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FIT Biotech Oy   
Yhtiötiedote 6.9.2018 klo 8:30 EET     

FIT BIOTECH OY:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.–30.6.2018 
Tilintarkastamaton 

HANKKEET ETENEVÄT SUUNNITELLUSTI, UUSIA AVAUKSIA, UUTTA HENKILÖSTÖÄ 

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. 

Tammi-kesäkuun 2018 pääkohdat 

• FIT Biotech ja Avacta Group plc (Avacta) suunnittelevat yhteistyönsä laajentamista kehittämällä 
seuraavan sukupolven biologisia lääkkeitä.  

• Geenipohjaisten hoitomuotojen tavoiteltu kaupallistaminen etenee: yhtiö jätti kaksi uutta 
patenttihakemusta. 

• EHVA:n (European HIV Vaccine Alliance) kliinisen tutkimuksen koelupa myönnetty FIT-06 
testaamista varten Sveitsissä ja Iso-Britanniassa. 

• Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi FIT Biotech Oy:n ja Alpha Blue Oceanin (”ABO”) välisen 
rahoitusohjelman, minkä jälkeen Bracknorin rahoitusohjelma lopetettiin. 

• Yhtiö nosti ABO:n rahoitusohjelmasta lainaerät 2-5, kukin 500 tuhatta euroa, yhteensä 2 000 
euroa. 

• Hallitus nimitti Erkki Pekkarisen uudeksi toimitusjohtajaksi tammikuussa. 
• Talous- ja hallintojohtajaksi nimitetty Tommi Holopainen, KTM, eMBA, aloitti tehtävässään 

1.7.2018. 
• Toiminnoista syntynyt kassavirta oli -1 849 (-1 400) tuhatta euroa 
• Yhtiön oma pääoma osakeyhtiölain mukaisine lisäyksineen oli 407 (260) tuhatta euroa. 

 
Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
• Rabbe Slätis luopui terveydellistä syistä hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja hallituksen 

puheenjohtajaksi 16.8.2018 valittiin Dr. Chitra Bharucha, MBE. Rabbe Slätis jatkaa hallituksen 
jäsenenä. 

• Tehtyään lisäselvityksiä Yhtiö päätti luopua rinnakkaislistautumisesta First North Sweden 
markkinapaikalle – asia ei ole tällä hetkellä ajankohtainen. 

• Yhtiö päätti 16.8.2018 nostaa ohjelmaan sisältyvän kuudennen 500 tuhannen euron suuruisen 
lainaerän ABO:lta. 

• Yhtiö on toimittanut Tampereen tuotantolaitokseltaan ensimmäisen erän FIT-06 rokotetta 
eurooppalaiselle EHVAlle (European HIV Vaccine Alliance) kliiniseen tutkimukseen. 
 

Näkymät vuodelle 2018  
FIT Biotech hakee aktiivisesti kumppaneita ja lisenssipartnereita GTU®-teknologiansa jatkokehitystä 
ja kaupallistamista varten. Yhtiö jatkaa lisäksi uusien hoidollisten sovellusten kehittämistä käyttäen 
omaa teknologiaansa ja uskoo käynnistävänsä uusia hankkeita. EU:n Horisontti 2020 EHVA -
konsortio testaa yhtiön FIT-06-rokotetta HIV:n funktionaalisessa hoidossa. Tämä kliinisten kokeiden 
I/II-vaiheen arvioidaan alkavan Q4 2018 aikana. 
 
Yhtiön hallitus ja johtoryhmä uskovat, että yhtiön rahoitus on turvattu seuraaviksi 12 kuukaudeksi.  
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Keskeiset tunnusluvut tammi-kesäkuu 2018 
Keskeiset tunnusluvut    
1000 EUR 1.1. - 

30.6.2018 
1.1. - 

30.6.2017 
1.1. - 

31.12.2017  
   

Liikevaihto    
Saadut avustukset 97 351 599 
Henkilöstökulut 652 693 1 204 
Poistot ja arvonalentumiset 102 81 292 
Liiketoiminnan muut kulut 916 659 1 514 
Liikevoitto/-tappio  -1 773 -1 321 -2 838 
Kauden voitto / tappio  -1 832 -1 379 -3 301 
    
Liiketoiminnan rahavirta  -1 849 -1 400 -2 505 
Rahavarat kauden lopussa  34 18 429 
Oma pääoma -13 117 -12 614 -13 321 
Oma pääoma OYL:n mukaisine 
lisäyksineen 407 260 239 

Taseen loppusumma 1 141 1 237 1 071 
    
Omavaraisuusaste, %  35,6 21,0 22,3 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   negat. negat. negat. 
Osakekohtainen tulos -0,002 -0,032 -0,054 
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 3 109 302 152 64 460 629 224 956 112 
Omien osakkeiden lukumäärä (kpl) 1 001 924 221 10 000 000 131 045 831 
Äänioikeuksien lukumäärä (kpl) 2 107 377 931 54 460 629 93 910 281 
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 981 412 670 47 381 179 61 416 522 
 
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                         = Kauden voitto (tappio) 
                                                Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 
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Toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen kommentoi 
”FIT Biotech on kansainvälisesti toimiva suomalainen bioteknologiayhtiö. Tavoitteenamme on 
saavuttaa johtava asema geenipohjaisten hoitomuotojen kehittäjänä. Geeninsiirtoteknologiallamme 
on sen skaalattavuuden antama teknologinen etu; se tarjoaa alustan geenipohjaisten hoitomuotojen 
kehittämiselle entistä nopeammin ja edullisemmin tuotantokustannuksin. Näin on mahdollista 
saavuttaa parempia ja turvallisempia hoitomuotoja. 

Kehitämme teknologioitamme edelleen, jotta voisimme tuoda markkinoille nykyistä parempia, 
turvallisempia ja kustannustehokkaampia lääkkeitä. Päämääränämme on tuottaa lisäarvoa 
lääkkeiden jakelijoille ja terveydenhuollon ammattilaisille; tärkein tavoitteemme on kuitenkin entistä 
parempien hoitojen tarjoaminen potilaille ja heidän elämänlaatunsa kohentaminen. 

