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Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu Esite

Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu Esite vaan Yhtiön laatima Markkinointiesite. Markkinointiesite ei ole arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu esite. Esitys ei sisällä tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa
Yhtiön osakkeiden tai muiden arvopaperien hankkimisesta tai merkitsemisestä. Sijoituspäätöstä Yhtiön osakkeisiin harkitsevan tulee ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti Yhtiön julkistamaan Esitteeseen, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.bbs-artebone.ﬁ ja merkintäpaikan verkkosivustolta osoitteesta www.nordnet.ﬁ Suomessa ja www.nordnet.se Ruotsissa.
Markkinointiesitteessä ei pyritä antamaan kokonaiskuvaa tai sijoitusta varten riittäviä tietoja Yhtiöstä, eikä esityksen tai siinä olevien tietojen perusteella voida tehdä sijoituspäätöksiä. Esityksessä annetut tiedot voivat muuttua tai niitä voidaan
muuttaa ilman, että lukija saa tästä erillistä ilmoitusta. Mahdollista sijoitusta suunnittelevan tahon on itse selvitettävä ja
arvioitava Yhtiöön liittyviä tietoja sekä hankittava omalla kustannuksellaan omat oikeudelliset, taloudelliset, verotukselliset ja muut neuvot mahdollista sijoitusta varten.
Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, arvioita ja laskelmia Yhtiöstä ja markkinoista, joilla Yhtiö toimii.
Tällaiset lausumat, arviot ja laskelmat heijastavat niitä varten tehtyjä oletuksia, jotka voivat pitää paikkansa tai osoittautua virheellisiksi. Tulevaisuutta koskevat lausumat, arviot ja laskelmat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön todellinen tulos, toiminta, saavutukset tai
toimialan kehitys voivat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa, arvioissa ja laskelmissa
nimenomaisesti tai välillisesti esitetyistä seikoista. Ei Yhtiö eikä kukaan muukaan osapuoli anna vakuutuksia tai
sitoumuksia tällaisista lausumista, arvioista ja laskelmista.
RAJOITUKSET
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Ei yhtiö eikä kukaan muukaan ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia
rikotaan. Arvopapereita ei myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän esityksen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu
julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa Seelannissa tai missään muussa maassa, jossa tämän esityksen julkaiseminen tai levittäminen olisi lain vastaista. Tämä esitys ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

BBS

Yhtiön mahdollisen listautumisannin yhteydessä, Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta, ei missään Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Yhtiön mahdollisen listautumisannin yhteydessä Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille
kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä
millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta
sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se
on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

MIKSI SIJOITTAA BBS:ÄÄN?
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (”BBS”,
”Yhtiö”) on suomalainen terveysteknologiayritys, joka hakee rahoitusta tuotteensa myyntilupaprosessin loppuunsaattamiseen sekä
myynnin ja markkinoinnin käynnistämiseen.
BBS-Bioactive Bone Substitutes on kehittänyt
luupuutoksien ja luutumisongelmien hoitoon
uuden sukupolven luunkorvikkeen nimeltään
ARTEBONE®, joka on myyntilupahakuprosessivaiheessa. ARTEBONE® stimuloi luun paranemista
luonnollisella tavalla hyödyntäen BBS:n kehittämää
poron luista eristettyä luun kasvutekijäproteiineja
sisältävää proteiiniekstraktia. Käyttökohteita ovat
luutumisongelmat erityisesti raajoissa, lantiossa ja
lapaluussa.
Luun korvikkeiden markkinat kasvavat tasaisesti. Markkinoiden koko on maailmanlaajuisesti
arviolta 2,3–2,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
Väestön ikääntyminen kasvattaa ortopedisen hoidon tarvetta, ja kirurgien kiinnostus uusia hoitomuotoja kohtaan lisääntyy tasaisesti nuoren sukupolven siirtyessä käyttämään korvikkeita. Kalliin leikkaussaliajan ja potilaan toipumisajan lyheneminen
sekä kustannustehokkuus suosivat luuimplanttien
käyttöä potilaan omasta luusta otetun luusiirteen
sijaan.

ARTEBONE®:n ominaisuudet on todettu tieteellisissä tutkimuksissa sekä CE-myyntilupahakemusta edeltäneissä kliinisissä testeissä.
ARTEBONE® on evaluoitu kliinisessä tutkimuksessa,
johon osallistui 34 potilasta. Akateemiset tutkimukset, prekliiniset kokeet ja kliiniset testit ovat osoittaneet, että ARTEBONE®:lla on hyvät ominaisuudet
edistää luun paranemista verrattuna markkinoilla tällä hetkellä oleviin tuotteisiin. Yhtiön arvion mukaan
CE-merkintä saavutetaan ARTEBONE®-implantille
vuoden 2018 aikana.
Yhtiön ensimmäinen tuote ARTEBONE® perustuu pitkäjänteiseen tuotekehitykseen. Yhtiö
perustettiin vuonna 2003 tarkoituksena kehittää
luuimplanttituotteita, jotka helpottavat kirurgien
työskentelyä, edistävät luun paranemista ja lyhentävät potilaiden toipumisaikaa. Yhtiöllä on vahva
patenttisalkku.
BBS:llä on oma tuotantolaitos. BBS:n omistama
tuotantolaitos on saanut FIMEA:lta lääketehdasluvan Yhtiön kehittämän poron luuproteiiniekstraktin
valmistukseen. Tuotantoa voidaan tarvittaessa laajentaa. Yhtiön poron luuproteiiniekstraktiin perustuvan ARTEBONE®:n valmistukseen tarvittava sertiﬁointi (ISO 13485) on käynnissä.

Natural way
of growing bone

Tärkeitä päivämääriä
» Listautumisannin merkintäaika alkaa 5.2.2018
» Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää
(aikaisintaan) 16.2.2018
» Listautumisannin merkintäaika päättyy
(arvio) 18.2.2018 klo 24.00 Suomessa Suomen aikaa ja
klo 24.00 Ruotsissa Ruotsin aikaa
» Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio)
20.2.2018
» Listautumisannin Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille
(arvio) 26.2.2018
» Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkaa First North
Finland ja First North Sweden (arvio) 28.2.2018
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LISTAUTUMISANTI LYHYESTI
Osakkeiden määrä

Listautumisannin merkintäpaikka

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS” tai
“Yhtiö”) tarjoaa sijoittajien merkittäväksi enintään
1 400 000 Yhtiön uutta osaketta. Listautumisannin
osakkeet edustavat 23,9 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista listautumisannin jälkeen, jos ne merkitään kokonaisuudessaan. Osakeanti koostuu osakeannista Suomessa ja Ruotsissa, kuten esitteessä
tarkemmin määritellään.

