu markkinoille. FIT Biotechin teknologialla 
on sen skaalattavuuden antama teknologinen etu; se tarjoaa alustan geenipohjaisten hoitomuotojen kehittämiselle 
entistä nopeammin. Lisäksi yhtiö voi tämän teknologian myötä käyttää potilaiden omia soluja hoitomuodon tuottamisessa.
Tämä merkitsee kilpailuetua, koska kehittäminen tapahtuu nopeammin, tuotantokustannukset ovat alhaisemmat ja 
hoitomuodot ovat parempia ja turvallisempia.

Suuret biofarmaseuttisiin lääkkeisiin keskittyvät yhtiöt ostavat lisenssejä ja ulkoistavat tutkimus- ja kehitystoimintaa 
yhä kiihtyvämpään tahtiin. FIT Biotechin strategiana on etsiä kumppaneita lääkeaihioiden kliinistä kehitystä varten
sekä lisensioida alustaansa muille yhtiöille. Tämän kaksitahoisen lähestymistavan avulla lisätään teknologian  
käytettävyyttä ja voidaan saada käyttöpääomaa. FIT Biotech jatkaa tämän strategiansa toteuttamista.

FIT Biotech jatkaa tutkimusyhteistyötään kansainvälisen tutkimuskonsortion (EHVA) kanssa. FIT Biotechin GTU®-
teknologiaa hyödyntävän HIV-rokoteaihion testaaminen on siirtymässä kliinisten kokeiden toiseen vaiheeseen.  
Euroopan komissio tukee koko hanketta 22 miljoonalla eurolla. FIT Biotechin osuus on 0,9 miljoonaa euroa. Vuonna 
2017 yhtiö sai 0,6 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 0,2 miljoonaa euroa. Osasuorituksilla on katettu ja katetaan hankkeesta 
aiheutuneita kustannuksia vuosina 2016–2018. Viimeisen osasuorituksen (0,1 miljoonaa euroa) ehtona on hankkeen 
saattaminen päätökseen. EHVA-hankkeen odotetaan jatkuvan vuoteen 2021 asti. 

USA:n patenttitoimisto (USPTO) myönsi marraskuussa yhtiölle patentin otsikolla ”Methods of treating HIV diseases 
using novel expression vectors”. Patentti antaa FIT Biotechille yksinoikeuden hyödyntää HIV-potilaiden hoidossa  
kehittämiään GTU®-vektoriin perustuvia DNA-rokotteita, mukaan lukien FIT-06. 

FIT Biotech saavutti vuoden alkupuoliskon aikana prekliinisissä tutkimuksissa myönteisiä tuloksia gtGTU®-
teknologiansa soveltuvuudesta geenipohjaisiin hoitomuotoihin. FIT Biotech havainnollisti kyseisissä tutkimuksissa 
gtGTU-vektorin käyttökelpoisuutta syövän hoitoon tarkoitetun vasta-aineen tuotannossa. Mikä tärkeintä, kyseisen  
vasta-aineen tuotanto gtGTU:n avulla hidasti kasvaimen kasvua ja lisäsi eloonjäämismahdollisuuksia. Tulokset  
rohkaisivat yhtiötä kehittämään edelleen geenipohjaisia hoitomuotoja gtGTU-vektorin avulla.

FIT Biotech ilmoitti lokakuussa aloittavansa tutkimusyhteistyön Avacta Group Plc:n (Cambridge, Iso-Britannia)  
kanssa arvioidakseen gtGTU®-alustan ja Avactan Affimer®-teknologian yhteensopivuutta geeniterapioiden kehittämisessä. 
FIT Biotech on kehittänyt gtGTU®-vektorin geeniterapioita varten, jotta DNA-pohjaisten terapeuttisten lääkeaineiden 
tasainen ja pitkäaikainen tuotanto kehossa voidaan taata turvallisesti. Vektori ratkaisee näin ongelman nykyisten  
biologisten lääkeaineiden suhteen, jotka lyhyen puoliintumisajan takia kehossa vaativat usein toistettavaa annostelua. 
Vasta-aineet ovat olleet viimeisen vuosikymmenen suurin kaupallinen menestystarina ja tuottaneet biolääketeollisuudelle 
monen miljardin dollarin tulot.

Tutkimus- ja kehitystoiminta  
Yhtiö tekee sopimukseen perustuvaa yhteistyötä virolaisten tutkimusjärjestöjen kanssa geenipohjaisten hoitomuotojen 
kehittämisessä. Yhteistyön myötä FIT Biotech pystyy tehokkaasti ja kustannustehokkaasti jatkamaan lääkeaihioidensa ja 
teknologiansa kehitystyötä. Yhtiö tekee lisäksi yhteistyötä nimekkäiden eurooppalaisten laitosten kanssa patentoimaansa 
teknologiaan perustuvan immunoterapian kehittämiseksi. 

Tuotanto
Yhtiön keskeisenä strategisena vahvuutena on valmius ylläpitää omaa GMP-tasoista (Good Manufacturing Practice)  
sertifioitua tuotantotilaa. Sertifiointi käsittää kaikki laitteet, välineet, henkilöstön ja toimintamenetelmät. Tässä tuotanto-
tilassa yhtiö voi tuottaa prekliinisessä tutkimuksessa ja kliinisissä kokeissa käytettäviä DNA-pohjaisia rokotteita. 

FIT Biotech on aloittanut HIV-rokotteensa valmistuksen EU:n Horisontti 2020 EHVA -hanketta varten, jossa sen hoitavaa  
vaikutusta testataan osana uutta hoitomallia. Ensimmäiset rokotteet aiotaan toimittaa tutkimuskeskuksiin vuoden 2018 aikana.

Hallituksen toimintakertomus 
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TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.–31.12.2017

Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys
Yhtiön liikevaihto oli 0 (10 tuhatta euroa vuonna 2016). FIT Biotech on keskittynyt tuotekehitykseen, minkä vuoksi  
liikevaihtoa odotetaan vasta usean vuoden tieteellisen tutkimuksen ja kehityksen sekä kliinisten kokeiden jälkeen.  

Muut tuotot olivat 599 (191) tuhatta euroa ja koostuivat vuonna 2017 EHVA-hankkeesta saadusta apurahasta.

Henkilöstökulut kasvoivat 212 tuhannella eurolla 1 204 (992) tuhanteen euroon. Vuoden 2017 henkilöstökulut sisältävät 
poikkeuksellisia ulkomaisiin työntekijöihin liittyviä sosiaalikuluja sekä aikaisemmin lomautettuina olleiden työsuhteiden 
päättymisestä aiheutuneita kuluja yhteensä 157 tuhatta euroa.

Poistojen määrä kasvoi 292 (159) tuhanteen euroon pääasiassa käytöstä poistuneista patenteista johtuvista lisäpoistoista.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 1 514 (1 704) tuhatta euroa. 

Rahoituskulut olivat 463 (621) tuhatta euroa, ja tähän sisältyi Alpha Blue Oceanille uuden rahoitussopimuksen perusteella 
maksettu 400 tuhannen euron sitoutumispalkkio. Vuonna 2016 Bracknorille maksettu sitoutumispalkkio oli suuruudeltaan 
500 tuhatta euroa. Sitoutumispalkkiot eivät vaikuttaneet kassavirtaan.

Yhtiön tulos katsauskaudella oli -3 301 (-3 651) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,05 (-0,06) euroa. 

Tase, rahoitus ja investoinnit
Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 1 071 (1 428) tuhatta euroa. Yhtiön oma pääoma oli -13 321 (-12 404) 
tuhatta euroa. Oma pääoma osakeyhtiölain mukaisine lisäyksineen oli 239 (-630) tuhatta euroa. Vuoden 2016 vaihto-
velkakirjalainat muutettiin oman pääoman ehtoisiksi lainoiksi 10.3.2017, jotta yhtiö täyttäisi osakeyhtiölain vaatimukset.

Yhtiön patentit on arvostettu taseessa niiden poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Vuotuiset patenttikulut on 
merkitty tuloslaskelmaan kuluina. Tutkimus- ja kehitysmenoja ei ole kirjattu taseeseen.

Katsauskauden investoinnit olivat 53 (162) tuhatta euroa ja koostuivat pääasiassa patenteista.

Yhtiön rahavarat katsauskauden lopussa olivat 429 (486) tuhatta euroa. 

Hallituksen toimintakertomus

7

Korolliset velat
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollisia lainoja 13 560 (13 044) tuhatta euroa. 

  1 000 EUR 2017 2016
  Pääomalainat, Tekes*) 11 774 11 774
  Vaihtovelkakirjalainat, Bracknor**) 786 870
  Vaihtovelkakirjalainat, Sitra**) 300 400

  Vaihtovelkakirjalainat, Alpha Blue Ocean 700  0

  Yhteensä 13 560 13 044

*)   Kertynyttä korkoa ei ole sisällytetty lainasummaan   
**) 31.12.2016 olleet lainat on muutettu oman pääoman ehtoisiksi 10.3.2017



Hallituksen toimintakertomus
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FIT Biotech (”yhtiö”) on solminut uuden rahoitussopimuksen Alpha Blue Ocean Investment Groupin (”ABO”) kanssa 
22.12.2017. Sopimuksessa on kyse vaihtovelkakirjoista ja warranteista koostuvasta vähintään kolmen (3) miljoonan ja 
enintään kymmenen (10) miljoonan euron rahoitusohjelmasta. Ohjelman mukaisesti vaihtovelkakirjalaina on nostet-
tavissa 20:ssa 500 tuhannen euron määräisessä perättäisessä erässä (”lainaerä”) 30 kuukauden aikana. Yhtiö voi irtisanoa 
ohjelman ilman perustetta 6. päättymispäivän eli 6. lainaerän noston jälkeen. Kunkin lainaerän noston seurauksena  
liikkeeseen lasketut vaihtovelkakirjat oikeuttavat vaihtamaan ne yhtiön K-sarjan osakkeiksi sopimuksessa määritetyn  
arvostusmenetelmän ja teknisen prosessin mukaisesti. K-osakkeiden konversiohinta on 85 % alimmasta volyymillä  
painotetusta päätöskurssista 15. kaupantekopäivänä ennen konversiota.