Luomme innovatiivisia hoitoratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä potilaita että terveydenhuoltoalan 
toimijoita. Teknologia-alustamme mahdollistavat turvallisten ja edullisten hoitomuotojen 
kehittämisen. Edistynein tuotteemme on DNA-rokote FIT-06, jota kehitämme HIV-potilaiden hoitoa 
varten. Kliiniset testit ovat osoittaneet, että rokote on turvallinen ja että sitä voidaan valmistaa 
nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

Aloitimme uusia tutkimusprojekteja vuoden alkupuoliskon aikana. Saavutimme myös tärkeän 
virstanpylvään, kun Sveitsin ja Ison-Britannian lääkevirastot myönsivät European HIV Vaccine 
Alliancelle (EHVA) luvan käynnistää vaiheen I/II kliinisen kokeen suunnitellulla tavalla. FIT Biotechin 
FIT-06-rokoteaihio on osa hoitoa, jonka tehokkuutta ja turvallisuutta testataan HIV-positiivisilla 
henkilöillä. 

Katsauskauden aikana teimme kaksi kansainvälistä patenttihakemusta, jotka ovat strategisesti 
tärkeitä jatkaessamme teknologiamme ja lääkeaihioidemme kaupallistamista. Patenttihakemukset 
koskevat vektoriteknologia-alustojamme, joita on kehitetty edelleen, ja teknologiamme käyttöä 
syövän hoidossa. Nämä patenttihakemukset ovat meille erittäin tärkeitä geenipohjaisten 
hoitomuotojen kaupallistamisessa.  

Lisäksi valmistamme parhaillaan uusia lääkeaihioita tuotekehitystä varten. 

Olemme jatkaneet kansainvälistä verkostoitumista ja tehneet lujasti töitä viedäksemme kaupallisia 
sopimusneuvotteluja eteenpäin. Pisimmälle olemme edenneet brittiläisen Avacta-yhtiön kanssa, ja 
selvitämme parhaillaan yhteistyömme seuraavia vaiheita.  

Vuoden 2017 lopussa solmimme rahoitussopimuksen Alpha Blue Oceanin kanssa. Sopimuksen 
ansiosta saimme mahdollisuuden aloittaa uusia kehityshankkeita, joiden uskon hyödyttävän 
osakkeenomistajiemme pitkällä aikavälillä. Tuotekehitysportfoliomme monipuolistaminen auttaa 
meitä hajauttamaan liiketoimintariskejä merkittävästi.  

Vuoden alkupuoliskon aikana olemme lisäksi parantaneet liiketoimintaprosessejamme ja 
tehostaneet rutiinejamme. Organisaatiossa toteutettujen toimien ansiosta meillä on nyt entistä 
paremmat lähtökohdat kehittää liiketoimintaamme ja saada kansainvälistä rahoitusta. 

Yksi tavoitteistamme on omistaja-arvon lisääminen. Teemme paljon työtä sijoittajasuhteidemme 
parantamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi tehokkaamman viestinnän avulla. Haluamme välittää 
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markkinoille mahdollisimman kattavaa tietoa liiketoiminnastamme ja aikeistamme sekä 
potentiaalistamme.” 

 
LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.6.2018 
 
Toimintaympäristö 
 
Biologisten lääkkeiden määrä kasvaa kaiken aikaa, ja niillä hoidetaan monenlaisia sairauksia. 
Terapeuttisten vasta-aineiden kaltaiset biologiset lääkkeet ovat tavallisesti erittäin monimutkaisia, 
niiden valmistaminen on kallista ja ne edellyttävät potilaan hoitoa usein toistuvin väliajoin.  

Biologisten lääkkeiden maailmanlaajuisten markkinoiden odotetaan kasvavan keskimäärin 11 
prosentin vuosivauhtia 480 miljardiin euroon vuoteen 2024 mennessä (Transparency Market 
Research 2016). Biologisista lääkkeistä saadaan lähivuosina suurin osa biolääketieteen alan yritysten 
voitoista. Merkittäviä kasvumahdollisuuksia edustavat esimerkiksi syövän hoidossa käytettävät 
vasta-aineet.  

FIT Biotech on asemoitunut hyvin biologisten lääkkeiden markkinoille. Geenipohjaisten 
hoitomuotojen merkitys tunnustetaan yhä laajemmin, ja tästä on osoituksena myös se, että viime 
vuosina monet suurimmista biofarmaseuttisen alan sopimuksista on solmittu tällä alalla (lähde: Ernst 
& Young, Beyond Borders 2016). 
 
Strategian painopiste  
 
FIT Biotech on kliinisen vaiheen yhtiö, joka kehittää ja kaupallistaa patentoimiaan teknologioita 
sovelluksiin, joissa se voi hyödyntää kilpailuetuaan solmiakseen merkittävää taloudellista hyötyä 
tuottavia kaupallisia sopimuksia. 
 
FIT Biotech keskittyy tutkimukseen ja kaupallistamiseen pyrkien kehittämään paitsi entistä 
turvallisempia myös kustannustehokkaampia ja toimivampia hoitomuotoja. 
 
Innovatiivisia geeninsiirtoteknologioita ja DNA-rokotteita voidaan käyttää mm. syövän hoitoon 
tarkoitetussa immunoterapiassa, tiettyjen harvinaisten sairauksien entsyymikorvaushoidossa sekä 
HIV:n kaltaisten tartuntatautien hoidossa. Kaikki tutkimukseen ja kehitykseen kohdentamamme 
tuotteet ovat onnistuessaan lääketieteellisiä läpimurtoja. 
 
FIT Biotech toimii alalla, jolla kilpailu on vähäistä, ja markkinoilla, jotka ovat valmiita ottamaan 
vastaan biologisia lääkkeitä ja geenipohjaisia hoitomuotoja.  
 