Listautumisannin Osakkeiden merkintäpaikka
("Merkintäpaikka") Yleisöannissa Suomessa on
Nordnet Bank AB Suomen sivuliike, www.nordnet.ﬁ.
Merkintäpaikka Instituutioannissa Suomessa on Yhtiön pääkonttori, jonka osoite on Kiviharjunlenkki 6,
90220 Oulu; info@bbs-artebone.ﬁ. Merkintäpaikka
Yleisö- ja Instituutioannissa Ruotsissa on Nordnet
Bank AB, www.nordnet.se. Merkinnät tehdään
Nordnet Bank AB:n merkintäjärjestelmässä.

Merkintähinta ja -määrät
Merkintähinta on 5,50 euroa osakkeelta. Listautumisannin Ruotsissa merkittävät osakkeet maksetaan Ruotsin kruunuissa EUR/SEK-termiinikurssilla
esitteessä kerrotun mukaisesti. Vähimmäismerkintä Yleisöannissa Suomessa on 200 Listautumisannin Osaketta.
Merkintäaika
Listautumisannin osakkeiden merkintäaika alkaa
5.2.2018 klo 9.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin
aikaa), ja se päättyy 18.2.2018 klo 24.00 Suomen
aikaa (24.00 Ruotsin aikaa), ellei Yhtiö päätä lyhentää tai jatkaa Merkintäaikaa sen kuluessa annin
ehtojen mukaisesti.

Listautumisannin syyt ja varojen käyttö
BBS pyrkii keräämään Listautumisannilla 7,7 miljoonaa euroa. Mikäli kaikki Listautumisannissa tarjottavat osakkeet merkitään, Yhtiö odottaa saavansa
6,9 miljoonaa euroa nettovaroina mahdollisen First
North Finland ja First North Sweden -listautumisen
ja Listautumisannin liittyvien kulujen jälkeen. Vähimmäismäärä, jolla Listautumisanti toteutetaan, on
2 miljoonaa euroa, jolloin saatavat nettovarat ovat
Yrityksen johdon arvion mukaan noin 1,7 miljoonaa
euroa.
Listautumisannilla hankittavilla varoilla tehdään
muun muassa mahdolliseksi BBS:n päätuotteen ARTEBONE®:n meneillään olevan CE-merkinnän sekä
FDA-hyväksyntäprosessin loppuun saattaminen,
tuotteen markkinointi ja myynti sekä tuotannon
aloittaminen. Varojen käyttö on selostettu tarkemmin Esitteessä.

Natural way
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BBS:n visio on olla yksi
johtavista kansainvälisistä yrityksistä
bioaktiivisten luuimplanttien toimialalla
tavoitteenaan hoitaa erilaisia luuvaurioita
ja luutumisongelmia.

FIMEA-certiﬁed
production
facility
in Finland
BBS

BBS LYHYESTI
BBS-Bioactive Bone Substitutes on suomalainen
terveysteknologiayritys. Yhtiö perustettiin vuonna
2003 tarkoituksenaan kehittää luuimplanttituotteita, jotka helpottavat kirurgien työskentelyä, edistävät luun paranemista ja lyhentävät potilaiden toipumisaikaa. Yhtiöllä ei ole liikevaihtoa. Yhtiön
kehittämään luuproteiiniin perustuva ensimmäinen tuote ARTEBONE® on myyntilupahakuprosessivaiheessa. Yhtiö hakee sille kaupallistamisen
EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Kaikki
CE-merkintään vaadittavat prekliiniset kokeet on
saatu valmiiksi, ja kliinisten kokeiden loppuraportin
laatiminen on meneillään. Yhdysvaltojen markkinoita varten on aloitettu FDA-merkinnän hakuprosessi.
ARTEBONE® on tarkoitettu käytettäväksi luuvaurioiden ja luun paranemisongelmien hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Implanttia voi soveltaa sekä
perushoitona että vakavissa ongelmissa. ARTEBONE® soveltuu niin pienten kuin keskisuurtenkin luupuutosten sekä luunparanemishäiriöiden hoitoon.

Implantin käyttökohteisiin kuuluvat muun muassa
nilkkanivel, raajojen, lapaluun ja lantion alueen luupuutokset ja luunparanemisongelmat. ARTEBONE®
on suunniteltu sulamaan pois ja korvautumaan
potilaan omalla uudisluulla paranemisprosessin
aikana.
BBS:n omistama tuotantolaitos sijaitsee Reisjärvellä.
Laitos on saanut FIMEA:lta lääketehdasluvan Yhtiön
kehittämän poron luuproteiiniekstraktin valmistukseen. Luuproteiiniekstraktiin perustuvan ARTEBONE®:n valmistukseen tarvittava ISO 13485 -sertiﬁointi on käynnissä. BBS:n teknologinen osaaminen on suojattu vahvalla patenttisalkulla.
BBS:n toimitusjohtajana on toiminut sen perustamisesta lähtien ortopedian ja traumatologian professori Pekka Jalovaara. Yhtiön pääkonttori sijaitsee
Oulussa, ja yhtiössä työskentelee 12 henkilöä. Yhtiöllä on lisäksi lääketieteen asiantuntijoista koostuva
tieteellinen neuvottelukunta.

BBS käynnisti poronluuproteiiniekstraktiin perustuvien luun korvikkeiden kehittämisen tehostamaan erityisesti vaikeiden luupuutosten ja luutumishäiriöiden hoitoa.
VÄESTÖ IKÄÄNTYY JA ORTOPEDISET ONGELMAT
YLEISTYVÄT
Ortopediset sairaudet ovat jo toiseksi suurin invaliditeetin syy ja terveydenhuollon resurssien käyttäjä maailmassa. Luihin liittyvien sairauksien määrän odotetaan kasvavan entisestään johtuen
muun muassa yleiseen väestön ikääntymiseen liittyvistä ongelmista kuten osteoporoosista.