Ohjelman mukaan ABO saa kunkin lainaerän noston yhteydessä lisäksi osakewarrantteja, jotka oikeuttavat, mutta eivät  
velvoita sitä merkitsemään K-sarjan osakkeita merkintähinnalla, joka riippuu K-osakkeiden markkinahinnasta osakewar-
ranttien liikkeeseenlaskuhetkellä. Warranttien perusteella merkittäväksi oikeuttavien K-osakkeiden lopullinen määrä ei 
ole tiedossa ja riippuu ABO:n halukkuudesta merkitä osakkeita ja sijoittaa yhtiön osakkeisiin sekä osakkeiden kulloisestakin 
arvosta julkisessa kaupankäynnissä sopimuksessa määrätyllä tavalla. Jos ABO käyttäisi warrantteja yhtiön K-osakkeiden 
merkitsemiseen, tällä olisi myönteinen vaikutus yhtiön pääomaan ja kassavirtaan.

Tämän ohjelman nojalla tapahtuva rahoitus muodostaa osakeyhtiölain 12 luvun mukaisen pääomalainan.

Ohjelma sisältää myös osakelainaussopimuksen, jonka mukaan yhtiö (lainanantajana) antaa ABO:lle yhteensä 41 666 667 
K-osaketta osakelainana. Osakelaina mahdollisti ensimmäisen 500 tuhannen euron erän noston ennen ylimääräisen  
yhtiökokouksen hyväksyntää ja toimi vakuutena lainalle. Lainatut osakkeet palautetaan yhtiölle, jos yhtiö päättää irtisanoa 
osakelainan. 

Ohjelman toteuttamiseksi hallitus voi käyttää joko uusia ja/tai yhtiön hallussa olevia osakkeita ja/tai vaihtaa käteiseksi 
sijoittajalle liikkeeseen laskettuja vaihtovelkakirjoja.

Sopimuksen nojalla ABO:lla on oikeus 400 tuhannen euron sitoutumispalkkioon, joka maksetaan K-osakkeina sekä 
vaihtovelkakirjoina, joihin ei liity osakewarrantteja. Sitoutumispalkkio maksetaan sopimuksen toteutuksen yhteydessä 
(”sitoutumispalkkio”). Sitoutumispalkkio koostuu 16 666 667 K-osakkeesta ja 200:sta osakkeiden merkintään oikeuttavasta 
vaihtovelkakirjasta. Sitoutumispalkkiona ABO:lle maksettavien osakkeiden kokonaismäärä riippuu yhtiön K-osakkeiden 
markkina-arvosta. 

Ohjelman ja sen vaihtovelkakirjojen nojalla liikkeeseen laskettavien uusien K-osakkeiden kokonaismäärä riippuu yhtiön 
K-osakkeen markkinahinnasta ohjelmakauden aikana. Kun sovelletaan osakkeiden hintoja julkisessa kaupankäynnissä 
ennen ohjelman hyväksymistä, liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä ensimmäisten kuuden lainaerän aikana 
olisi 220 588 230 osaketta ja 112 500 000 warranttia, jotka oikeuttavat merkitsemään saman määrän osakkeita. Ohjelma 
heikentää nykyisten osakkeenomistajien omistusta.

Ohjelman toteuttamisen edellyttämä lopullinen K-osakkeiden lukumäärä määräytyy muun muassa yhtiön nostamien 
lainaerien ja vaihtovelkakirjojen määrän, yhtiön K-osakkeen kurssikehityksen, ABO:n käyttämien osakewarranttien sekä 
mahdollisten sopimuksessa määriteltyjen oikaisujen perusteella ohjelman voimassaoloaikana, eikä tarkkaa lukua voida 
vielä tietää. 

Uusi rahoitusohjelma hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.2.2018. 

Nykyinen rahoitussopimus Bracknorin kanssa on lakkautettu osana uutta rahoitusohjelmaa. Tämä merkitsee sitä, että 
31.12.2017 taseessa olleet oman pääoman ehtoiset Bracknorin vaihtovelkakirjalainat, 786 tuhatta euroa, konvertoitiin 
omaan pääomaan ja rahoitussopimuksen mukaisesti merkityiksi K-osakkeiksi vuoden 2018 alussa ja että uusia lainoja 
ei nosteta.

Alpha Blue Oceanin kanssa solmitun rahoitussopimuksen ei ennakoida olennaisesti vaikuttavan Sitran tai Tekesin kanssa 
toteutettaviin nykyisiin rahoitusjärjestelyihin. Ohjelma ei estä yhtiötä käyttämästä muun tyyppistä rahoitusta.
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  Vaihtovelkakirjalainojen
  muutos  kauden 
  aikana 1 000 EUR
 Bracknor                                                     870               2 000                - 2 084                      786                 3 528 456          65 106 636

 SITRA                                                            400                       0                     -100                      300                 1 610 208            3 020  441

 Alpha Blue Ocean*)                                      0                  700                           0                      700                                0                             0

 Yhteensä                                                1 270              2 700                -2 184                   1 786               5 138 664          68 127 077

Vaihtovelka-
kirjalainat 
1.1.2017
( 1 000 EUR)

Vaihtovelka-
kirjalainojen 
nostot
( 1 000 EUR)

Lainojen 
konvertoinnit
( 1 000 EUR)

Vaihtovelka-
kirjalainat 
31.12.2017
( 1 000 EUR)

Konversio-
annin 
perusteella
annetut 
K-sarjan 
osakkeet
1.1.2017
(kpl)

Konversio-
annin 
perusteella
annetut 
K-sarjan 
osakkeet
31.12.2017
(kpl)

 Warranttien 
  muutos kauden 
  aikana 1 000 EUR
  Bracknor                                           2 745 151        56 377 817                    0                59 122 968                   63,0                  63,0 

  SITRA                                                 1 532 479                           0                    0                  1 532 479                      1,6                    1,6 

  Alpha Blue Ocean*)                                      0                           0                    0                                  0                          0     0 

  Yhteensä                                        4 277 630       56 377 817                   0               60 655 447                  64,6                  64,6

Liikkeeseen 
lasketut 
warrantit 
1.1.2017
(kpl)

Lisäys 
kauden 
aikana 
(kpl)

Käytetyt 
warrantit 
kauden 
aikana 
(kpl)

Liikkeeseen 
lasketut 
warrantit 
31.12.2017
(kpl)

Osuus 
osakkeista, %

Osuus 
äänistä, %

Tilikauden aikana Bracknor muunsi vaihtovelkakirjalainoista omaksi pääomaksi 2 084 tuhatta euroa ja Sitra 100 tuhatta 
euroa. Vaihtovelkakirjalainojen muunnon yhteydessä yhtiö antoi 3 528 456 K-sarjan osaketta Bracknorille ja 1 610 208 
K-sarjan osaketta Sitralle. Bracknorilla on 59 122 968 ja Sitralla 1 532 479 vaihtovelkakirjalainoihin liittyvää liikkeessä 
olevaa warranttia.

Ensimmäinen 500 tuhannen euron lainaerä Alpha Blue Oceanin rahoitusjärjestelystä nostettiin 28.12.2017. Sitoutumis-
palkkio oli suuruudeltaan 400 tuhatta euroa ja se esitetään vuoden 2017 rahoituksen kuluissa. 

Sitoutumispalkkioon ja osakaslainaan liittyvät osakkeet ja warrantit toimitettiin Alpha Blue Oceanille tammikuussa 2018. 
Yhtiö on (lainanantajana) antanut Alpha Blue Oceanille yhteensä 41 666 667 K-osaketta osakaslainana ja 37 500 000 
warranttia. Sitoutumispalkkion ensimmäinen osuus, 200 tuhatta euroa, maksettiin luovuttamalla 16 666 667 K-osaketta. 
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Lähiajan riskit, epävarmuustekijät ja rahoituksen riittävyys
Merkittävimmän lähiajan riskin muodostaa rahoituksen riittävyys. Lähiajan kassavirta perustuu pitkälti Alpha Blue Ocean 
(”ABO”) kanssa tehtyyn rahoitusohjelmaan. ABOn kanssa tehdyn sopimuksen mukaan yhtiö voi nostaa 10 000 tuhatta 
euroa, josta 500 tuhatta euroa nostettiin vuonna 2017. Rahoitusohjelman mukaan Yhtiö voi nostaa 500 tuhatta euroa 30 
työpäivän välein eli noin 4 000 tuhatta euroa vuonna 2018. 

ABOn kanssa solmittu rahoitussopimus sisältää useita ehtoja, jotka toteutuessaan saattavat vaarantaa rahoituksen  
saatavuuden. Rahoitusjärjestely ei rajoita FIT Biotechin mahdollisuuksia hankkia muunlaista oman ja vieraan pääoman 
ehtoista rahoitusta. FIT Biotech hakee aktiivisesti uusia rahoitusmahdollisuuksia ja käy niistä neuvotteluja.

Yhtiön johtoryhmä arvioi ja seuraa kassavirtaa vuosittain, kuukausittain ja viikoittain ja valvoo näin FIT Biotechin  
maksuvalmiutta. Hallitus arvioi tilannetta vähintään kuukausittain. 

Yhtiö voi vaikuttaa tarvittavan pääoman määrään mukauttamalla kustannusrakennetta rahoitusmahdollisuuksien mukaan. 

Yhtiön hallitus ja johtoryhmä uskovat, että yhtiön rahoitus on turvattu seuraaviksi 12 kuukaudeksi.

Koska yhtiöllä ei ole toistaiseksi liikevaihtoa, on vaarana, että oma pääoma menee negatiiviseksi pääomalainoista  
huolimatta. Omaa pääomaa arvioidaan ja seurataan kuukausittain, että yhtiö täyttää osakeyhtiölain vaatimukset. 

Strategiset riskit liittyvät tutkimus- ja kehitysohjelmien tekniseen menestykseen ja uusien kilpailevien tuotteiden saata-
vuuteen markkinoilla. Mikä tahansa tutkimus- ja kehityshankkeiden epäsuotuisa muutos saattaa vaarantaa patenttien 
omaisuusarvot ja aiheuttaa merkittävän riskin yhtiölle. Tämän tyyppisiä epäsuotuisia tilanteita saattaa syntyä lyhyellä 
varoitusajalla ja ne ovat arvaamattomia.