Lahjakkaiden ja tehtävilleen omistautuneiden työntekijöiden innoittamina FIT Biotech keskittyy 
terveydenhuollon erityistarpeisiin patentoimiaan DNA-pohjaisia GTU®- ja gtGTU-teknologia-
alustojaan hyödyntäen. Yhtiön strategiana on omistaja-arvon maksimointi kaupallistamalla 
teknologia-alustojaan lääkeaihioiden kehittämisen kautta. Näitä aihioita tarjotaan biofarmaseuttisille 
yrityksille, jotka lisenssin kautta voivat jatkokehittää aihioita kaupallisiksi tuotteiksi.  
 
FIT Biotech pyrkii saamaan tuottoja pääasiassa seuraavista toiminnoista: 

• FIT Biotechin omien tuotteiden, kuten HIV:n hoitoon tarkoitetun FIT-06-rokotteen 
lisensoiminen, 

• FIT Biotechin oman teknologian lisensoiminen kumppaniyhtiöille, jotka kehittävät aktiivisia 
biologisia tuotteitaan. 
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Tutkimus ja kehitys  
 
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.  
 
FIT Biotech tekee yhteistyötä virolaisten kumppanien kanssa geenipohjaisten hoitomuotojen 
kehittämisessä. Tämän myötä FIT Biotech pystyy jatkamaan lääkeaihioidensa ja teknologiansa 
kehittämistä kustannustehokkaasti. Yhtiö tekee lisäksi yhteistyötä nimekkäiden eurooppalaisten 
laitosten kanssa patentoimaansa teknologiaan perustuvan immunoterapian kehittämiseksi. 
 
FIT Biotech jatkaa tutkimusyhteistyötään kansainvälisen EHVA-tutkimuskonsortion kanssa. FIT 
Biotechin GTU®-teknologiaa hyödyntävän HIV-rokoteaihion testaaminen on siirtymässä kliinisten 
kokeiden toiseen vaiheeseen. Euroopan komissio tukee hanketta 22 miljoonalla eurolla. EHVA-
hankkeen odotetaan jatkuvan vuoteen 2021 asti. 
 
FIT Biotech ja Avacta suunnittelevat yhteistyönsä laajentamista arvioinnin perusteella, joka koskee 
FIT Biotechin gtGTU-alustan ja Avactan Affimer®-teknologian yhteensopivuutta geenipohjaisten 
hoitomuotojen kehittämisessä. Tulokset osoittavat, että FIT Biotechin geeninsiirtoalusta tarjoaa 
merkittäviä mahdollisuuksia kehittää entistä turvallisempia, parempia ja kustannustehokkaampia 
lääkkeitä kasvaville biofarmaseuttisille markkinoille. Näiden myönteisten tulosten kannustamina FIT 
Biotech ja Avacta suunnittelevat nyt yhteistyönsä laajentamista. 
 
FIT Biotech pyrkii vastaamaan kliinisessä vaiheessa olevalla FIT-06-rokoteaihiollaan vakiintuneen 
HIV-terapian ongelmiin. Näitä ovat terapian riittämätön saatavuus, potilaiden vähäinen 
sitoutuminen terapiaan, sosiaalinen leimautuminen ja vakiintuneen HIV-terapian mahdollisesti 
aiheuttamat sivuvaikutukset. Verrattuna tämän päivän hoitomenetelmiin FIT-06-rokote voi tarjota 
mahdollisuuden turvallisempaan ja kustannustehokkaampaan HIV:n hoitoon. 
 
Tuotanto  
 
FIT Biotech Oy:llä on oma cGMP (current Good Manufacturing Practices) -tasoinen puhdastila, joka 
on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean hyväksymä. Tämä pilot-koon puhdastila 
mahdollistaa joustavan DNA-plasmidien tuotannon vaiheen I/II-tasoisten kliinisten kokeiden 
vaatimalla tavalla. 
 
FIT Biotech on aloittanut HIV-rokotteensa valmistuksen EU:n Horisontti 2020 EHVA -hanketta varten, 
jossa sen hoitavaa vaikutusta testataan osana uutta hoitomallia. Ensimmäiset rokotteet on 
toimitettu tutkimuskeskuksiin elokuussa 2018. Toinen erä arvioidaan toimitettavan Q1 2019 aikana. 
 
Laatu  
 
FIT Biotechilla on oma laatuosasto valmistettujen tuotteiden laadun varmistamiseksi. Myös 
laatutoiminnot ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sääntelemiä.  
  
Osoituksena toimivasta laadunvalvonnasta ja -varmistuksesta FIT Biotech on jatkuvasti pystynyt 
tuottamaan moitteettomia rokote-eriä. 
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TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.–30.6.2018 
 
Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. 
 
Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys 
 
Yhtiön liikevaihto oli 0 (0) tuhatta euroa. Tällä hetkellä FIT Biotech keskittyy tuotekehitykseen, minkä 
vuoksi liikevaihtoa odotetaan vasta usean vuoden tieteellisen tutkimuksen ja kehityksen sekä 
kliinisten kokeiden jälkeen. 
 
Muita tuottoja olivat EHVA-hankkeesta saatu 97 (351) tuhannen euron apuraha. 
 
Henkilöstökulut laskivat 41 tuhannella eurolla 652 (693) tuhanteen euroon. Vertailuvuonna kuluihin 
sisältyi ulkomaisiin työntekijöihin liittyviä sosiaaliturvamaksuja ja lomautettuina olleiden 
työsuhteiden päättymisestä aiheutuneita kuluja. 
 
Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 257 tuhannella eurolla ja olivat 916 (659) tuhatta euroa. 
Kulujen kasvu johtui pääasiassa rahoitukseen liittyvistä juridisista- ja muista kuluista sekä First North 
Sweden -rinnakkaislistautumisen lisälvityksistä. 
 
Yhtiön tulos katsauskaudella oli -1 832 (-1 379) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,002 (-
0,032) euroa.  
 