BBS on vuonna 2003 perustettu suomalainen biolääketieteellinen teknologiayritys. Yhtiön tarkoituksena on kaupallistaa ja hyödyntää tieteellisissä tutkimuksissa todettu poronluuproteiinin luun kasvua stimuloiva potentiaali uuden sukupolven
luuimplanttituotteissa, jotka olisivat turvallisia ja
edistäisivät tehokkaasti luun paranemista. Pitkäjänteisen tutkimustyön tuloksena BBS on kehittänyt ARTEBONE®-implantin, seuraavan sukupolven
luunkorvikkeen kaupallistettavaksi.
TIETEELLISESTÄ TUTKIMUKSESTA LÄÄKINNÄLLISIKSI LAITTEIKSI
Huomasimme luuproteiiniekstraktin potentiaalin
ortopedisessä kirurgiassa 1990-luvulla, kun Oulun
ja Tampereen yliopistoissa suoritetuissa tieteellisissä tutkimuksissa oli osoitettu, että naudan luista
valmistettu proteiinifraktio kykeni käynnistämään
luunmuodostumisen.
Valitsimme kuitenkin naudan sijaan poron ideaaliksi tutkimuskohteeksi porolle kehittyneen erinomaisen luun muodostuskyvyn takia, sillä vuosittain porot pudottavat ja kasvattavat uudet sarvet
tahdilla, joka vastaa jopa noin kolmannesta niiden
ruumiinpainosta. Valintamme oli oikea, sillä kun
tutkimuksissa
vertasimme
poronluuproteiiniekstraktia muista kotieläinlajeista valmistettuihin ekstrakteihin kävi ilmi, että poronluuproteiiniekstraktin bioaktiivisuus oli tutkituista ekstrakteista selvästi paras. Tutkimustulosten perusteella

ARTEBONE® ON SEURAAVAN SUKUPOLVEN
LUUNKORVIKE
Ihmisen omasta ja luupankkiluusta tehdyille luusiirteille on pitkään haettu vaihtoehtoja. Synteettiset luunkorvikkeet eivät ole osoittautuneet tehokkaiksi, ja tehokkaina pidettyihin rekombinanttiteknologisiin BMP-tuotteisiin on liittynyt korkean
hinnan lisäksi komplikaatio-ongelmia. Kehittämällämme ARTEBONE®-tuotteella on ihmisen oman
luusiirteen kaltaisia ominaisuuksia. Kliinisten kokeiden seurantajakso päättyi kesällä 2017, eikä yhdelläkään potilaalla raportoitu epänormaaleja reaktioita tai tulehduksia, ja proteiiniekstraktimme toimivuus oli todella hyvä. Uskon, että BBS:llä on
erinomaiset mahdollisuudet menestyä kasvavilla
ortobiologisten tuotteiden markkinoilla niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti. Listautumisella
haemme varoja ennen kaikkea ARTEBONE®:n CEsekä FDA-merkintöjen hakuprosessien loppuun
saattamiseen ja ARTEBONE®:n markkinoinnin ja
myynnin käynnistämiseen.

Tervetuloa sijoittamaan
suomalaiseen seuraavan
sukupolven luuimplanttiteknologiaan!
PEKKA JALOVAARA, TOIMITUSJOHTAJA
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj
Lääketieteen tohtori, kirurgi
Ortopedian ja traumatologian
professori (emeritus)

STRATEGIA JA TAVOITTEET
BBS:n ydinosaamista on helppokäyttöisten luun
muodostusta ja paranemista edistävien luuimplanttien kehittäminen, kaupallistaminen ja valmistaminen. Luun korvikkeet eli implantit on tarkoitettu käytettäväksi erilaisten luuvaurioiden, luun paranemisongelmien ja luusairauksien hoitoon oma- ja
pankkiluusiirteiden sijasta. ARTEBONE® on läpäissyt kaikki vaadittavat prekliiniset ja kliiniset turvallisuuden ja toimivuuden osoittamiskokeet lääkinnällisenä laitteena.
Yhtiön ensisijainen markkina-alue muodostuu Pohjoismaista ja valikoiduista EU-maista (edellyttää
CE-merkintää), jota suunnitelmien mukaan seuraa
USA (edellyttää FDA-hyväksyntää) ja lopulta maailmanlaajuiset markkinat. Käyttökohteita ovat aluksi
raajat, lantio ja lapaluu. Käyttökohteita on myöhemmin tarkoitus laajentaa esimerkiksi selkärangan luudutukseen ja hammaskirurgiaan.

BBS pyrkii markkinoille aluksi ARTEBONE®-implantilla. Implantin ohella voidaan lisensoida tai myydä
yhtiön kehittämää proteiiniekstraktia. Kehitteillä on
myös tuotemodiﬁkaatioita, kuten poron luuproteiiniekstraktilla päällystettyjä granuloita ja blokkeja.
MISSIO: Kohti tuotetta,
jolla on vahva asema markkinoilla
BBS-Bioactive Bone Substitutes tavoittelee asemaa
yhtenä johtavista toimijoista luun paranemisongelmiin tarkoitettujen bioaktiivisten implanttien toimialalla. Yhtiö pyrkii tuottamaan osakkeenomistajalle
lisäarvoa ainutlaatuisella innovatiivisella tuotekehityksellä ja sen kaupallistamisella nopeasti laajenevilla maailmanlaajuisilla luunkorvikemarkkinoilla.
BBS:n työntekijät ovat omistautuneita ja sitoutuneita Yhtiön teknologian kehittämiseen parantaakseen luuongelmien kirurgisen hoidon tuloksia.

BBS:n myyntistrategia perustuu suoramyyntiin sairaaloille, ja jakelijoiden ja jakeluyhteistyökumppaneiden rooli pääsyssä Euroopan markkinoille on merkittävä, sekä myyntiagenttien käyttöön USA:n markkinoilla. Pääkohderyhmä ovat traumakirurgit ja ortopedit.