Henkilöstöön liittyvät riskit ovat pienessä organisaatiossa merkittäviä. Riskejä lievennetään kirjallisilla sijaisuus- 
suunnitelmilla, ulkoistetuilla palveluilla ja läpinäkyvillä prosesseilla.

Henkilöstö
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 11 (10) henkilöä (kokoaikaiseksi muutettuna). Lukuun eivät sisälly  
hallinnon tai tutkimuksen ja kehityksen ulkoistettujen toimintojen henkilöt.

Merkittävä osa yhtiön toiminnoista on ulkoistettu, jotta voitaisiin varmistaa tehokas tutkimus- ja kehitystoiminta ja uusien 
tuotteiden prekliininen kehitys. Myös osa laadun testauksesta on ulkoistettu, kuten ensisijaisen pakkausmateriaalin ja 
kriittisten raaka-aineiden testaus, raaka-aineiden steriiliyskokeet ja osa plasmidin sekvenssianalyysistä.

Muutokset yhtiön johdossa katsauskaudella
Biolääketieteen tohtori Santeri Kiviluoto on nimitetty yhtiön uudeksi tieteelliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 
1.5.2017. Yhtiön aiempi tieteellinen johtaja, filosofian tohtori Andres Männik jatkaa edelleen yhtiön prekliinisen tutkimuk-
sen johdossa. 

Yhtiö ilmoitti 27.4.2017 ulkoistaneensa taloushallinnon ja nimittäneensä Kaisa Kokkosen talous- ja hallintojohtajaksi. 
Kaisa Kokkonen, KTM (laskenta), HT-tilintarkastaja, on rahoitusalan konsulttiyrityksen Akeba Oy:n toimitusjohtaja.  
Matti Lähde nimitettiin samalla Tampereen toimintojen johtajaksi. Kumpikin nimitys on määräaikainen ja johtuu yhtiön  
nykyisen maajohtajan sekä talous- ja hallintojohtajan Liisa Laitisen pitkästä virkavapaasta. 

Yhtiön johtoryhmän jäseniä katsauskauden lopussa olivat James Kuo, toimitusjohtaja; Santeri Kiviluoto, tieteellinen 
johtaja; Kaisa Kokkonen, talous- ja hallintojohtaja; Matti Lähde, tuotantojohtaja, Kalevi Reijonen, lääketieteellinen  
johtaja ja Jussi Seitsonen, vastuullinen johtaja, laadunvalvonta.

Hallituksen puheenjohtaja, Juha Vapaavuori, jätti tehtävänsä 7.4.2017. Rabbe Slätis valittiin 7.4.2017 hallituksen  
uudeksi puheenjohtajaksi. Eero Rautalahti valittiin hallitukseen 26.1.2017 ja Anne-Maria Salonius 7.4.2017. Hallitus 
valitsi hallituksen jäsenen Erkki Pekkarisen hallituksen varapuheenjohtajaksi 23.8.2017.
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Tammikuun 26. päivänä 2017 pidetyn ylimääräisen 
yhtiökokouksen päätökset
FIT Biotech Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksessa on kuusi jäsentä. Ylimääräinen yhtiökokous 
valitsi OTK, solicitor, asianajaja Eero Rautalahden hallituksen uudeksi jäseneksi hallituksen esityksen mukaisesti. 

Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset
FIT Biotechin varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2017 Helsingissä.

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle  
vastuuvapauden tilikaudelta 2016.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen  
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Erkki Pekkarinen, Rabbe Slätis, Eero Rautalahti, Chitra Bharucha ja Anne-Maria Salonius.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

• Hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa.
• Hallituksen muille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa fyysiseltä kokoukselta, jossa hallituksen jäsen on 
   henkilökohtaisesti läsnä koko hallituksen kokouksen ajan.
• Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa myös kokouksista, joihin he osallistuvat          
  puhelimitse, edellyttäen, että jäsen on puhelimitse läsnä koko hallituksen kokouksen keston ajan ja että kyseessä on 
  hallituksen kokous, joka pidetään muutoin fyysisenä kokouksena.
• Hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan lisäksi kohtuulliset matkakustannukset hallituksen kokouksiin.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti.

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio -3 651 186,26 
euroa siirretään voitto-/tappiotilille.

3. Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Rabbe Slätis.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 14.12.2017 
Ylimääräinen yhtiökokous on tehnyt seuraavat päätökset:

1. Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 pykälän ”Muuntaminen” hallituksen esityksen 
    mukaisesti seuraavasti:

Muuntaminen
Jokaisella D-osakkeen omistajalla on milloin tahansa oikeus vaatia kaikkien omistamiensa D-osakkeiden muuntamista 
A-osakkeiksi siten, että yksi D-osake vastaa yhtä A-osaketta. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle.

Vaatimuksessa on ilmoitettava, kuinka monta D-osaketta halutaan muunnettavaksi A-osakkeiksi ja yhtiön osakkeiden 
arvo-osuusjärjestelmään liittämisen jälkeen arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu ja, mikäli muuntaminen ei ennen 
yhtiön osakkeiden liittämistä arvo-osuusjärjestelmään koske asianomaisen osakkeenomistajan kaikkia osakkeita, mitkä 
niistä halutaan muunnettaviksi. Yhtiön hallituksen on ilman aiheetonta viivytystä kirjallisen ilmoituksen tekemisestä 
suoritettava tarvittavat toimenpiteet D-osakkeiden muuntamiseksi A-osakkeiksi ja ilmoitettava muuntamisesta johtuvat 
osakkeiden lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin.
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Jokaisella D- ja/tai A-osakkeen omistajalla on milloin tahansa oikeus vaatia kaikkien omistamiensa D- ja/tai A-osakkeiden 
muuntamista K-osakkeiksi siten, että yksi D- ja/tai A-osake vastaa yhtä K-osaketta. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiön 
hallitukselle. Vaatimuksessa on ilmoitettava, kuinka monta D- ja/tai A-osaketta halutaan muunnettavaksi K-osakkeik-
si ja yhtiön osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään liittämisen jälkeen arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu ja, mikäli  
muuntaminen ei ennen yhtiön osakkeiden liittämistä arvo-osuusjärjestelmään koske asianomaisen osakkeenomistajan 
kaikkia osakkeita, mitkä niistä halutaan muunnettaviksi. Yhtiön hallituksen on ilman aiheetonta viivytystä kirjallisen  
ilmoituksen tekemisestä suoritettava tarvittavat toimenpiteet D- ja/tai A-osakkeiden muuntamiseksi K-osakkeiksi ja  
ilmoitettava muuntamisesta johtuvat osakkeiden lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin.

Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajan arvo-osuustilille kirjattavaksi osakkeen luovutettavuutta rajoittavan merkinnän 
muuntamismenettelyn ajaksi.

Hallitus voi päättää tarvittaessa tarkemmista menettelytavoista osakkeiden muuntamiseen liittyen. Sen jälkeen, kun 
yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää yhtiölle koska tahansa,  
mutta ei kuitenkaan sen jälkeen, kun hallitus on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Sanotun  
päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty muuntovaatimus katsotaan saapuneeksi ja käsitellään 
yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi kokonaan poistaa yhtiöjärjestyksen 13 pykälän.

2. Muutos yhtiön ja Sitran väliseen rahoitussopimukseen sekä sitä koskevaan hallitukselle annettuun valtuutukseen

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti (i) hyväksyä aiemmin vahvistetun valtuutuksen ylittävän 
yhteismäärältään 1 020 441 uuden K-osakkeen suunnatun liikkeeseenlaskun Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralle; 
sekä (ii) valtuuttaa hallituksen edelleen myöntämään, ottamatta huomioon osakkeenomistajien etuoikeutta, Sitralle 
26.9.2016 solmitun merkintäsopimuksen mukaiseen vaihtovelkakirjalainaohjelmaan perustuvia erityisiä oikeuksia, jotka 
oikeuttavat enintään 20 000 000 uuteen tai vanhaan K-osakkeeseen. Hallituksella on oikeus päättää erityisten oikeuksien 
antamiseen liittyvistä kaikista muista ehdoista ja muuttaa kyseisiä ehtoja.

Tämä valtuutus korvaa aiemmat vuonna 2016 rekisteröidyt ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa  
solmittuun rahoitusohjelmaan liittyvät valtuutukset ja on voimassa toistaiseksi.

3. Muutos yhtiön ja Bracknorin väliseen rahoitussopimukseen sekä sitä koskevaan hallitukselle annettuun valtuutukseen

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä merkintäsopimuksen muutokset ja sen mukaisesti valtuuttaa hallituksen,  
ottamatta huomioon osakkeenomistajien etuoikeuksia, myöntämään Bracknor Investment Groupille osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:ssä tarkoitettuja vaihtovelkakirjoihin perustuvia erityisiä oikeuksia määrän, joka oikeuttaa enintään 550 000 000 
uuteen tai vanhaan K-osakkeeseen ja osakewarrantteihin perustuvia erityisiä oikeuksia määrän, joka oikeuttaa enintään 
440 000 000 uuteen tai vanhaan K-osakkeeseen. Hallitus on valtuutettu päättämään kyseisten erityisten oikeuksien  
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä alun perin 15.9.2016 hyväksytyn Bracknor-rahoitusohjelman toteuttamiseksi. 
Merkintäsopimuksen mukainen hallituksen kokonaisvaltuutus myöntää osakkeisiin liittyviä erityisiä oikeuksia nousee 
näin ollen korkeintaan 990 000 000 uuteen tai vanhaan K-osakkeeseen nykyisestä 110 000 000 osakkeesta. Määrä vastaa 
noin 683 %:a yhtiön nykyisistä osakkeista ja äänistä.

Tämä valtuutus on voimassa toistaiseksi ja hallituksella on oikeus päättää erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä 
kaikista muista ehdoista ja kyseisten ehtojen muuttamisesta. Tämä valtuutus korvaa erityisten oikeuksien antamisesta 
15.9.2016 annetun valtuutuksen.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään K-osakkeiden osakeannista tai eritysten oikeuksien antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 550 000 000 uuden taikka yhtiön hallussa olevan 
K-osakkeen laskemisesta liikkeeseen yhdessä taikka useammassa erässä joko maksutta yhtiölle itselleen tai suunnatulla 
annilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen taikka osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamiin erityisiin  
oikeuksiin perustuen. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin taikka optio- ja/tai erityisten  
oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus on oikeutettu muuttamaan kaikkien erityisten oikeuksien ehtoja myös näiden 
oikeuksien antamisen jälkeen.