Tase, rahoitus ja pääomamenot 
 
Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 1 141 (1 237) tuhatta euroa. Yhtiön oma pääoma oli 
-13 117 (-12 614) tuhatta euroa. Oma pääoma osakeyhtiölain mukaisine lisäyksineen oli 407 (260) 
tuhatta euroa. 
 
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 46 (69) tuhatta euroa. 
 
Yhtiön rahavarat katsauskauden lopussa olivat 34 (18) tuhatta euroa. 
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Korolliset velat 
 
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollisia lainoja 13 524 (12 874) tuhatta euroa. 
 
Korolliset velat    

1000 EUR 1.1. - 
30.6.2018 

1.1. - 
30.6.2017 

1.1. - 
31.12.2017 

    
Pääomalainat, Tekes*) 11 774 11 774 11 774 
Vaihtovelkakirjalainat, Bracknor - 800 786 
Vaihtovelkakirjalainat, Sitra - 300 300 
Vaihtovelkakirjalainat, Alpha Blue 
Ocean 1 750 - 700 

Yhteensä 13 524 12 874 13 560 
*) Kertynyt korko, ei sisällytetty lainasummaan  
 
FIT Biotech (”yhtiö”) solmi uuden rahoitussopimuksen Alpha Blue Ocean Investment Groupin 
(”ABO”) kanssa 22.12.2017. Sopimuksessa on kyse vaihtovelkakirjoista ja warrantteista koostuvasta 
vähintään kolmen (3) miljoonan ja enintään kymmenen (10) miljoonan euron rahoitusohjelmasta. 
Ohjelman mukaisesti vaihtovelkakirjalaina on nostettavissa 20:ssa perättäisessä 500 000 euron 
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% painotetusta keskikurssista 15 kaupantekopäivänä ennen konversiota. 
 
Tämän ohjelman nojalla tapahtuva rahoitus muodostaa osakeyhtiölain 12 luvun mukaisen 
pääomalainan. 
 
Ohjelman toteuttamiseksi hallitus voi käyttää joko uusia ja/tai yhtiön hallussa olevia osakkeita ja/tai 
vaihtaa käteiseksi sijoittajalle liikkeeseen laskettuja vaihtovelkakirjoja. 
 
Uusi rahoitusohjelma hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.2.2018. 
 
Rahoitussopimus Bracknorin kanssa on lakkautettu osana uutta rahoitusohjelmaa. Tämä merkitsee, 
että 31.12.2017 vallinneen tilanteen mukaiset oman pääoman ehtoiset Bracknorin lainat, 786 
tuhatta euroa, on muutettu omaksi pääomaksi. Bracknorilla on edelleen hallussaan 59 122 968 
warranttia.31.12.2017 olleet Sitran oman pääoman ehtoiset lainat 300 tuhatta euroa on muutettu 
omaksi pääomaksi. Sitralla on edelleen hallussaan 1 532 479 warranttia. 
 
Ensimmäinen Alpha Blue Oceanin 500 tuhannen euron lainaerä nostettiin 28.12.2017.  Kesäkuun 30 
päivänä 2018 yhtiö on nostanut kaikkiaan viisi erää, yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Viides erä 
(lähetetty kesäkuun 29., vastaanotettu heinäkuun 2.) kirjattiin lainasaamisiin. 
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Vaihtovelkakirja
-lainojen muutos 
tammi-kesäkuun 
aikana 2018 

Vaihtovelka-
kirjalainat 
1.1.2018 

Lisäys kauden 
aikana 

Lainojen 
konvertoinnit 

Vaihtovelka-
kirjalainat 
30.6.2018 

Konversio-
annin 

perusteella 
annetut K-

sarjan 
osakkeet 
1.1.2018 

Konversio-
annin 

perusteella 
annetut K-

sarjan 
osakkeet 
30.6.2018 

Velkakirjojen 
haltija 

(1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) (1000 EUR) (kpl) (kpl) 

Bracknor 786 0 -786 0 63 005 796 233 069 435 
Sitra 300 0 -300 0 3 020 441 468 091 120 
Alpha Blue 
Ocean**) 700 2 000 -950 1 750 0 1 205 000 000 

Yhteensä 1 780 2 000 -2 030 1 750 66 026 237 1 906 160 555 
 
Warranttien 
muutos tammi-
kesäkuun aikana 
2018 

Liikkeeseen 
lasketut 

warrantit 
1.1.2018 

Lisäys kauden 
aikana 

Käytetyt 
warrantit 
kauden 
aikana 

 
 

Liikkeeseen 
lasketut 

warrantit 
30.6.2018 

Osuus yhtiön 
osakkeista*), 

% 

Osuus yhtiön 
äänistä, % 

Velkakirjojen 
haltija 

(kpl) (kpl) (kpl) (kpl) % % 

Bracknor 59 122 968 0 0 59 122 968 1,9 % 2,8 % 
Sitra 1 532 479 0 0 1 532 479 0,0 % 0,1 % 
Alpha Blue 
Ocean 37 500 000 1 843 750 000 0 1 881 250 000 60,5 % 89,3 % 

Yhteensä 98 155 447 1 843 750 000 0 1 941 905 447 62,5 % 92,1 % 
*) % yhtiön osakkeista lukuun ottamatta omia osakkeita 
 
Lähiajan riskit, epävarmuustekijät ja rahoituksen riittävyys  
 
Merkittävimmän lähiajan riskin muodostaa rahoituksen riittävyys. Lähiajan kassavirta perustuu 
pitkälti Alpha Blue Oceanin (”ABO”) kanssa tehtyyn rahoitussopimukseen. ABOn kanssa tehdyn 
sopimuksen mukaan yhtiö voi nostaa 10 000 tuhatta euroa, joista 2 500 tuhatta on nostettu 30. 
kesäkuuta mennessä. Yhtiö voi rahoitussopimuksen mukaan nostaa 500 tuhatta euroa aina 30 
päivän välein eli noin 4 000 tuhatta euroa vuonna 2018. 
 