Yhtiön strategia ja tavoitteet
Jakelukanavan ja jälleenmyyntiverkoston rakentaminen EU:n alueella
Myyntilupa
EU-alueelle
(CE) 2018

Myynti suoraan sairaaloille jakeluverkoston kautta alkaen Pohjoismaista
ja valituista maista Euroopassa
Myyntiluvan hankkiminen USA
(FDA) 2018-2020

Uusien
ortobiologisten
tuotteiden
tutkimus
ja kehitys

Tuotteen kilpailuedut
» ARTEBONE®ssa yhdistyy poron luuproteiiniekstrakti
optimoidun kantaja-aineen kanssa erinomaiseksi luun
korvikkeeksi.
» Uuden sukupolven tuote, joka sisältää kaksi luun pääkomponenttia (luuproteiinit + TCP (trikalsiumfosfaatti)
-mineraaliin perustuva tukirakenne, johon luunmuodostajasolut voivat kasvaa), kun suurin osa kilpailijoiden tuotteista
perustuu pelkästään yhteen komponenttiin
» Raaka-aine on luonnollinen ja tuote ekologinen
» Ei riskiä siirtää ihmisen taudinaiheuttajia kuten
ihmisluuperäisissä tuotteissa
» Kilpailukykyinen hinta
» Tasainen laatu verrattuna ihmisluupohjaisiin
DBM-tuotteisiin
» Helppokäyttöinen ja heti käyttövalmis, eikä vaadi
ylimääräisiä valmisteluita kirurgilta
» Lääkinnällinen laite, jota voidaan säilyttää
leikkaussalissa
» Tarvitaan vain yksi leikkaustoimenpide, mikä
vähentää kallista leikkaussaliaikaa ja leikkauksista
toipumisaikaa verrattuna ihmisen oman luun
käyttöön.
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Kilpailuedut perustuvat Yhtiön näkemykseen

BBS:N ARTEBONE®-IMPLANTTI
ON SEURAAVAN SUKUPOLVEN
LUUNKORVIKE
BBS:n ensimmäinen tuote ARTEBONE® on luun
puutosten ja luutumisongelmien hoitoon kehitetty
injektoitava tahna käyttövalmiissa ruiskussa. Sen
pääkomponentteja ovat TCP (trikalsiumfosfaatti)rakeet, jotka muodostavat tukirakenteen luunkasvulle myös normaalissa luussa, ja aktiivisena komponenttina poron luun kasvutekijöitä sisältävä proteiiniekstrakti. Luuproteiiniekstraktin yhdistäminen
TCP-keraamiin saa aikaan optimaalisen luun regeneroitumisen.
Poronluu raaka-aineena perustuu poron hyvin tunnettuun luun uudismuodostumiskykyyn. ARTEBONE®-implantti on DBM:n (ihmisluusta valmistettu
luunkorvike) kaltainen tuote, joka sisältää luonnollisen spektrin luun kasvuproteiineja. ARTEBONE® on
kolmannen luokan lääkinnällinen väline (Medical
Device III).

ARTEBONE® on tarkoitettu käytettäväksi ortopedisissä leikkauksissa luuvaurioiden ja -puutoksien
sekä luun paranemisongelmien hoidossa. Sitä voidaan soveltaa sekä perushoitona että vakavissa
luunpuutos- tai luutumisongelmissa. ARTEBONE®:n
käyttökohteisiin kuuluvat muun muassa raajat, lapaluun ja lantion alueet.
Synteettisiin materiaaleihin verrattuna ARTEBONE®
edistää luunmuodostusta paremmin. Lisäksi ARTEBONE® on evaluoitu korkeatasoisessa kliinisesssä
tutkimuksessa ja se on läpäissyt kaikki vaadittavat
prekliiniset turvallisuuden ja toimivuuden osoittamiskokeet lääkinnällisenä laitteena. Luuimplantilla
ei ole ihmisen infektioiden siirtymisriskiä. Sen käyttö vaatii vain yhden leikkaustoimenpiteen, mikä
poistaa oman luun ottoleikkauksesta johtuvat
komplikaatiot sekä nopeuttaa potilaan toipumisprosessia.

Luun korvikkeiden markkinoiden kasvutrendit:
» Väestön ikääntyminen
lisää luun haurastumiseen liittyviä ongelmia.
» Nuorempien kirurgien kiinnostus uusia hoitomuotoja
kohtaan ja halu välttää potilaan oman luun käyttöä.
» Kalliin leikkaussaliajan lyhentäminen.

BBS

An easy to
use bone
healing
paste

BBS:N KASVUA AJAVAT
MARKKINATEKIJÄT
1

Perinteisesti luusiirteinä on käytetty potilaan omaa luuta,
luovuttajilta saatuja luutuotteita tai luupankkeihin säilöttyä luuta.
Yleisintä on ollut potilaan oman luun käyttö.

2

Ortopedien uusi sukupolvi on siirtymässä uudenlaisiin
menetelmiin. Syitä ovat halu lyhentää kallista leikkaussaliaikaa ja
välttää potilaan oman luusiirteen käytön vaatima toinen
leikkaustoimenpide.

3

Tärkeimmät käytettävissä olevat vaihtoehdot perinteiselle omaluulle tai pankkiluulle ovat synteettiset luunkorvikkeet ja DBMtuotteet, jotka ovat kohtuullisesti hinnoiteltuja. Ne eivät kuitenkaan aina ole tarpeeksi tehokkaita. Markkinajohtajatuotteet ovat perustuneet luun morfogeneettisiin proteiineihin (rhBMP), jotka ovat huomattavan kalliita
verrattuna edellä mainittuihin tuotteisiin.
Korkeamman hinnan lisäksi rhBMP-tuotteet
ovat aiheuttaneet haittavaikutuksia.

4

Markkinoilta puuttuu luun korvikkeita eli
implantteja, jotka ovat tehokkaampia,
turvallisempia ja hinnaltaan edullisempia
kuin tämänhetkiset luun korvikkeet.
Perustuvat Yhtiön omiin arvioihin.

Luunkorvikkeiden markkina oli vuonna 2015
USD 2,3–2,7 miljardia
(Lähde: GlobalData Market Research)

Muut
12 %

Rekombinanttikasvutekijät
(rhBMP) 28 %

Synteettiset
mineraaliperusteiset
luunkorvikkeet
(BGS) 30 %

Demineralisoitu
luumatriisi
(DBM) 30 %
BBS:n päämarkkinasegmentti on demineralisoitu luumatriksi (DBM).

1

The Orthopaedic Industry Annual Report, Orthoworld:n julkaisu maaliskuu 2016

2
Allied Market Research Report: Bone Grafts and Substitutes Market by Product (Allografts, Bone Grafts Substitutes,
and Cell-based Matrices), by Application (Spinal Fusion, Long Bone, Foot & Ankle, Craniomaxillofacial, Joint Reconstruction,
and Dental Bone Grafting) - Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2014 – 2022.
3 SS. Lim, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk
factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012
4

H. Shergaﬁ, et al. Bone transplantation and immune response. Journal of Orthopaedic Surgery. 2009.

Markkinatiedot sisältävät arvioita eivätkä takaa tulevaa kehitystä, ja todelliset toteumat voivat poiketa niistä
olennaisesti.