Valtuutus on voimassa toistaiseksi ja se korvaa 15.9.2016 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksytyn  
hallituksen valtuutuksen päättää enimmäismäärältään 110 000 000 K-osakkeen liikkeeseen laskemisesta.
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Osakkeet ja osakepääoma
FIT Biotech Oy:n täysin maksettu osakepääoma 31.12.2017 oli 10 332 472,29 euroa. Osakkeita oli 224 956 112 kpl. 

Osakkeet jakautuvat kolmeen osakelajiin seuraavasti: A: 5 229 kpl, D: 65 235 kpl ja K: 224 885 648 osaketta. K-osakkeet 
ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin First North Finland -markkinapaikalla.

Yhtiön hallussa oli 31.12.2017 K-sarjan osakkeista 131 045 831 kpl ja 58,27 % yhtiön osakekannasta. Äänioikeudellisia 
osakkeita oli 93 910 281. Listattuja K-osakkeita oli 93 839 817 kpl.

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 tarkemmin yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä, pörssiarvo ja osakkeenomistajat

Osakkeet Helsingin pörssissä, First North Finland -markkinapaikalla

  1.1.2017 – 
  31.12.2017                        
  FITBIO                                          129 361 200               5 148 157             0,15                 0,02                    0,04                   0,02

                    

 31.12.2017 31.12.2016

  Markkina-arvo, eur  2 463 056 3 479 133

  Osakkeenomistajat, kpl 2 453 913

    Osakevaihto          Arvo                    Ylin                    Alin                    Keski-               Viimeisin
   (kpl)                          (eur)                    kurssi              kurssi               kurssi                kurssi
                                                                     (eur)                 (eur)                 (eur)                    (eur)



Suurimmat osakkeenomistajat
Prosenttiosuus äänistä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 31.12.2017

Hallituksen toimintakertomus

Osakkeenomistaja                                                                             Kappalemäärä %
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 13 192 257 14,06
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 3 943 753 4,20
Svenska Handelsbanken AB 3 624 016 3,86
Pohjola Arto 2 171 350 2,31
AC Invest Oy 2 000 000 2,13
Christiansen Mikael 1 788 516 1,91
Huttunen Pekka 1 310 000 1,40
Sararda Oy 1 285 700 1,37
Danske Bank Oyj 1 256 111 1,34
Rom-Line Oy 1 200 000 1,28
Piiroinen Kerttu 1 145 433 1,22
Biothom Oy 1 119 756 1,19
Rämänen Esa-Pekka 1 010 000 1,08
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 960 000 1,02
Niemi-Säätiö SR 842 006 0,90
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 775 143 0,83
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö ELO 760 878 0,81
Prusti Minna 651 398 0,69
YP-Yrityspalvelu Oy 610 000 0,65
Suolaniemi Antti 608 267 0,65

K-osakkeiden kokonaismäärä  224 885 648
FIT Biotechin hallussa                                                                        -131 045 831

Äänioikeudellisten K-osakkeiden kokonaismäärä      93 839 817
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Optio-ohjelmat ja kannustinjärjestelmät
Optio-ohjelma 2016
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 8.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden erityisoikeuksien 
antamisesta. Valtuutuksen myötä olisi voitu myöntää yhteensä enintään 5 300 000 uutta osaketta tai yhtiön omaa  
K-sarjan osaketta. Valtuutus oli voimassa 30.6.2017 asti. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana. 

Optio-ohjelma 2015
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön 
avainhenkilöille. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.5.2015 optio-oikeudet vuodeksi 2015. Optio-oikeuksia annettiin  
yhteensä 1 910 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 910 000 yhtiön uutta tai sen hallussa  
olevaa K-sarjan osaketta. Optio-oikeuksista 1 004 330 kappaletta merkitään tunnuksella 2015A, 301 890 kappaletta 
tunnuksella 2015B, 301 890 kappaletta tunnuksella 2015C ja 301 890 kappaletta tunnuksella 2015D. Optio-oikeudet  
annettiin avainhenkilöille vastikkeetta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 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 listau-
tumisannin merkintähinta, optio-oikeudella 2015B, 2015C ja 2015D 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintä-
hinta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua tietyissä tilanteissa. Osakkeen merkintähinta on 
kuitenkin aina 0,01 euroa. 
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Hallituksen ehdotus voitonjaosta yhtiökokoukselle

Yhtiön tulos tilikaudella 2017 oli -3 301 tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ollut jakokelpoisia varoja 31.12.2017. Yhtiön hallitus ehdottaa 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 makseta osinkoa.

Keskeiset riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoiminta on kehitysvaiheessa ja perustuu tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin, eikä liiketoiminnan kehittymisestä  
kannattavaksi ole takeita. Yhtiön liiketoiminnan kannattavuus, tulevaisuudennäkymät ja jopa sen jatkuminen riippuvat 
olennaisesti siitä, kykeneekö yhtiö tekemään kehittämäänsä GTU®-teknologiaa koskevia lisenssi- ja yhteistyösopimuksia 
sekä erityisesti siitä, kykeneekö yhtiö osoittamaan yhtiön gtGTU-teknologian periaatteellisen toimivuuden. 

Yhtiön liiketulos riippuu uusien, erityisesti geeniterapian alalla tavoiteltavien sopimusten mukaisista maksuista sekä yhtiön 
jo allekirjoittamiin aiesopimuksiin perustuvien maksujen toteutumisesta suunnitellusti. Lääkekehitysalalle tyypilliseen  
tapaan tutkimustuloksia ja niistä riippuvista sopimuksista mahdollisesti saatavien maksujen määrää on vaikeaa ennakoida 
tarkasti monien epävarmuustekijöiden vuoksi. Yhteistyösopimusten etumaksuista erityisesti etappimaksut ja myöhemmin 
myyntiin sidotut lisenssisopimusten rojaltit riippuvat siitä, miten riskialtis tuotekehitys etenee ja saadaanko yhtiön teknologian 
pohjalta kehitetylle lääkkeelle myyntilupaa.

Yhtiön kehitysprojektit saattavat edetä suunniteltua hitaammin. Yhteistyöhankkeet ja suunnitelmat eivät aina toteudu  
odotetusti ja ne sisältävät olennaista epävarmuutta. Kehityshankkeisiin liittyy alalle tyypillisesti aina teknologiariski, joka 
kuitenkin vähenee tutkimusten edetessä kliiniseen vaiheeseen. 

Yhtiö tukeutuu tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitukseen avustuksin ja lainoin. Nämä tuet, joita paikalliset, kansalliset ja 
EU-tason instituutiot tarjoavat edistääkseen kehitystä alalla, ovat olleet merkittäviä. Avustusten saatavuutta keskipitkällä tai 
pitkällä aikavälillä ei voida kuitenkaan taata ja näin ollen tämä muodostaa mahdollisen riskin yhtiön tuloihin tulevaisuudessa. 
FIT Biotech voi hankkia lisärahoitusta osakeanneilla, käyttämällä yhtiön osakkeita maksuvälineinä tai neuvottelemalla  
uusien mahdollisten rahoittajien kanssa. Jos yhtiö ei saa hankittua rahoitusta, sen toiminta vaarantuu.

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 hitaammin, 
tuotekehityskulut ja niistä johtuva rahoitustarve voivat vastaavasti siirtyä myöhemmäksi. Tutkimustulosten kaupallistamisen 
aikaistuminen vähentää vastaavasti lisärahoituksen tarvetta.

Kilpailijat saattavat löytää uusia ja tehokkaita hoitomuotoja sellaisiin sairauksiin, joihin myös FIT Biotech kohdistaa kehitys-
hankkeitaan. Tämä saattaa vaikuttaa meneillään olevien tai tulevien kehityshankkeiden arvoon.

Yhtiön nykyiset tai tulevat yhteistyökumppanit eivät välttämättä onnistu yhtiön GTU®-teknologiaan perustuvien lääkeaihioiden
kaupallistamisessa. Yhtiön liiketoiminnan kehitys tulevaisuudessa riippuu merkittävissä määrin siitä, kykeneekö yhtiö
itse tai yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa menestyksellisesti viemään nykyisten ja tulevien lääkeaihioidensa  
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 avainhenkilöiden
ammattitaidosta sekä yhtiön kyvystä sitouttaa nykyinen johto ja muut avainhenkilöt ja rekrytoida uutta, toimialan tuntevaa 
ja osaavaa henkilöstöä myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja rahoitukseen liittyvistä riskeistä on tämän katsauksen kohdassa ”Lähiajan riskit, epävarmuustekijät ja rahoituksen 
riittävyys”.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Erkki Pekkarinen nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi 18.1.2018. Hän erosi samanaikaisesti yhtiön hallituksesta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 6.2.2018
FIT Biotech Oy:n ja European High Growth Opportunities Securitization Fundin (Alpha Blue Ocean, ”ABO”) välisen  
rahoitusohjelman hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään K-osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja  
optio- ja muiden K-osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
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Hallituksen toimintakertomus
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Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että se (i) hyväksyy ohjelman ja valtuuttaa hallituksen
ryhtymään kaikkiin ohjelman toteuttamisen edellyttämiin toimiin. Näihin kuuluu 10 000 vaihtovelkakirjan (joista kunkin  
nimellisarvo on 1 000 euroa ja kokonaispääoma yhteensä 10 000 000 euroa) ehtojen hyväksyminen. Vaihtovelkakirjat ovat 
vaihdettavissa yhtiön uusiin ja/tai olemassa oleviin K-osakkeisiin (tai osittain lunastettavissa käteiseksi). Lisäksi näihin kuuluu 
osakewarranttien ehtojen hyväksyminen. Ne oikeuttavat warrantin haltijan merkitsemään yhtiön uusia ja/tai olemassa  
olevia K-osakkeita. Osakkeenomistajien etuoikeudet eivät koske näitä velkakirjoja ja warrantteja. 