ABOn kanssa solmittuun rahoitussopimukseen liittyy useita ehtoja, jotka saattavat vaarantaa 
rahoituksen saatavuuden, mikäli yhtiö ei täytä vaadittuja ehtoja. 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. 
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Koska yhtiöllä ei ole liikevaihtoa, on vaarana, että oma pääoma menee negatiiviseksi 
pääomalainoista huolimatta. Omaa pääomaa arvioidaan ja seurataan kuukausittain, jotta 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. Tämäntyyppisiä epäsuotuisia tilanteita saattaa syntyä lyhyellä varoitusajalla ja ne ovat 
arvaamattomia. 
 
Henkilöstöön liittyvät riskit ovat pienessä organisaatiossa merkittäviä. Riskejä lievennetään 
kirjallisilla korvaussuunnitelmilla, ulkoistetuilla palveluilla ja läpinäkyvillä prosesseilla. 
 
Henkilöstö 
 
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 10 (9) henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuina). Lukuun 
eivät sisälly hallinnon tai tutkimuksen ja kehityksen ulkoistettujen toimintojen henkilöt. 
 
Merkittävä osa yhtiön toiminnoista on ulkoistettu, jotta voitaisiin varmistaa uusien tuotteiden 
tehokas tutkimus- ja kehitystoiminta ja prekliininen kehitys. Myös osa laadunvalvonnasta on 
ulkoistettu, kuten ensisijaisen pakkausmateriaalin ja kriittisten raaka-aineiden testaus, raaka-
aineiden steriiliyskokeet ja osa plasmidin sekvenssianalyysistä. 
 
Muutokset yhtiön johdossa katsauskaudella 
 
Erkki Pekkarinen nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi 18.1.2018. Hän erosi samanaikaisesti 
yhtiön hallituksesta. 
 
Juhani Pitkäkoski, LLM, valittiin uutena jäsenenä hallitukseen 12.4.2018. 
 
Tommi Holopainen, KTM, eMBA, nimitettiin FIT Biotechin uudeksi talous- ja hallintojohtajaksi ja 
johtoryhmän jäseneksi 27.4.2018. Hän aloitti tehtävässä 1.7.2018. 
 
Rabbe Slätis luopui terveydellistä syistä hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Yhtiön hallituksen 
puheenjohtajaksi 16.8.2018 valittiin Dr. Chitra Bharucha, MBE. Rabbe Slätis jatkaa hallituksen 
jäsenenä. 
 
Helmikuun 6. päivänä 2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset  
 
FIT Biotech Oy:n ja Alpha Blue Oceanin (”ABO”) välisen rahoitusohjelman hyväksyminen ja 
hallituksen valtuuttaminen päättämään K-osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja optio- ja muiden K-
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
 
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. Nämä velkakirjat ja warrantit eivät vaikuta 
osakkeenomistajien etuoikeuksiin. 
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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 siten, ettei tämä vaikuta 
osakkeenomistajien etuoikeuksiin, 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 % 
ABOlle 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, ABOlle vastineeksi ensimmäisen 
500 000 euron lainaerän nostamisesta. 
 
Lopuksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että se (v) antaa 
valtuutuksen ja hyväksyy yhtiön 41 666 667 oman K-osakkeen suunnatun liikkeeseenlaskun ABOlle 
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 kokonaismäärän arvioidaan olevan enintään 1 471 000 000 osaketta. 
Laskennallinen määrä perustuu yhtiön K-osakkeiden tämänhetkiseen keskihintaan julkisessa 
kaupankäynnissä. Osakkeiden määrä vastaa noin 654:ää prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista ja 
äänistä. Ohjelman perusteella myönnettävien warranttien kokonaismäärä perustuu yhtiön K-
osakkeiden kurssiin optio-oikeuksia annettaessa, ja on nykyisellä osakekurssilla laskettuna yhteensä 
937 500 000 warranttia, jotka oikeuttavat merkitsemään saman määrän osakkeita. 
 
Ohjelman toteuttamisen edellyttämä lopullinen K-osakkeiden lukumäärä määräytyy muun muassa 
yhtiön nostamien lainaerien ja vaihtovelkakirjojen määrän, yhtiön K-osakkeen kurssikehityksen, 
ABOn käyttämien osakewarranttien sekä mahdollisten 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 Alpha Blue Oceanin rahoitusohjelman toisen lainaerän, jonka suuruus 
oli 500 tuhatta euroa. 
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FIT Biotechin oma pääoma osakeyhtiölain mukaisine lisäyksineen oli 67 tuhatta euroa negatiivinen 
tammikuun lopussa. Alpha Blue Oceanin rahoitusohjelman toisen lainaerän noston seurauksena oma 
pääoma osakeyhtiölain mukaisine lisäyksineen muuttui positiiviseksi 14.2.2018. 
 
Bracknorin lakkautetun rahoitusohjelman vaihtovelkakirjojen viimeinen osa muunnettiin osakkeiksi 
helmikuussa. 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset 
 
FIT Biotechin varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2018 Helsingissä. 
 
1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat 

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
vastuuvapauden tilikaudelta 2017. 

Yhtiökokous vahvisti Chitra Bharuchan, Anne-Maria Saloniuksen, Eero Rautalahden ja Rabbe Slätisin 
uudelleenvalinnan hallituksen jäseniksi ja Jussi Pitkäkosken valinnan uudeksi jäseneksi. Tämän 
toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen asti. Hallituksen 
jäsenten määrä on näin ollen viisi. 

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

1. Hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa. 

2. Hallituksen muille jäsenille (mahdollinen varapuheenjohtaja mukaan lukien) 
maksetaan 2 500 euroa kuukaudessa kaikesta hallituksen toimintaan liittyvästä työstä. 

3. Hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan lisäksi kohtuulliset 
matkakustannukset hallituksen fyysisiin kokouksiin. 

Varsinainen yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajana tällä hetkellä toimivan 
tilintarkastusyhtiön PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen tilintarkastusyhtiöksi. 
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne 
Rajalahti. Tilintarkastajalle maksetaan tämän kohtuullisen laskun mukainen palkkio, jonka yhtiö 
hyväksyy. 