MARKKINAT
Ortopedisilla sairauksilla on merkittävä vaikutus
kansanterveyteen maailmanlaajuisesti. Ortopedia
käsittää tuki- ja liikuntaelinten vammat ja sairaudet.
Ortobiologiset tuotteet ovat biologisia materiaaleja,
jotka tukevat kudosten parantumista hyödyntämällä kehon uudistumispotentiaalia solutasolla. Ortobiologisia tuotteita käytetään nivelkirurgiassa, traumassa sekä pehmytosa- ja selkäkirurgiassa.
Ortopedisten tuotteiden markkinat olivat globaalisti noin 47 miljardia dollaria vuonna 2015. Tästä ortobiologisten tuotteiden myynti oli 4,6 miljardia dollaria (markkinakoko eri lähteissä 4,5–6,0 miljardia
USD) ja vuosittainen kasvu 2,4–2,8 prosenttia.

BBS:n nykyistä kohdemarkkinaa edustavien luunkorvikemarkkinoiden koko oli globaalisti noin
2,3–2,7 miljardia dollaria, ja sen odotetaan nousevan yli 3,6 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä vuosittaisen kasvun ollessa 7,5 prosenttia
(Grand View Research, Inc).
Uusien leikkaustekniikoiden käyttöönotto, nuorempien kirurgien kiinnostus uusia hoitomuotoja kohtaan ja halu välttää potilaan oman luun käyttöä
sekä väestön ikääntymisen aiheuttamat lisääntyneet leikkausmäärät ovat maailmanlaajuisten luukorvikemarkkinoiden keskeisimpiä kasvun ajureita.

Luukudos on toiseksi eniten siirretty
kudoslaji maailmassa.

Growing
market
for bone
graft

LÄÄKINNÄLLISTEN LAITTEIDEN TUOTEKEHITYS ON VIRANOMAISTEN TIUKASTI
SÄÄTELEMÄ PITKÄJÄNTEINEN JA MONIVAIHEINEN PROSESSI
Lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys on viranomaisten tarkasti säätelemä toimintaa. Lääkinnällisten laitteiden
tuotekehitys on pitkäjänteinen prosessi ja kehityskustannukset ovat merkittävät. Kehitysprosessin kesto
vaihtelee riippuen muun muassa sairaudesta, mekanismista ja markkinoilla jo olevista hoidoista,
mutta kehitysprosessi on tyypillisesti 10–15 vuotta,
jopa yli 20 vuotta. Vastaavasti kehityskustannukset
myyntilupavaiheeseen voivat nousta kymmeniin
miljooniin euroihin.
Tuotekehityksessä uusien lääkinnällisten laitteiden tehokkuutta, turvallisuutta ja laatua tutkitaan vaiheittain, kunnes tuoteaihiosta on kerätty
tarpeeksi laaja aineisto mahdollisen myyntilupahakemuksen jättämiseksi halutulle markkina-alueelle.
Myyntilupaan tähtäävä kehitys- ja testiprosessi etenee prekliinisistä tutkimuksista kliinisiin tutkimuksiin, joissa varmistetaan
sekä todistetaan tuoteaihion tehokkuus,
turvallisuus ja laatu. Viranomaisten vaatimuksesta tutkimuksia voi joutua myös toistamaan. Perustuen
viranomaisille toimitettuun tutkimuksista kerättyyn aineistoon
viranomaiset tekevät päätöksen kykeneekö tuoteaihiolle suoritettujen tutkimusten aineisto osoittamaan esimerkiksi aihion
hyöty-haittasuhteen riittävän suotuisaksi, jotta tuoteaihiolle
myönnettäisiin myyntilupahakemusprosessin päätteeksi
myyntilupa.

BBS

YRITYKSEN HISTORIA
Markkinointi
ja tuotteen julkistaminen

2018–

CE-merkintähakemus on prosessissa,
kaikki tarvittavat vaiheet on tehty
FDA 510(k) –esihakemus jätetty
Suorien myyntikanavien rakentaminen Eurooppaan
Tuotteen julkistaminen

Tuotanto ja lisensointi

2015

Poronluuproteiiniuutteen tuotantolinja
Lääketehdaslupa saatu

Kliininen koe

2013–2017

Kliinisen kokeen raporttia viimeistellään
Kaikki potilaat operoitu ja jälkiseurattu

Tuotantolinja kliinisiin kokeisiin

2009–2012

Patentoitu tuotantolinja kliinisiä kokeita varten

Prekliininen kehitystyö

2007–2014

Prekliiniset testit ARTEBONE®:lle
Prekliiniset testit luuproteiiniuutteelle

Yrityksen perustaminen

2003

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n perustaminen

Tuotekehitys
ja prototyyppivaihe

1997–2007

ARTEBONE® -implantin kehittäminen
Pienimuotoisen tuotantolinjan rakentaminen
prekliinisiä kokeita varten
R&D -projekti Oulun yliopistossa (Bone
Transplantation Research Group)

Akateeminen tutkimus ja
innovointi

1980–90 luku

Tieteellistä tutkimusta Tampereen ja Oulun
yliopistoissa

FIMEA-certiﬁed
production facility
in Finland

Alla on esitelty lyhyesti BBS-Bioactive Bone
Substitutes Oyj:n taloudellisisia tietoja.
Sijoitusta harkitsevan pyydetään tutustumaan
huolellisesti Esitteessä oleviin taloudellisiin tietoihin
kokonaisuudessaan.