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että se (ii) valtuuttaa hallituksen päättämään 
osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n tarkoittamien optio- ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta  
ohjelman toteuttamiseksi ottamatta huomioon osakkeenomistajien etuoikeutta ja että yhtiökokous (iii) antaa valtuutuksen 
ja hyväksyy, että liikkeeseen lasketaan 200 velkakirjaa, joista kunkin nimellisarvo on 1 000 euroa, joihin ei liity osakewarrantteja
ja jotka ovat vaihdettavissa yhtiön K-osakkeiksi, maksuksi, jolla katetaan 50 % ABO:lle maksettavasta sitoutumispalkkiosta, 
sekä (iv) antaa valtuutuksen ja hyväksyy, että liikkeeseen lasketaan 500 velkakirjaa, joista kunkin nimellisarvo on 1 000 euroa, 
joihin liittyy osakewarrantteja ja jotka ovat vaihdettavissa yhtiön K-osakkeisiin, ABO:lle vastineeksi ensimmäisen 500 tuhannen 
euron lainaerän nostamisesta.

Lopuksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että se (v) antaa valtuutuksen ja hyväksyy  
yhtiön 41 666 667 oman K-osakkeen liikkeeseenlaskun ABO:lle lainattuina osakkeina osakelainaussopimuksen mukaisesti. 

Edellä olevaan (ii) kohtaan liittyen ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että se valtuuttaa 
hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
yhdessä tai useammassa lainaerässä ohjelman toteuttamiseksi. Kyseiset oikeudet oikeuttavat enintään (a) 250 000 000 
uuteen tai olemassa olevaan K-luokan osakkeeseen vaihtovelkakirjojen osalta ja (b) 250 000 000 uuteen tai olemassa 
olevaan K-luokan osakkeeseen warranttien osalta. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, ja niiden antaminen voi 
tapahtua suunnatusti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus on valtuutettu muuttamaan erityisten 
oikeuksien ehtoja milloin tahansa. Valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi. Nämä valtuutukset ja tämä rahoitus korvaavat 
Bracknor Investment Groupiin liittyvät valtuutukset ja siltä saadun rahoituksen. Hallitus poistaa vähitellen kaikki Bracknoriin 
liittyvät valtuutukset kaupparekisteristä tarpeettomina.  

Ohjelman ja sen vaihtovelkakirjojen nojalla ohjelman aikana (20 lainaerää) liikkeeseen laskettavien uusien K-osakkeiden koko-
naismäärän arvioidaan olevan enintään 1 471 000 000 osaketta. Laskennallinen määrä perustuu yhtiön K-osakkeiden tämän-
hetkiseen keskihintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden määrä vastaa noin 654:ää prosenttia yhtiön nykyisistä osak-
keista ja äänistä. Ohjelman perusteella myönnettävien optio-oikeuksien kokonaismäärä perustuu yhtiön K-osakkeiden kurssiin 
optio-oikeuksia annettaessa, ja on nykyisellä osakekurssilla laskettuna yhteensä 937 500 000 optiota, jotka oikeuttavat merkit-
semään saman määrän osakkeita. 

Ohjelman toteuttamisen edellyttämä lopullinen K-osakkeiden lukumäärä määräytyy muun muassa yhtiön nostamien  
lainaerien ja vaihtovelkakirjojen määrän, yhtiön K-osakkeen kurssikehityksen, ABO:n käyttämien osakewarranttien sekä mah-
dollisten sopimuksessa määriteltyjen oikaisujen perusteella ohjelman voimassaoloaikana, eikä tarkkaa lukua voida vielä tietää. 

Kirjattiin, että hallitus pyytää yhtiökokoukselta tarvittaessa lisävaltuutuksia ohjelman toteuttamiseksi.

FIT Biotech nosti helmikuussa toisen 500 tuhannen suuruisen erän Alpha Blue Ocean (ABO) rahoitusohjelmasta. 

Yhtiö oma pääoma oli 67 tuhatta euroa negatiivinen tammikuun lopussa. ABO -rahoituksen toisen erän nostolla 14.2.2018 
yhtiön oma pääoma oli jälleen osakeyhtiölain mukainen.

Päättyvän Bracknor -rahoitusohjelman viimeinen osa vaihtovelkakirjalainoista konvertoitiin osakkeiksi helmikuussa.
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Tilinpäätös

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2017



TULOSLASKELMA (FAS)
                                                                                                                                                      1.1.2017 -                       1.1.2016 -   
  1 000 EUR                                                                                          LIITE                        31.12.2017                    31.12.2016
  LIIKEVAIHTO   10
  Liiketoiminnan muut tuotot                                                                      2.1                               599  191

  Materiaalit ja palvelut    

      Aineet, tarvikkeet ja tavarat     

        Ostot tilikauden aikana  -134 -133

      Ulkopuoliset palvelut 8 -294 -243

  Materiaalit ja palvelut yhteensä  -428 -376
  Henkilöstökulut     

     Palkat ja palkkiot 2.2 -945 -872

       Henkilösivukulut    

     Eläkekulut 2.3 -71 -82

       Muut henkilösivukulut 2.2 -189 -38

  Henkilöstökulut yhteensä  -1 204 -992
  Poistot ja arvonalentumiset 2.3 -292 -159

  Liiketoiminnan muut kulut 2.4, 8 -1 514 -1 704

  LIIKEVOITTO (-TAPPIO)  -2 838 -3 030
  Rahoitustuotot ja -kulut     

    Muut korko- ja rahoitustuotot 2.6 0 0

    Korkokulut ja muut rahoituskulut 2.6 -463 -621

  Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä  -463 -621
     

  VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
  TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  -3 301 -3 651
  TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  -3 301 -3 651

Tuloslaskelma
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  1 000 EUR                                                                 LIITE                             31.12.2017                  31.12.2016          

  VASTAAVAA     
  PYSYVÄT VASTAAVAT     
  Aineettomat hyödykkeet     
        Aineettomat oikeudet 3.1 383 620
  Aineelliset hyödykkeet     
        Koneet ja kalusto 3.2 47 42
        Muut aineelliset hyödykkeet 3.2 62 69
  Aineelliset hyödykkeet yhteensä  109 110

  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  492 730    
  VAIHTUVAT VASTAAVAT     
  Pitkäaikaiset saamiset     
        Muut saamiset 6.4 87 88
  Lyhytaikaiset saamiset     
        Muut saamiset  44 90
        Siirtosaamiset  20 34
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  64 123
  Rahat ja pankkisaamiset  429 487

  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  579 698

  VASTAAVAA YHTEENSÄ  1 071 1 428

TASE (FAS)

Tase

  1 000 EUR                                                                   LIITE                           31.12.2017                  31.12.2016          

  VASTATTAVAA     
  OMA PÄÄOMA     
  Osakepääoma     
        Osakepääoma 4.1 10 332 8 282
        Ylikurssirahasto 4.1 6 906 6 906
  Muut rahastot  
        Sijoitetun vapaan oman 
        pääoman rahasto 4.1 9 347 9 013
  Edellisten tilikausien voitto (tappio)  -36 606 -32 955
  Tilikauden voitto (tappio)  - 3 301 -3 651

   OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4.2 -13 321 -12 404
   VIERAS PÄÄOMA  
  Pitkäaikainen vieras pääoma 
         Pääomaehtoiset vaihtovelkakirjalainat  5.1  1 786
        Vaihtovelkakirjalainat*) 5.1  1 270
        Pääomalainat 5.1, 5.2 11 774 11 774
        Siirtovelat   49
  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  13 560 13 093
  Lyhytaikainen vieras pääoma 
        Saadut ennakot 2.1 97 48
        Ostovelat  433 404
        Muut velat  34 79
        Siirtovelat  269 208
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  832 739
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  14 392 13 833
  VASTATTAVAA YHTEENSÄ  1 071 1 428

*) 31.12.2016 olleet vaihtovelkakirjalainat on muutettu oman pääoman ehtoisiksi 10.3.2017
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  1 000 EUR                                                                                                                                   31.12.2017                31.12.2016          

  Liiketoiminnan rahavirta:    
   Voitto (tappio) ennen 
   tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/-)                                                               -3 301       -3 651
   Oikaisut:    
      Poistot ja arvonalentumiset                                                                   292           159
      Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)                                                                   463                              621
  Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta                                                             -2 546                        -2 871
  Käyttöpääoman muutos:    
    Lyhytaikaisten korottomien 
    saamisten lisäys (-) / vähennys (+)                                                                     60                               -89
    Lyhytaikaisten korottomien 
    velkojen lisäys  (+) / vähennys (-)                                                                     44                               495
  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja                                                          -2 442                         -2 465
  Maksetut korot ja maksut muista 
  liiketoiminnan rahoituskuluista (-)                                                                   -63                                -22
  Liiketoiminnan rahavirta (A)                                                             -2 505                         -2 487
  Investointien rahavirta:    
     Investoinnit aineellisiin ja 
     aineettomiin hyödykkeisiin (-)                                                                   -53                              -162
  Investointien rahavirta (B)                                                                   -53                             -162
  Rahoituksen rahavirta:    
    Maksullinen oman pääoman lisäys                                                               2 050                               521
    Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäys                                                                   334  
    Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)                                                                   116                               770
 Rahoituksen rahavirta (C)                                                               2 500                           1 291
 Rahavarojen muutos (A + B + C)
 lisäys (+) / vähennys (-)                                                                   -58                          -1 358

Rahavarat tilikauden alussa                                                                  487                           1 845
Rahavarat tilikauden lopussa                                                                  429                              487

RAHOITUSLASKELMA (FAS)

Rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksen liitetiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot:     
 
1.1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet      
FIT Biotech Oy:n tilinpäätös on laadittu Suomen lainsäädäntöön perustuvien laatimisperiaatteiden mukaan.   
   
Tilinpäätöstä laadittaessa on sovellettu oletusta toiminnan jatkuvuudesta. Toiminnan jatkuvuuteen ja rahoituksen  
riittävyyteen liittyy riskejä, joita on kuvattu liitetiedossa numero 7.      
      
1.2. Tietojen vertailukelpoisuus      
Vuoden 2017 poistot sisältävät käytöstä poistuneisiin patentteihin liittyviä lisäpoistoja yhteensä 128 tuhatta euroa.  
    
Vuoden 2017 henkilöstökulut sisältävät poikkeuksellisia ulkomaalaisiin työntekijöihin liittyviä sosiaalikuluja sekä  
aikaisemmin lomautettujen henkilöiden työsuhteiden päättämiseen liittyviä kuluja yhteensä 157 tuhatta euroa.  
    