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden 
tappio -3 300 763,48 euroa siirretään voitto-/tappiotilille. 

3. Hallituksen järjestäytymiskokous 

Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Rabbe Slätis. 

4. Yhtiön ja Sitran välinen rahoitussopimus sekä sitä koskevat hallitukselle annetut valtuutukset 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen myöntämään Sitralle lisäksi osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia siten, etteivät nämä vaikuta osakkeenomistajien etuoikeuksiin. 
Kyseiset erityiset oikeudet oikeuttavat Sitran saamaan yhteensä enintään 300 000 000 uutta tai 
vanhaa K-osaketta muuntamalla jäljellä olevat Sitra-ohjelman vaihtovelkakirjat.   
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Hallituksella on oikeus päättää erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä kaikista muista ehdoista ja 
muuttaa kyseisiä ehtoja. Tämä valtuutus on voimassa toistaiseksi. Koska kyse on yhtiön merkittävistä 
rahoitustarpeista ja sen suhteesta olennaisen tärkeään rahoittajaan, tässä kuvattujen erityisten 
oikeuksien myöntämiseen ja hallituksen valtuutuksen laajentamiseen on painavat taloudelliset syyt.  

5. Yhtiön ja European High Growth Opportunities Securization Fundin välinen rahoitussopimus sekä 
sitä koskevat hallitukselle annetut valtuutukset 

Yhtiökokous päätti antaa hallitukselle valtuutuksen myöntää Alpha Blue Oceanin (”ABO”) European 
High Growth Opportunities Fundille (”EHGOSF”) erityisoikeuksia määrän, joka oikeuttaa enintään 
4 000 000 000 uuteen tai vanhaan K-luokan osakkeeseen ABOn ohjelman vaihtovelkakirjojen osalta 
ja 3 000 000 000 uuteen tai vanhaan K-luokan osakkeeseen warranttien osalta siten, ettei kumpikaan 
näistä vaikuta osakkeenomistajien etuoikeuksiin. Tästä syystä hallitus on valtuutettu myös 
laskemaan liikkeeseen tai toimittamaan enintään 4 000 000 000 ABOn ohjelman vaihtovelkakirjoihin 
perustuvaa uutta tai vanhaa K-osaketta ja 3 000 000 000 osakewarrantteihin perustuvaa vanhaa tai 
uutta K-osaketta. 

Varsinainen yhtiökokous vahvisti niin ikään, että omia osakkeita voidaan käyttää 
vaihtovelkakirjalainojen muuntamiseksi K-osakkeiksi enemmän kuin 250 000 000:n maksimimäärä; 
osakkeet voidaan laskea liikkeeseen 6.2.2018 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen alun perin 
hyväksymien erityisoikeuksien perusteella. Kyseiset omat osakkeet, jotka muodostuivat 35 000 000 
K-osakkeesta, toimitettiin EHGOSF:lle 26.3.2018 ylimääräisen yhtiökokouksen 14.12.2017 
myöntämän valtuutuksen perusteella. 

Vaihtovelkakirjalainojen ehdot on selostettu varsinaiselle yhtiökokoukselle esitellyssä liitteessä 1 
”Velkakirjojen ominaispiirteet” ja osakewarranttien ehdot on selostettu varsinaiselle 
yhtiökokoukselle esitellyssä liitteessä 2 ”Warranttien ominaispiirteet”. ABOn ohjelman tarkoituksena 
on taata yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus ja käyttöpääoman riittävyys pitkällä aikavälillä. Tämän 
vuoksi erityisten oikeuksien myöntämiseen on painavat taloudelliset syyt. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista erityisten oikeuksien myöntämisen ja muuttamisen 
ehdoista, ja niiden antaminen voi tapahtua suunnatusti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen. Hallitus voi käyttää velkakirjojen vaihtoon ja/tai osakewarranttien toteuttamiseen joko 
uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Tämä valtuutus on voimassa toistaiseksi. Hallitus saattaa 
joutua pyytämään lisävaltuutuksia ABOn ohjelman toteuttamista varten. 

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

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään K-luokan osakkeiden liikkeeseenlaskusta (i) maksutta 
yhtiölle itselleen osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesti tarkoituksiin, joita hallitus pitää 
tarpeellisina ja asianmukaisina, tai (ii) uusien K-luokan osakkeiden suunnatulla osakeannilla 
osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisesti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen sekä (iii) 
myöntämällä optio- tai muiden K-osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisesti. Hallitus voi valtuutuksen mukaisesti laskea liikkeeseen 
enintään 2 000 000 000 uutta K-luokan osaketta (tai jakaa tai toimittaa jo tämän nojalla liikkeeseen 
laskettuja yhtiön hallussa olevia osakkeita). 

Hallitus voi käyttää tätä valtuutusta toimenpiteisiin, joita vaaditaan yhtiön yleisten 
toimintaolosuhteiden parantamiseksi ja yhtiön käyttöpääoman riittävyyden varmistamiseksi 
esimerkiksi laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita maksutta tai maksua vastaan, toteuttamalla 
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uuden vaihtovelkakirjaohjelman ja/tai osakewarranttien merkintään oikeuttavan rahoitusohjelman 
tai täyttämällä velvoitteensa olemassa olevan vaihtovelkakirjoihin ja/tai osakewarranttien 
merkintään perustuvan rahoitusohjelman, kuten ABOn ohjelman, mukaisesti. 

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin taikka optio- ja/tai erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus on oikeutettu muuttamaan myös tällä tavoin annettujen 
kaikkien erityisten oikeuksien ehtoja. Valtuutus on voimassa toistaiseksi. 

Osakkeet ja osakepääoma 
 
FIT Biotech Oy:n täysin maksettu osakepääoma 30.6.2018 oli 10 885 472,29 (9 452 472,63) euroa. 
Osakkeita on 3 109 302 152 (64 460 629) kpl. 
 