BBS
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TALOUSTIEDOT
Liiketoiminnan tulokseen
vaikuttavia tekijöitä
Yhtiön kyky toimia tuloksellisesti riippuu muun
muassa siitä, kykeneekö se menestyksellisesti saattamaan CE-merkinnän hakuprosessin loppuun
saakka. CE-merkintä mahdollistaa tuotteen myymisen EU:n alueella, ja CE-merkinnän jälkeen BBS
hakee myyntilupaa FDA:sta. BBS:n toiminta ja taloudellinen asema tulee olemaan jatkossa riippuvainen myös yhteistyökumppaneiden ja jakelukanavien valintojen onnistumisesta. Yhtiön liiketoiminnan
tappiot ovat aiheutuneet investoinneista tutkimusja kehitystyöhön sekä hyväksyttämisprosesseihin.
Jos BBS saa myyntiluvan, sen liikevaihto riippuu siitä,
hyväksyvätkö lääkärit ja potilaat yhtiön tuotteen.
Minkä tahansa lääkinnällisen laitteen hyväksyntä
markkinoilla riippuu muun muassa jatkuvasta
tehokkuuden ja turvallisuuden todistamisesta kaupallisessa käytössä, kustannustehokkuudesta,
annostelun helppoudesta, kyvystä tuottaa riittäviä

määriä tuotetta markkinoille, kilpailusta, epäsuotuisasta tai suotuisasta julkisuudesta, viranomaisten
pyrkimyksistä vähentää terveydenhoitokuluja tai
uudistaa valtion terveydenhoito-ohjelmia sekä
markkinoinnin ja jakelun onnistumisesta. Vakaampaa tulovirtaa voidaan odottaa vasta tulevaisuudessa, mikäli kaupallistaminen onnistuu suunnitellusti.
Tarkemmat taloustiedot ja niiden laskentakaavat
ovat saatavilla myöhemmin julkaistavassa Listalleottoesitteessä. Sijoitusta harkitsevan pyydetään tutustumaan huolellisesti Listalleottoesitteessä esitettyihin taloudellisiin lukuihin, riskeihin ja esitteeseen kokonaisuudessaan. Lääketeknologiseen yhtiöön
sijoittaminen sisältää merkittäviä riskejä. Yhtiöllä ei
ole liikevaihtoa, se ei ole tehnyt perustamisestaan
lähtien voittoa eikä sillä ole jakelu- tai myyntilupaa.
Yhtiön käyttöpääoma ei riitä 12 kk:n tarpeisiin. Yhtiöllä ei ole rahoitusta CE-lupavaiheen loppuun viemiseen.

Tuloslaskelma [ T E U R ]
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä**
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO (TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

2017
Tilintarkastettu*
20

1.1.-31.12.
2016
Tilintarkastettu
19

-27
-75
-101

-6
-84
-90

0
-9
-9

-525

-192

-200

-61
-18
-603

-35
-13
-240

-32
-9
-241

-161
-2 950
-3 111
-551
-4 346

-108
0
-108
-181
-600

-161
0
-161
-158
-550

0

0

0

-81
-81

-78
-78

-76
-76

-4 427
-4 427

-678
-678

-626
-626

2015
Tilintarkastettu
21

*Tilikauden 2017:n taloudelliset luvut ovat tilintarkastettuja, mutta luvut eivät ole vielä Esitteen päivämääränä
Yhtiökokouksen vahvistamia.
**Taseeseen on aktivoitu tutkimus- ja kehittämismenoja 8 766 M euroa (31.12.2017). Aktivoinneista on tehty 31.12.2017
vanhojen projektien kohdalta 2,95 M euron alaskirjaus. Arvonalentuminen on yhdessä TEKESin kanssa todettu ja TEKES
on tehnyt ehdolliset päätökset näihin liittyvien lainojen n. 2,2 M€ perimättä jättämisestä.

Tase [ T E U R ]

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 1)
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 1)
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksistä
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

31.12.2017
Tilintarkastettu*

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Muut saamiset
Maksamattomat osakkeet
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma
Osakepääoma yhteensä
Ylikurssirahasto
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Muut rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pääomalainat
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytkaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31.12.2016
Tilintarkastettu

31.12.2015
Tilintarkastettu

7 533
507
8 040

10 483
581
11 064

9 864
604
10 468

834
834

870
870

955
955

714
714
9 588

714
714
12 648

714
714
12 138

58
0
2
60
60
32
92
9 681

3
45
1
49
49
104
153
12 802

9
0
0
9
9
308
317
12 454

80
80
1 395

28
28
1 395

28
28
1 395

7 837
7 837
-3 804
-4 427
1 081

6 977
6 977
-3 126
-678
4 596

6 167
6 167
-2 500
-626
4 464

950
6 274
7 224

950
6 047
6 997

950
6 782
7 732

705
239
100
332
1 376
8 600
9 681

932
108
6
162
1 209
8 206
12 802

0
83
4
171
258
7 990
12 454

*Tilikauden 2017:n taloudelliset luvut ovat tilintarkastettuja, mutta luvut eivät ole vielä Esitteen päivämääränä Yhtiökokouksen vahvistamia.
1) Tase-erän esittämispaikkaa pysyvien vastaavien sisällä on muutettu tilikauden 2017 aikana informaation parantamiseksi. Vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi tilikausien 2015-2016 ryhmittelyä on tämän johdosta muutettu. Muutoksien myötä tuotekehitysprojektissa aiempina vuosina aktivoidut koneet ja kalustoon
siirretty osaksi aineellisia hyödykkeitä ja aineettomien hyödykkeiden projektikohtainen tase-erittely on muutettu vastaamaan 30.6.2017 ryhmittelyä.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2017
Taulukossa on esitetty Yhtiön kymmenen (10)
suurinta osakkeenomistajaa sekä niiden omistamien osakkeiden yhteismäärät 31.12.2017.
Yhtiö ei ole tietoinen, että se olisi suoraan tai
välillisesti jonkun omistuksessa tai määräysvallassa. BBS:llä on yksi osakesarja ja jokainen
Osake tuottaa yhden (1) äänen BBS:n yhtiökokouksessa.
OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA
Yhtiön Hallitus ei ole määrittänyt Yhtiölle
osinkopolitiikkaa. Tulevaisuudessa maksettava

BBS

osinko tulee riippumaan Yhtiön tulevasta
kehityksestä ja Yhtiön taloudellisesta asemasta. Yhtiö ei ole koskaan maksanut osinkoa.
Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki Osakkeet
oikeuttavat samaan osinkoon. Tarjottavat
Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön
muiden Osakkeiden kanssa ja oikeuttavat
tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin siitä
lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet on merkitty
Kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiölla ei ollut jakokelpoisia varoja 31.12.2017.