1.3. 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.

Pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.
Poistoina kuluksi kirjataan hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Poistot  
aloitetaan käyttöomaisuuden käyttöönottokuukautena.      

  
                                                                                               ARVIOITU                   POISTO                   POISTO
  Hyödykeryhmä                                                            PITOAIKA                   %                                MENETELMÄ

  Patentit 10                                                              Tasapoisto  

  Koneet ja kalusto                                                                                                     25 %                      Menojäännöspoisto  

  Muut aineelliset hyödykkeet 10                                                              Tasapoisto  

Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat, on kirjattu 
kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

1.4. Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimus- ja kehittämismenot on kirjattu vuosikuluksi tuloslaskelmaan.       
      
1.5. Leasing
Leasingmaksut on käsitelty vuokrakuluina. Yhtiössä ei ole merkittäviä rahoitusleasingsopimuksia.    
  
1.6. Eläkekulut      
Yhtiö on järjestänyt henkilöstön eläketurvan ulkopuolisten eläkevakuutusyhtiöiden kautta. Eläkevakuutuskulut sisältyvät 
henkilöstökuluihin. 

2. Tuloslaskelman liitetiedot 

2.1. Liiketoiminnan muut tuotot

  

  1 000 EUR                                                            31.12.2017                  31.12.2016      

  Avustukset yhteensä  599 191                                                               

Yhtiö kirjaa tuotoksi liiketoiminnan muihin tuottoihin saaduista avustuksista sen osuuden, josta kulut ovat arvion 
mukaan kertyneet. Liiketoiminnan muissa tuotoissa vuonna 2017 on EHVA:lta (European HIV and Vaccine Alliance) 
saadut avustukset, yhteensä 599 tuhatta euroa. 
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Tilinpäätöksen liitetiedot

2.2. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa      

Vuoden 2017 henkilöstökulut sisältävät poikkeuksellisia ulkomaalaisiin työntekijöihin liittyviä sosiaalikuluja sekä 
aikaisemmin lomautettujen henkilöiden työsuhteiden päättämiseen liittyviä kuluja yhteensä 157 tuhatta euroa.

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot 

  

  1 000 EUR                                                                       

  Toimitusjohtajan ja  hallituksen 
  palkat ja palkkiot yhteensä 243 178

Eläkesitoumukset
      
Yrityksellä ei ole suuruudeltaan olennaisia johdolle annettuja eläkesitoumuksia.      
      

Optiot ja kannustinjärjestelmät 
Optio-ohjelmat 2016 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 8.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden erityis-
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen myötä olisi voitu myöntää yhteensä enintään 5 300 000 uutta osaketta tai yhtiön 
omaa K-sarjan osaketta. Valtuutus oli voimassa 30.6.2017 asti. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana. 

Optio-ohjelmat 2016 
      
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta  
yhtiön avainhenkilöille. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.5.2015 optio-oikeudet vuodeksi 2015. Optio-oikeuksia  
annettiin yhteensä 1 910 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 910 000 yhtiön uutta tai 
sen hallussa olevaa K-sarjan osaketta. Optio-oikeuksista 1 004 330 kappaletta merkitään tunnuksella 2015A, 301 890 
kappaletta tunnuksella 2015B, 301 890 kappaletta tunnuksella 2015C ja 301 890 kappaletta tunnuksella 2015D. Optio-
oikeudet annettiin avainhenkilöille vastikkeetta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 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 listau-
tumisannin merkintähinta, optio-oikeudella 2015B, 2015C ja 2015D 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintä-
hinta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua tietyissä tilanteissa. Osakkeen merkintähinta on 
kuitenkin aina 0,01 euroa.            

  Henkilöä, 
  kokoaikaiseksi 
  muutettuna

 Hallinto 4 3

 Tutkimus ja tuotekehitys 7 7

  Yhteensä 11 10

   1.1.2017 -                   1.1.2016 - 
31.12.2017                31.12.2016      

  1 000 EUR  

  Palkat ja palkkiot 945 872

  Eläkekulut 71 82

  Henkilösivukulut 189 38

  Henkilöstökulut yhteensä 1 204 992

  Luontaisetujen verotusarvo 6 2

Henkilöstökulut

   1.1.2017 -                   1.1.2016 - 
31.12.2017                31.12.2016      

   1.1.2017 -                   1.1.2016 - 
31.12.2017                31.12.2016      
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Tilinpäätöksen liitetiedot

2.3. Suunnitelman mukaiset poistot

  1 000 EUR  

  Aineettomat oikeudet 271 150

  Koneet ja kalusto 14 8

  Muut aineelliset hyödykkeet 7 1

  Yhteensä 292 159  

  1 000 EUR  

  Vapaaehtoiset henkilöstökulut 32 96

  Toimitila- ja kalustokulut 356 234

  Matka-, myynti- ja markkinointikulut 124 119

  Kiinteät tutkimus- ja kehityskulut*) 90 186

  Hallintokulut 912 1 068

  Yhteensä 1 514 1 704

*) Pääosa tilikauden aikaisista tutkimus- ja kehityskuluista sisältyy ulkopuolisiin palveluihin.

Vuoden 2017 poistot sisältävät käytöstä poistuneisiin patentteihin liittyviä lisäpoistoja yhteensä 128 tuhatta euroa.

2.4. Liiketoiminnan muut kulut        

2.5. Tilintarkastajan palkkiot    

  1 000 EUR  

  Tilintarkastuspalvelut 31 35

  Konsultointipalvelut 54 2

  Yhteensä 85 37

2.6. Rahoitustuotot ja -kulut

  1 000 EUR  

  Muut korko- ja rahoitustuotot 0 0

  Muut korko- ja rahoituskulut, muille 463 621

  Yhteensä 463 621

Tilikaudella 2017 muihin rahoituskuluihin sisältyi vaihtovelkakirjalainaohjelmien järjestelypalkkioita yhteensä 400 tuhatta 
euroa (500 tuhatta euroa tilikaudella 2016). Palkkiolla ei ollut rahavirtavaikutusta kummankaan tilikauden aikana.  
    

   1.1.2017 -                   1.1.2016 - 
31.12.2017                31.12.2016      

   1.1.2017 -                   1.1.2016 - 
31.12.2017                31.12.2016      

   1.1.2017 -                   1.1.2016 - 
31.12.2017                31.12.2016      

   1.1.2017 -                   1.1.2016 - 
31.12.2017                31.12.2016      
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3. Taseen vastaavien liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetiedot

3.1. Aineettomat oikeudet
Patentit    

  1 000 EUR  

  Tilikauden alussa 620 716

  Lisäykset tilikaudella 34 54

  Tilikauden lopussa 654 770

  Suunnitelman mukaiset poistot      

  Tilikauden poistot -271 -150

  Tilikauden lopussa -271 -150

  Kirjanpitoarvo 31.12.2017 383 620

  1 000 EUR  

  Tilikauden alussa 42 12

  Lisäykset tilikaudella 19 38

  Tilikauden lopussa 61 50

  Suunnitelman mukaiset poistot  

  Tilikauden poistot -14 -8

  Tilikauden lopussa -14 -8

  Kirjanpitoarvo 31.12.2017 47 42

Vuoden 2017 poistot sisältävät käytöstä poistuneisiin patentteihin liittyviä lisäpoistoja yhteensä 128 tuhatta euroa.  
    
3.2. Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalustot        

  1 000 EUR  

  Tilikauden alussa 69 

  Lisäykset tilikaudella  70

  Tilikauden lopussa 69 70

  Suunnitelman mukaiset poistot    

  Tilikauden poistot -7 -1

  Tilikauden lopussa -7 -1

  Kirjanpitoarvo 31.12.2017 62 69

Muut aineelliset hyödykkeet

31.12.2017                31.12.2016      

31.12.2017                31.12.2016      

31.12.2017                31.12.2016      
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4. Oma pääoma

4.1. Oman pääoman erien muutokset    

  1 000 EUR  

  Osakepääoma 1.1.  8 282 7 761

    Osakepääoman lisäys tilikauden aikana  2 050 521

  Kaupparekisterin mukainen osakepääoma 31.12.  10 332 8 282

  Osakepääoma yhteensä 31.12.  10 332 8 282

      

  Ylikurssirahasto 1.1.  6 906 6 906

  Ylikurssirahasto 31.12.  6 906 6 906

      

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.  9 013 9 013

  Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäys tilikauden aikana 334 

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.  9 347 9 013  

 

  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1.1.  -32 955 -35 571

  Edellisen tilikauden voitto (tappio)  -3 651 2 616

  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 31.12.  -36 606 -32 955

  Tilikauden voitto (tappio)  -3 301 -3 651  

  Oma pääoma yhteensä  -13 321 -12 404

Yhtiön osakepääoma kasvoi tilikaudella 2017 vaihtovelkakirjalainojen konvertoinnilla 2 050 tuhatta euroa. Yhtiö antoi 
51 933 394 uutta K-osaketta. Lisätietoja hallituksen toimintakertomuksessa kohdassa osakkeet ja osakepääoma.  
    
      
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi tilikaudella 2017 vaihtovelkakirjalainojen konvertoinnilla 334 tuhatta euroa. 

4.2. Laskelma oman pääoman riittävyydestä

  1 000 EUR  

  Oma pääoma  -13 321 -12 404

  + pääomalainat*)  13 560 11 774

  Oma pääoma OYL:n mukaisine lisäyksineen  239 -630

*) Yhtiön oma pääoma oli negatiivinen 31.12.2016. Yhtiö sopi rahoittajien kanssa vaihtovelkakirjalainojen muuttamisesta oman 
pääoman ehtoisiksi 10.3.2017.       

4.3 Osakkeet

FIT Biotech Oy:n osakkeet on jaettu kolmeen eri osakelajiin seuraavasti: A: 5 229 osaketta, D: 65 235 osaketta ja K: 224 855 648 
osaketta. K-sarjan osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä First North Suomi -markkinapaikalla. 31.12.2017 
yhtiön kokonaisosakemäärä oli 224 956 112 osaketta.      
      
Yhtiöllä on tilikauden päättyessä omia K-sarjan osakkeita hallussaan yhteensä 131 045 831 kpl, eli 58,3 prosenttia yhtiön 
osakekannasta.      