Yhtiöllä on neljä osakesarjaa, A-, D-, B- ja K-osakkeet, joista ainoastaan K-osakkeet ovat 
kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä First North Finland -markkinapaikalla.  
 
Osakkeet jakautuvat osakelajeihin seuraavasti: A: 5 229 kpl, D: 65 235 kpl, B: 0 kpl ja K: 3 109 231 
688. 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. 
 
Yhtiön hallussa on 30.06.2018 K-sarjan osakkeista 1 001 924 221 kpl ja 32,2 % yhtiön osakekannasta. 
Äänioikeuksia oli 2 107 377 931 ja listattuja K-osakkeita 2 107 307 467 kpl.  
 
 
Kaupankäynti, markkina-arvo ja osakkeenomistajat 
 
Helsingin pörssi, First North Finland -lista 
Tammi-kesäkuu 
2018 

Osakevaihto 
kpl 

Arvo 
(EUR) 

Ylin kurssi 
(EUR) 

Alin kurssi 
(EUR) 

Keskikurssi 
(EUR) 

Viimeisin 
kurssi (EUR) 

FITBIO 2 467 140 852 3 476 781 0,010 0,000 0,001 0,000 
  
 30.6.2018 31.12.2017 
Markkina-arvo, EUR  1 685 846 2 463 056 
Osakkeenomistajien lukumäärä 3 738 2 453 
 

 
Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2018*  
 

Osakkeenomistaja Kappalemäärä %*) 
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 427 184 047 20,27 
Svenska Handelsbanken AB 91 793 599 4,36 
Tuomela Matti 90 834 056 4,31 
Rome-Line Oy 30 000 000 1,42 
Danske Bank A/S 24 211 392 1,15 
Bebawy Joni 23 715 490 1,13 
Nikupeteri Mika 23 100 000 1,10 
Weckström Peter 23 000 000 1,09 
Jäähdytinpalvelu Refgroup Oy 21 000 001 1,00 
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Christiansen Mikael 20 288 516 0,96 
Valkama Virve 19 332 000 0,92 
Törmä Jukka 18 823 099 0,89 
Rämänen Esu-Pekka 17 250 000 0,82 
Nordea Bank AB 15 781 895 0,75 
Mäkinen Olavi 15 000 000 0,71 
Luostarinen Pasi 14 200 000 0,67 
Matikainen Riku 13 300 005 0,63 
Lehti Markus 12 500 000 0,59 
Keränen Jari 12 000 000 0,57 
Turunen Jussi 11 300 000 0,54 

*) ääniosuus (%) lukuun ottamatta FIT Biotechin hallussa olevia omia osakkeita 30.6.2018. 
 
K-osakkeiden kokonaismäärä    3 109 231 688 
Omat osakkeet     -1 001 924 221 
Äänioikeudellisten K-osakkeiden kokonaismäärä   2 107 307 467  
 
Optio-ohjelmat ja kannustinjärjestelmät  
 
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 listautumisannin 
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.  
 
Keskeiset riskit ja epävarmuustekijät  
 
Johdon mukaan yhtiön toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 
alkupuoliskon aikana. 
 
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.  
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Yhtiön liiketulos riippuu uusien, erityisesti geenipohjaisten hoitomuotojen 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 pienenee 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 vastaavasti vähentää lisärahoituksen tarvetta.  
 
Kilpailijat saattavat löytää uusia ja tehokkaita hoitomuotoja sellaisiin sairauksiin, joihin myös FIT 
Biotech kohdistaa kehityshankkeitaan. 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 
 
Rabbe Slätis luopui terveydellistä syistä hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Yhtiön hallituksen 
puheenjohtajaksi 16.8.2018 valittiin Dr. Chitra Bharucha, MBE. Rabbe Slätis jatkaa hallituksen 
jäsenenä. 
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Tehtyään lisäselvityksiä Yhtiö päätti 16.8.2018 luopua rinnakkaislistautumisesta First North Sweden 
markkinapaikalle – asia ei ole ajankohtainen tällä hetkellä. 
 
Yhtiö päätti 16.8.2018 nostaa ohjelmaan sisältyvän kuudennen 500 000 euron suuruisen lainaerän 
ABO:lta. 
 
Yhtiö on toimittanut elokuussa Tampereen tuotantolaitokseltaan ensimmäisen erän FIT-06 rokotetta 
eurooppalaiselle EHVA-rokoteallianssille (European HIV Vaccine Alliance) kliiniseen tutkimukseen. 
 
 
Tiedotustilaisuus 
Analyytikkoja, salkunhoitajia ja median edustajia varten järjestetään tiedotustilaisuus 6.9.2018 klo 
9.30 Pörssitalossa, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Esittelyaineisto on tilaisuuden jälkeen saatavilla 
yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.fitbiotech.com 
 
Vuoden 2018 tilinpäätöksen julkaiseminen 
FIT Biotechin tilinpäätöstiedote julkaistaan 28.2.2019 ja tilinpäätös julkaistaan viimeistään viikolla 12 
2019.  
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TALOUSTIEDOT:  
 
Tuloslaskelma (FAS)    

1000 EUR 1.1. - 
30.6.2018 

1.1. - 
30.6.2017 

1.1. - 
31.12.2017 

    

LIIKEVAIHTO    
    
Liiketoiminnan muut tuotot 97 351 599 
Materiaalit ja palvelut    
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
      Ostot tilikauden aikana -57 -75 -134 
      Ulkopuoliset palvelut -141 -163 -294 
Materiaalit ja palvelut yhteensä  -198 -238 -428 
 Henkilöstökulut    
      Palkat ja palkkiot -531 -535 -945 
      Henkilösivukulut    
           Eläkekulut -63 -60 -71 
           Muut henkilösivukulut -58 -98 -189 
Henkilöstökulut yhteensä -652 -693 -1 204 
    