Osakkeenomistaja
Finha Capital Ltd.
Reisjärven kunta
EAKR-Aloitusrahasto Oy
Pekka Jalovaara
Ahti Paananen
Oulun Seudun Hyvinvointirahasto
Irma Halonen
Panvest Oy
Innovestor Kasvurahasto I Ky
Jukka Halonen
Muut
Yhteensä

Osakkeiden
lukumäärä

Osuus osakkeista
ja äänistä

814 229
702 182
575 000
532 850
267 879
260 000
259 240
250 000
207 800
132 810
452 111

18 %
16 %
13 %
12 %
6%
6%
6%
6%
5%
3%
9%

4 454 001

100 %

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n hallituksessa ja
johdossa on vahvaa ja monipuolista osaamista mm.
ortopediasta, urheilulääketieteestä, terveystieteistä,
farmasiasta, liiketoiminnasta ja kansainvälisestä
verkostoitumisesta.

FIMEA-certiﬁed
production
facility
in Finland
BBS

JOHTORYHMÄ JA HALLITUS
Johtoryhmä

Tieteellinen neuvottelukunta

Pekka Jalovaara
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen
LT, FT, Ortopedia- ja traumatologian professori
(emeritus)

Yhtiön tieteellisellä neuvottelukunnalla on vahvaa osaamista sekä molekyyli- ja bioteknologiasta että alan kansainvälisestä liiketoiminnasta ja tutkimustulosten kaupallistamisesta.

Hannu Säynäjäkangas
Talousjohtaja vuodesta 2015,
hallituksen jäsen vuodesta 2012
KTM, insinööri

Brent Atkinson
PhD in Molecular Biology, Columbia University

Hanna Tölli
Tuotantojohtaja ja henkilöstöpäällikkö
FT, terveystieteiden maisteri, lääketieteen tekniikka
Hallitus
Jarmo Halonen
Hallituksen puheenjohtaja
Diplomi-insinööri, konetekniikka ja teollisuustalous
Elecster Oyj:n toimitusjohtaja 1988–2017
Pekka Jalovaara
LT, FT, Ortopedian ja traumatologian professori
(emeritus)
Toimitusjohtaja, BBS-Bioactive Bone Substitutes
Oyj
Auvo Kaikkonen
LT, FT, Ortopedia ja urheilulääketiede, MBA
Ozics Oy:n toimitusjohtaja 2008–2016
Inion toimitusjohtaja 1999–2008
Päivi Ylä-Kolu
LL, Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri,
eMBA
Seututerveyskeskus Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja 2015–
Hannu Säynäjäkangas
KTM ja insinööri
Fortel Management Oy:n toimitusjohtaja

Declan Flaherty
PhD in Gene Therapy, Master of Medical Science
Paul Watkins
MIT MSc in Interdisciplinay Sciences - Molecular
Genetics
Kirk Andriano
MS, PhD of Bioengineering

Keskeiset riskitekijät
RISKITEKIJÄT
Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joista osa saattaa olla huomattavia. Tarjottaviin Osakkeisiin sijoitusta harkitsevan tulee sijoituspäätöksen
perustaksi huolellisesti tutustua Yhtiön laatimaan Esitteeseen ja erityisesti alla
kuvattuihin riskeihin. Alla olevat riskit ja riskien kuvaukset on esitetty tarkemmin Yhtiön laatimassa Esitteessä. Riskit ja riskien kuvaukset perustuvat Esitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja saatavilla olleiden tietojen perusteella tehtyihin arvioihin ja täten riskien kuvaus siten ole välttämättä tyhjentävä. BBS:n toimintaan saattaa lisäksi liittyä riskejä, joita ei tämän Esitteen
päivämääränä tunneta tai pidetä merkityksellisinä, mutta jotka voivat kuitenkin vaikuttaa haitallisesti BBS:n liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Yhden tai useamman riskin toteutuminen voi merkittävissä määrin vaikuttaa haitallisesti BBS:n liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä Tarjottavien Osakkeiden
markkina-arvoon. Yhden tai useamman riskin toteutuminen tai toteutumisen todennäköisyyden kasvamisen seurauksena Tarjottavaan Osakkeeseen sijoittanut saattaa menettää sijoituksensa arvon osittain tai kokonaan. Alla kuvattujen riskien esitysjärjestys ei kuvaa riskien keskinäistä vakavuus-, todennäköisyys-, tai tärkeysjärjestystä. Alla kuvattujen riskien
lisäksi Yhtiön Esite ja Markkinointiesite sisältää tulevaisuutta koskevia lausuntoja, joihin liittyy epävarmuustekijöitä ja riskejä. BBS:n tulevaisuuden
liiketoiminta, toiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat olennaisesti poiketa Yhtiön laatiman Esitteen ja Markkinointiesitteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä riskien toteutumiseen liittyvien
vaikutusten johdosta.
YHTIÖÖN LIITTYVÄT RISKIT
BBS:lla ei ole kaupallisessa tuotanto- tai markkinointivaiheessa olevia
tuotteita eikä historiassa osoitettua tuloksentekokykyä.
BBS:n liiketoiminta on kehitysvaiheessa, eikä liiketoiminnan kehittymisestä kannattavaksi ole takeita.
Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. BBS:n liiketoiminnan jatkumisen taloudelliset edellytykset ovat riippuvaisia oman pääoman ehtoisen lisärahoituksen saamisesta.
BBS:n ekstraktin ja implantin tuotehyväksyntään, tuotantoon, säilyvyyteen ja tuotannon toistettavuuteen liittyy riskejä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia.
BBS:n ekstrakti ja implantit eivät välttämättä ole markkinakelpoisia.
BBS:n kaupallinen tuotanto on riippuvainen kolmansista osapuolista.
BBS:n tuotekehitystyö ja sen yhteydessä suoritettavat kliiniset tutkimukset ovat riippuvaisia kolmansista osapuolista.