31.12.2017                31.12.2016      

31.12.2017                31.12.2016      
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Yhtiö suuntasi itselleen 50 000 000 uuden K-osakkeen maksuttoman osakeannin 22.11.2017 ja 80 000 000 uuden K-osakkeen 
maksuttoman osakeannin 28.12.2017 varmistaakseen, että Yhtiöllä on käytettävissään K-osakkeita luovutettavaksi vaihtovelka-
kirjojen vaihtamisen ja varranttien toteuttamisen yhteydessä.      
      
Äänioikeutettujen osakkeiden määrä oli tilikauden päättyessä 93 910 281 osaketta. Listattujen K-sarjan osakkeiden määrä
93 839 817 osaketta.            

5. Vierasta pääomaa koskevat liitetiedot

5.1. Pitkäaikainen vieras pääoma

  1 000 EUR  

  Pääomaehtoiset vaihtovelkakirjalainat  1 786 

  Vaihtovelkakirjalainat*)   1 270

  Pääomalainat  11 774 11 774

  Siirtovelat   49

  Yhteensä  13 560 13 093

      

*) Yhtiön oma pääoma oli negatiivinen 31.12.2016. Yhtiö sopi rahoittajien kanssa vaihtovelkakirjalainojen 
muuttamisesta oman pääoman ehtoisiksi 10.3.2017.    

  1 000 EUR  

  Yli viiden vuoden päästä erääntyvät vastuut 

  Pääomalainat Tekesiltä  1 982 3 039
  

  1 000 EUR  

  Pääomalainojen kirjaamattomat korot  4 056 3 706  

 

Pääomalainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonommalla 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 sisältyvän 
taseen mukaisen tappion määrän. Pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Jos korkoa ei voida maksaa, se siirtyy 
maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa.    
  

31.12.2017                31.12.2016      

31.12.2017                31.12.2016      

31.12.2017                31.12.2016      
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5.2. Pääomalainat Tekesiltä    

   LAINAN NUMERO

  3037-177                                                74 54                                       20                                        0                           20 

  3037-1203                                           203 0                                     203                                       0                        203 

  3037-1204                                             73 48                                       25                                       0                           25 

  3037-1341                                           662 0                                    662                                        0                       662 

  3037-1600                                           412 28                                    384                                         0                       384 

  3037-1601                                        1 013 0 1 013     0           1 013 

  3037-1724                                        3 919 1 960 1 960 0           1 960 

  3037-1900                                           770 350 420 0               420 

  3037-2024                                       2 359 1 180 1 180 0          1 180 

  3037-2023                                       2 285 1 142 1 142 0           1 142 

  3039-13602                                        724 541 183 0               183 

  3039-13759                                        769 381 388                0                388 

  3039-13758                                        571 283 288 0                 288 

  3039-14039                                     2 018 998 1 020 0          1 020 

  3035-15060                                     1 249 0 1 249 0          1 249 

  3035-14350                                     3 274 1 637 1 637 0          1 637 

  Yhteensä                                         20 377 8 602 11 774 0                   11 774 

Nostettu                   
(1000 EUR) 

Tilinpäätöksen liitetiedot

                                                       
31.12.2017                31.12.2016      

Muutettu 
avustukseksi 
aiemmilla 
tilikausilla         
(1000 EUR)

Pääoma-
lainan osuus 
31.12.2016      
(1000 EUR)

Muutokset 
1.1.2017 - 
31.12.2017

Pääomalainan 
osuus 31.12.2017 
(1000 EUR)

Kertynyt korko yhteensä   4 056        3 706

1 000 EUR

Pääomalainojen korkoa ei ole kirjattu tulokseen ja taseeseen oman pääoman ehtoisen lainan mukaisesti.   
   
Kaikkien lainojen korko on yhden (1) prosenttiyksikön alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin 
vähintään kolme (3) prosenttia.       
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5.3. Vaihtovelkakirjalainat

Tilinpäätöksen liitetiedot

*) Rahoitussopimuksen ensimmäinen 500 tuhannen euron suuruinen erä nostettiin 28.12.2017. Sopimukseen liittyvä 
400 tuhannen euron suuruinen sitoutumispalkkio kirjattiin vuoden 2017 kuluksi. Ensimmäinen rahoituserä sekä 50 % 
sitoutumispalkkiosta on kirjattu vaihtovelkakirjalainoihin. Loput 50 % sitoutumispalkkiosta maksettiin luovuttamalla 
Alpha Blue Oceanille 16 666 667 yhtiön hallussa olleita omia K-sarjan osakkeita. Sitoutumispalkkio on kirjattu rahoitus-
kuluihin. Osakkeet ja warrantit siirrettiin alkuvuodesta 2018. 

5.3.1. SITRA - rahoitussopimuksen keskeiset ehdot

Vaihtovelkakirjalaina koostuu kahdesta 250 000 euron suuruisesta lainaerästä. Lisäksi Fit Biotech maksoi vuonna 2016 Sitralle 4 %:n 
Sitran Ohjelman kokonaismäärään perustuvan sitoutumispalkkion, jonka Sitra käytti vastaavansuuruisen Sitran Ohjelman 
mukaisen vaihtovelkakirjalainan merkintään ja joka lisättiin Sitran Ohjelman kokonaismäärään. Vaihtovelkakirjat oikeuttavat 
haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 2 000 000 Yhtiön uutta tai hallussa olevaa K-osaketta vaihtovelkakirjojen ehtojen 
mukaisesti. Muilta osin vaihtovelkakirjojen lopulliset ehdot vastaavat teknisiä muutoksia lukuun ottamatta Bracknorin kanssa 
sovittuja vaihtovelkakirjalainan alustavia ehtoja, jotka Yhtiö julkisti 25.8.2016. 

Sitralle voidaan antaa enintään 2 000 000 warranttia vastikkeetta warranttien ehtojen mukaisesti. Warrantit voivat oikeuttaa 
haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 2 000 000 Yhtiön uutta tai hallussa olevaa K-osaketta warranttien ehtojen 
mukaisesti. Muilta osin warranttien ehdot vastaavat teknisiä muutoksia lukuun ottamatta Bracknorin kanssa sovittuja 
warranttien alustavia ehtoja, jotka Yhtiö julkisti 25.8.2016.       

5.3.2. Alpha Blues Ocean (”ABO”) - rahoitussopimuksen keskeiset ehdot

FIT Biotech (”yhtiö”) on solminut uuden rahoitussopimuksen Alpha Blue Ocean Investment Groupin (”ABO”) kanssa 22.12.2017. 
Sopimuksessa on kyse vaihtovelkakirjoista ja warranteista koostuvasta vähintään kolmen (3) miljoonan ja enintään kymmenen 
(10) miljoonan euron rahoitusohjelmasta. Ohjelman mukaisesti vaihtovelkakirjalaina on nostettavissa 20:ssa 500 tuhannen 
euron määräisessä perättäisessä erässä (”lainaerä”) 30 kuukauden aikana. Yhtiö voi irtisanoa ohjelman ilman perustetta 6. 
päättymispäivän eli 6. lainaerän noston jälkeen. Kunkin lainaerän noston seurauksena liikkeeseen lasketut vaihtovelkakirjat 
oikeuttavat vaihtamaan ne yhtiön K-sarjan osakkeiksi sopimuksessa määritetyn arvostusmenetelmän ja teknisen prosessin 
mukaisesti. K-osakkeiden konversiohinta on 85 % alimmasta volyymillä painotetusta päätöskurssista 15. kaupantekopäivänä 
ennen konversiota.      
      
Ohjelman mukaan ABO saa kunkin lainaerän noston yhteydessä lisäksi osakewarrantteja, jotka oikeuttavat, mutta eivät  
velvoita sitä merkitsemään K-sarjan osakkeita merkintähinnalla, joka riippuu K-osakkeiden markkinahinnasta osakewarranttien 
liikkeeseenlaskuhetkellä. Warranttien perusteella merkittäväksi oikeuttavien K-osakkeiden lopullinen määrä ei ole tiedossa ja 
riippuu ABO:n halukkuudesta merkitä osakkeita ja sijoittaa yhtiön osakkeisiin sekä osakkeiden kulloisestakin arvosta julkisessa 
kaupankäynnissä sopimuksessa määrätyllä tavalla. Jos ABO käyttäisi warrantteja yhtiön K-osakkeiden merkitsemiseen, tällä 

  Vaihtovelkakirjalainojen
  muutos  kauden 
  aikana 1 000 EUR
 Bracknor                                                     870               2 000                - 2 084                      786                 3 528 456          65 106 636

 SITRA                                                            400                       0                     -100                      300                 1 610 208            3 020  441

 Alpha Blue Ocean*)                                      0                  700                           0                      700                                0                             0

 Yhteensä                                                1 270              2 700                -2 184                   1 786               5 138 664          68 127 077

Vaihtovelka-
kirjalainat 
1.1.2017
( 1 000 EUR)

Vaihtovelka-
kirjalainojen 
nostot
( 1 000 EUR)

Lainojen 
konvertoinnit
( 1 000 EUR)

Vaihtovelka-
kirjalainat 
31.12.2017
( 1 000 EUR)

Konversio-
annin 
perusteella
annetut 
K-sarjan 
osakkeet
1.1.2017
(kpl)

Konversio-
annin 
perusteella
annetut 
K-sarjan 
osakkeet
31.12.2017
(kpl)

 Warranttien 
  muutos kauden 
  aikana 1 000 EUR
  Bracknor                                           2 745 151        56 377 817                    0                59 122 968                   63,0                  63,0 

  SITRA                                                 1 532 479                           0                    0                  1 532 479                      1,6                    1,6 

  Alpha Blue Ocean*)                                     0                            0                    0                                  0                          0     0 

  Yhteensä                                        4 277 630       56 377 817                   0               60 655 447                  64,6                  64,6

Liikkeeseen 
lasketut 
warrantit 
1.1.2017
(kpl)

Lisäys 
kauden 
aikana (kpl)

Käytetyt 
warrantit 
kauden 
aikana (kpl)

Liikkeeseen 
lasketut 
warrantit 
31.12.2017
(kpl)

Osuus 
osakkeista, %

Osuus 
äänistä, %
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olisi myönteinen vaikutus yhtiön pääomaan ja kassavirtaan.      
      