Poistot ja arvonalentumiset -102 -81 -292 
    
Liiketoiminnan muut kulut -916 -659 -1 514 
    
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 773 -1 320 -2 838 
    
Rahoitustuotot ja -kulut    
      Muut korko- ja 
      rahoitustuotot 0 0 0 

      Korkokulut ja muut 
      rahoituskulut -59 -59 463 

    
VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 832 -1 379 -3 301 

     
KAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 832 -1 379 -3 301 
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Tase (FAS)    
1000 EUR 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 
    
VASTAAVAA    

           PYSYVÄT VASTAAVAT    

           Aineettomat hyödykkeet    

                 Aineettomat oikeudet 336 598 383 
    

           Aineelliset hyödykkeet    

                 Koneet ja kalusto 41 55 47 
                 Muut aineelliset hyödykkeet 58 65 62 
            Aineelliset hyödykkeet yhteensä 99 120 109 
            PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  435 718 492 
    

           VAIHTUVAT VASTAAVAT    

           Pitkäaikaiset saamiset    

                Muut saamiset 87 89 87 
                Pitkäaikaiset saamiset yhteensä  87 89 87 
                Lyhytaikaiset saamiset    

                     Lainasaamiset 502   
                     Muut saamiset 36 47 44 
                     Siirtosaamiset 47 364 20 
                Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 585 411 64 
    

           Rahat ja pankkisaamiset  34 18 429 
    

           VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  707 519 579 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 141 1 237 1 071 
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Tase (FAS)    
1000 EUR 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 
    
VASTATTAVAA    

OMA PÄÄOMA    

        Osakepääoma 10 885 9 453 10 332 
        Ylikurssirahasto 6 906 6 906 6 906 
        Sijoitetun vapaan 
        oman pääoman rahasto 10 830 9 013 9 347 

        Edellisten tilikausien voitto (tappio)  -39 907 -36 606 -36 606 
        Kauden voitto (tappio) -1 832 -1 379 -3 301 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -13 117 -12 614 -13 321 
    
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
         Vaihtovelkakirjalainat *) 1 750 1 100 1 786 
         Pääomalainat 11 774 11 774 11 774 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 13 524 12 874 13 560 
    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
          Saadut ennakot  48 97 
          Ostovelat 406 481 433 
          Muut velat 41 45 34 
          Siirtovelat 288 402 269 
 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 735 977 832 
    
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 259 13 851 14 392 
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ  1 141 1 237 1 071 
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RAHOITUSLASKELMA (FAS)    

1000 EUR 1.1. - 
30.6.2018 

1.1. - 
30.6.2017 

1.1. - 
31.12.2017 

    

Liiketoiminnan rahavirta    

      Voitto (tappio)  -1 832 -1 379 -3 301 
      Rahavirtaan vaikuttamattomien tuottojen ja 
      kulujen oikaisut:     

             Poistot ja arvonalentumiset  102 81 292 
      Rahoitustuotot ja -kulut 59 59 463 
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 670 -1 239 -2 546 
    
Käyttöpääoman muutos:    
      Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten  
      lisäys (+) tai vähennys (-) -22 -290 60 

      Lyhytaikaisten korottomien velkojen 
      lisäys (+) tai vähennys (-) -98 188 44 

Liiketoiminnan rahavirta 
ennen rahoituseriä ja veroja -1 789 -1 341 -2 442 

    
      Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
      rahoituskuluista -59 -59 -63 

Liiketoiminnan rahavirta (A) -1 849 -1 400 -2 505 
    
Investointien rahavirta:    
      Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 
      hyödykkeisiin -46 -69 -53 

Investointien rahavirta (B) -46 -69 -53 
    
Rahoituksen rahavirta:    
     Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos -500   
     Maksullinen oman pääoman lisäys 553 1 170 2 050 
     Tuotot sijoitetun vapaan  
     oman pääoman rahaston muutoksesta 1 483  334 

     Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -36 -170 116 
     Rahoituksen rahavirta (C) 1 500 1 000 2 500 
    
Rahavarojen (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -394 -469 -58 
Rahavarat kauden alussa 429 487 487 
Rahavarat kauden lopussa 34 18 429 
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
1000 EUR 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 
    

Osakepääoma kauden alussa 10 332 8 282 8 282 
Osakepääoman korotus 553 1 170 2 050 
Kaupparekisterin mukainen osakepääoma kauden 
lopussa 10 885 9 452 10 332 

Osakepääoma kauden lopussa 10 885 9 452 10 332 
Ylikurssirahasto kauden alussa 6 906 6 906 6 906 
Ylikurssirahasto kauden lopussa 6 906 6 906 6 906 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden 
alussa 9 347 9 013 9 013 

Kauden muutokset 1 483 0 334 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden 
lopussa 10 830 9 013 9 347 

Edellisten kausien voitto (tappio) kauden alussa -39 907 -36 606 -32 955 
Edellisen kauden tappio   -3 651 
Edellisten kausien voitto (tappio) kauden lopussa -39 907  -36 606 
Kauden voitto (tappio) -1 832 -1 379 -3 301 
Oma pääoma yhteensä  -13 117 -12 614 -13 321 

 
 
 
 

 
Yleislauseke 
Tämän katsauksen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden 
antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat 
muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tai toimialan tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.  
 
FIT BIOTECH OY 
 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen 
Puh: +358 44 027 0080 
Sähköposti: erkki.pekkarinen@fitbiotech.com 
 
Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. +358 40 5877000 
 
 
 

Laskelma oman pääoman riittävyydestä 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 
Oma pääoma -13 117 -12 614 -13 321 
+ Pääomalainat 13 524 12 874 13 560 
Oma pääoma osakeyhtiölain mukaisine 
lisäyksineen 407 260 239 
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FIT Biotech Oy lyhyesti  
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa 
GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien 
kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-
rokotteiden käytettävyydessä.  
 
FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa tällä hetkellä kehitysprojekteissaan, jotka ovat geeniterapia, 
geenirokotteet ja tutkimusyhteistyö. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja 
tartuntataudit kuten HIV. 
 
FIT Biotechin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -
markkinapaikalla. 
 
JAKELU: 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.fitbiotech.com  