BBS:n ja kolmansien osapuolten välille syntyvät erimielisyydet ja oikeudenkäynnit saattavat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia sekä viivästyttää tutkimus- ja kehitystyötä ja tuotteiden kaupallistamista.
BBS ei välttämättä pysty tekemään sille edullisia kaupallistamissopimuksia.
Vaikka ekstrakti ja implantti saataisiinkin hyväksytyksi ja
markkinoille, BBS ja sen kumppanit eivät välttämättä
pysty luomaan tarvittavan laajaa myyntiverkostoa, eivätkä tuotteet välttämättä tule saamaan niille markkinoiden hyväksyntää loppukäyttäjien tasolla.
Tuotteiden hinnoittelu ja korvattavuus eivät välttämättä toteudu suunnitellusti.
BBS on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät.
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BBS:n nykyiset immateriaalioikeudet eivät välttämättä riitä suojaamaan Yhtiön
tuotteita riittävän tehokkaasti.
BBS saattaa joutua tuotevastuu- ja tuoteturvallisuusvaatimusten kohteeksi, mikä
saattaa vaikuttaa haitallisestisen liiketoimintaan.
Myönnetyt avustukset saatetaan joutua maksamaan kokonaan tai osittain takaisin, mikäli niiden ehtoja ei täytetä tai noudateta.
Aktivoitujen kehittämismenojen ja aineettomien oikeuksien tuotot saattavat osoittautua odotettua pienemmiksi.
Vahvistettujen tappioiden käytettävyys voi olla epävarmaa.
Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset tai BBS:n mahdollinen päätös alkaa soveltaa IFRS-tilinpäätösstandardeja altistavat Yhtiön tilinpäätöksen muutoksiin liittyville riskeille.
YHTIÖN TOIMIALAAN LIITTYVÄT RISKIT
Toimialan kilpailutilanne ja sen mukanaan tuoma hintojen laskupaine sekä kilpailevien valmisteiden olemassaolo saattavat vaikuttaa haitallisesti BBS:n kannattavuuteen ja markkinaosuuksiin.
Vaarallisten aineiden käyttöön liittyy riskejä.
Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusmääräyksiin liittyvien riskien toteutuminen voi
vaikuttaa haitallisesti BBS:n liikevaihtoon ja kannattavuuteen.
Lääketieteellisten laitteiden ja lääkealan sääntelyn muuttuminen.
OSAKEANTIIN JA OSAKKEISIIN LIITTYVÄT RISKIT
BBS:n Osakeanti tai listautuminen Nasdaq First Northiin ei välttämättä onnistu
odotetusti ja suunnitellussa aikataulussa.
Osakeomistuksen keskittyneisyys.
BBS:n maksaman osingon määrä on epävarma eikä osinkoa välttämättä makseta
miltään tilikaudelta.
Osakkeiden likviditeetin mahdollinen puuttuminen ja markkinahinnan volatiliteetti erityisesti Nasdaq First Northissa.
Tulevat osakeannit tai ennakoidut tulevat osakeannit saattavat vaikuttaa Osakkeen arvoon.
Mahdolliset tulevat osakeannit laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta.
Merkinnän peruuttamattomuus.
Riskit ovat tässä lyhennelmänä.
Riskit on esitetty kokonaisuudessa Listalleottoesitteessä. Sijoittamista harkitsevan
tulee tutustua huolellisesti Listalleottoesitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Listautumisannin ehdot
Listautumisannin ehdot löytyvät kokonaisina yhtiön kotisivuilta www.bbs-artebone.ﬁ
OSAKKEIDEN MÄÄRÄ
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS” tai “Yhtiö”) tarjoaa sijoittajien merkittäväksi enintään 1 400 000 Yhtiön uutta osaketta (”Listautumisanti”). Listautumisannin Osakkeet edustavat noin 31,4 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 23,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että
kaikki Listautumisannissa tarjotut Listautumisannin osakkeet merkitään. Osakeanti koostuu Yleisö- ja Instituutioannista Suomessa ja Ruotsissa. Kaikki Listautumisannin osakkeet
ovat yhtiön uusia osakkeita.
MERKINTÄHINTA JA -MÄÄRÄT
Merkintähinta on 5,50 euroa osakkeelta. Listautumisannin Ruotsissa merkittävät osakkeet
maksetaan Ruotsin kruunuissa EUR/SEK-termiinikurssilla esitteessä kerrotun mukaisesti.
Vähimmäismerkintä Yleisöannissa on 200 Listautumisannin Osaketta.
MERKINTÄAIKA
Listautumisannin osakkeiden merkintäaika alkaa 5.2.2018 klo 9.30 Suomen aikaa (8.30
Ruotsin aikaa), ja se päättyy 18.2.2018 klo 24.00 Suomen aikaa (24.00 Ruotsin aikaa), ellei
Yhtiö päätä lyhentää tai jatkaa Merkintäaikaa sen kuluessa.
LISTAUTUMISANNIN MERKINTÄPAIKKA
Listautumisannin Osakkeiden merkintäpaikka (”Merkintäpaikka”) Yleisöannissa Suomessa
on Nordnet Bank AB Suomen sivuliike, www.nordnet.ﬁ/bone. Verkkopalvelussa on mahdollisuus tehdä merkintöjä Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Sääs-töpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksin. Erikseen sovittaessa Yleisöannin sijoittaja voi tehdä merkinnän myös Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen asiakaspalvelussa toimipisteessä
osoitteessa, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 9.30–16.30.
Merkintäpaikka Instituutioannissa Suomessa on Nordnet Bank AB Suomen sivuliike, Nordnet Bank Ab Suomen toimipisteessä, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, p. +358 9 6817 8444
ja Yhtiön pääkonttori, jonka osoite on Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu; info@bbs-artebone.ﬁ.
Merkintäpaikka Yleisö- ja Instituutioannissa Ruotsissa on Nordnet Bank AB, www.nordnet.se/bbs. Merkinnät tehdään Nordnet Bank AB:n merkintäjärjestelmässä.
LISTAUTUMISANNIN SYYT JA VAROJEN KÄYTTÖ
BBS pyrkii keräämään Listautumisannilla 7,7 miljoonaa euroa. Mikäli kaikki Listautumisannissa tarjottavat osakkeet merkitään, Yhtiö odottaa saavansa 6,8 miljoonaa euroa nettovaroina mahdollisen First North Finland ja First North Sweden listautumisen ja Listautumisannin liittyvien kulujen jälkeen. Vähimmäismäärä, jolla Listautumisanti toteutetaan, on 2 miljoonaa euroa, jolloin saatavat nettovarat ovat Yrityksen johdon arvion mukaan noin
1,7 miljoona euroa.
ANNIN JÄRJESTÄJÄ: BBS-Bioactive Bone Substitutes Oy
TALOUDELLINEN NEUVONANTAJA: Aalto Capital Partners Oy
HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA SUOMESSA: Aalto Capital Partners Oy
HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA RUOTSISSA: Stockholm Certiﬁed Advisers AB
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