Tämän ohjelman nojalla tapahtuva rahoitus muodostaa osakeyhtiölain 12 luvun mukaisen pääomalainan.   
   
Rahoitusohjelma on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen pääomalaina.      
      
Ohjelma sisältää myös osakelainaussopimuksen, jonka mukaan yhtiö (lainanantajana) antaa ABO:lle yhteensä 41 666 667  
K-osaketta osakelainana. Osakelaina mahdollisti ensimmäisen 500 tuhannen euron erän noston ennen ylimääräisen 
yhtiökokouksen hyväksyntää ja toimi vakuutena lainalle. Lainatut osakkeet palautetaan yhtiölle, jos yhtiö päättää  
irtisanoa osakelainan.       
      
Ohjelman toteuttamiseksi hallitus voi käyttää joko uusia ja/tai yhtiön hallussa olevia osakkeita ja/tai vaihtaa käteiseksi  
sijoittajalle liikkeeseen laskettuja vaihtovelkakirjoja.

Sopimuksen nojalla ABO:lla on oikeus 400 tuhannen euron sitoutumispalkkioon, joka maksetaan K-osakkeina sekä  
vaihtovelkakirjoina, joihin ei liity osakewarrantteja. Sitoutumispalkkio maksetaan sopimuksen toteutuksen yhteydessä 
(”sitoutumispalkkio”). Sitoutumispalkkio koostuu 16 666 667 K-osakkeesta ja 200:sta osakkeiden merkintään oikeuttavasta 
vaihtovelkakirjasta. Sitoutumispalkkiona ABO:lle maksettavien osakkeiden kokonaismäärä riippuu yhtiön K-osakkeiden 
markkina-arvosta.   
      
Ohjelman ja sen vaihtovelkakirjojen nojalla liikkeeseen laskettavien uusien K-osakkeiden kokonaismäärä riippuu yhtiön 
K-osakkeen markkinahinnasta ohjelmakauden aikana. Kun sovelletaan osakkeiden hintoja julkisessa kaupankäynnissä 
ennen ohjelman hyväksymistä, liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä ensimmäisten kuuden lainaerän aikana 
olisi 220 588 230 osaketta ja 112 500 000 warranttia, jotka oikeuttavat merkitsemään saman määrän osakkeita. Ohjelma 
heikentää nykyisten osakkeenomistajien omistusta.      
      
Ohjelman toteuttamisen edellyttämä lopullinen K-osakkeiden lukumäärä määräytyy muun muassa yhtiön nostamien laina-
erien ja vaihtovelkakirjojen määrän, yhtiön K-osakkeen kurssikehityksen, ABO:n käyttämien osakewarranttien sekä mahdollisten 
sopimuksessa määriteltyjen oikaisujen perusteella ohjelman voimassaoloaikana, eikä tarkkaa lukua voida vielä tietää.   
    
Uusi rahoitusohjelma hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.2.2018.  

5.3.3. Bracknor - rahoitussopimuksen keskeiset ehdot

Nykyinen rahoitussopimus Bracknorin kanssa on lakkautettu osana uutta rahoitusohjelmaa. Tämä merkitsee sitä, että 
31.12.2017 taseessa olleet oman pääoman ehtoiset Bracknorin vaihtovelkakirjalainat, 786 tuhatta euroa, konvertoitiin omaan 
pääomaan ja rahoitussopimuksen mukaisesti merkityiksi K-osakkeiksi vuoden 2018 alussa ja että uusia lainoja ei nosteta. 

6.Vakuudet ja vastuusitoumukset

6.1. Yrityskiinnitykset

Yrityksen irtaimeen omaisuuteen haetut panttivelkakirjat vuonna 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. 

6.2. Vuokravastuut      

  1 000 EUR  

  Seuraavalla tilikaudella erääntyvät vastuut  250  216

  1-5 vuoden sisällä erääntyvät vastuut  0  216

  Yhteensä  250  432

Vuokravastuut liittyvät pääosin Tampereella sijaitseviin tuotanto- ja toimistotiloihin.

31.12.2017                               31.12.2016      
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6.3. Leasingvastuut

  1 000 EUR  

  Seuraavalla tilikaudella erääntyvät vastuut  4 3

  1-5 vuoden sisällä erääntyvät vastuut  3 3

  Yhteensä  7 6

6.4. Vakuustalletukset

  1 000 EUR  

  Vuokravakuudet  87 88

Vakuustalletukset on esitetty taseen muissa saamisissa.

6.5. Muut taseen ulkopuoliset vastuut 
     
Yrityksellä on entistä johtohenkilöä koskeva elinikäinen eläkevastuu, jonka suuruus on vuosittain noin 12 tuhatta euroa. 
     

7. Lähiajan riskit, toiminnan jatkuvuus ja rahoituksen riittävyys    
  
Merkittävimmän lähiajan riskin muodostaa rahoituksen riittävyys. Lähiajan kassavirta perustuu pitkälti Alpha Blue Ocean 
(”ABO”) kanssa tehtyyn rahoitusohjelmaan. ABO:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan yhtiö voi nostaa 10 000 tuhatta 
euroa, josta 500 tuhatta euroa nostettiin vuonna 2017. Rahoitusohjelman mukaan Yhtiö voi nostaa 500 tuhatta euroa 30 
työpäivän välein eli noin 4 000 tuhatta euroa vuonna 2018.      
      
ABO:n kanssa solmittu rahoitussopimus sisältää useita ehtoja, jotka toteutuessaan saattavat vaarantaa rahoituksen  
saatavuuden. Rahoitusjärjestely ei rajoita FIT Biotechin mahdollisuuksia hankkia muunlaista oman ja vieraan pääoman 
ehtoista rahoitusta. FIT Biotech hakee aktiivisesti uusia rahoitusmahdollisuuksia ja käy niistä neuvotteluja.   
   
      
Yhtiön johtoryhmä arvioi ja seuraa kassavirtaa vuosittain, kuukausittain ja viikoittain ja valvoo näin FIT Biotechin  
maksuvalmiutta. Hallitus arvioi tilannetta vähintään kuukausittain.       
      
Yhtiö voi vaikuttaa tarvittavan pääoman määrään mukauttamalla kustannusrakennetta rahoitusmahdollisuuksien mukaan.   
    
      
Yhtiön hallitus ja johtoryhmä uskovat, että yhtiön rahoitus on turvattu seuraaviksi 12 kuukaudeksi.    
  
      
Koska yhtiöllä ei ole toistaiseksi liikevaihtoa, on vaarana, että oma pääoma menee negatiiviseksi pääomalainoista huolimatta. 
Omaa pääomaa arvioidaan ja seurataan kuukausittain, että yhtiö täyttää osakeyhtiölain vaatimukset.    
   
      
Strategiset riskit liittyvät tutkimus- ja kehitysohjelmien tekniseen menestykseen ja uusien kilpailevien tuotteiden saatavuuteen 
markkinoilla. Mikä tahansa tutkimus- ja kehityshankkeiden epäsuotuisa muutos saattaa vaarantaa patenttien omaisuusarvot 
ja aiheuttaa merkittävän riskin yhtiölle. Tämän tyyppisiä epäsuotuisia tilanteita saattaa syntyä lyhyellä varoitusajalla ja ne 
ovat arvaamattomia.      
      
Henkilöstöön liittyvät riskit ovat pienessä organisaatiossa merkittäviä. Riskejä lievennetään kirjallisilla sijaisuussuunnitelmilla, 
ulkoistetuilla palveluilla ja läpinäkyvillä prosesseilla.      

31.12.2017                31.12.2016      

31.12.2017                31.12.2016      
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

  1 000 EUR  

  Maksetut vuokrat 8 10

  Ostetut konsultointipalvelut 21 40

  Muut ostetut palvelut 98 115

  Yhteensä 127 165

31.12.2017                31.12.2016      

8. Lähipiiritapahtumat

Lähipiiritapahtumat tilikauden aikana

Muihin ostettuihin palveluihin sisältyy virolaiselta Icosagen AS:ltä ostetut tutkimus- ja kehityspalvelut. Kaksi FIT Biotech Oy:n 
johtoryhmän jäsentä toimii Icosagen AS:n Supervisory Boardin jäsenenä.      
      
Tapahtumat lähipiirin kanssa on toteutettu markkinaehtoisesti.      
      
Yhtiön lähipiirille ei ole annettu lainoja eikä heidän puolestaan ole annettu vakuuksia.

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA 
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 01.03.2018

Rabbe Slätis     Chitra Bharucha
Hallituksen puheenjohtaja    Hallituksen jäsen

Eero Rautalahti     Anne-Maria Salonius
Hallituksen jäsen     Hallituksen jäsen

Erkki Pekkarinen
Toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus 
 
Tampereella 15.3.2018 
PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö
Janne Rajalahti
KHT 

31



Tilintarkastuskertomus
FIT Biotech Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus 
Lausunto 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet FIT Biotech Oy:n (y-tunnus 0984183-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017.  
Tilinpäätös sisältää yhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilin-
tarkastuksessa. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat 
suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomes-
sa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.  
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen 
laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja sovel-
tuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen 
toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen 
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytök-sestä tai virheestä, 
ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vai-kuttavan taloudellisiin 
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme 
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 
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• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,  
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme  
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää 
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittele-
maan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyi-
simme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella joh-topäätöksen 
siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän 
täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin 
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat 
tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai 
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta 
ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja 
riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä 
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, 
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet 
Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme 
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, 
onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintaker-
tomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme 
työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä 
seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
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Huomautus

Esitämme huomautuksena, että yhtiön hallitus on ylittänyt yhtiökokoukselta 15.9.2016 saamansa valtuutuksen laskea 
liikkeeseen enintään 2.000.000 K-osakkeen merkintään oikeuttavat erityiset oikeudet Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 
Sitralle. Voimassa oleva valtuutus on ylitetty 1.020.441 osakkeella.

Havaittuaan valtuutuksen ylityksen yhtiön hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin ja kutsunut koolle ylimääräisen yhtiö-
kokouksen, joka pidettiin 14.12.2017. Kokouksessa hyväksyttiin 15.9.2016 vahvistetun valtuutuksen ylittävän 1.020.441 
uuden K-osakkeen suuntaaminen ja liikkeeseen laskeminen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralle.

Tampereella 15.3.2018
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö
Janne Rajalahti
(KHT)
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