Tämä esitys ei ole arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettu esite. Esitys ei sisällä tarjousta, tarjouspyyntöä eikä sijoitusneuvoa BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (”Yhtiön”)
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lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Yhtiön osakkeeseen sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista monet kuuluvat Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen ja toimintaympäristöön ja voivat olla merkittäviä. Sijoitusta Yhtiön
osakkeisiin harkitsevan tulee ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua Yhtiön julkistamaan listalleottoesitteeseen, joka on saatavilla 31.1.2018 yhtiön internetsivuilta
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Yhtiö lyhyesti
•

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) on suomalainen
terveysteknologiayritys, joka on kehittänyt lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden
hoitoon ortopedisessa kirurgiassa.

•

Yhtiö perustettiin vuonna 2003, ja sen taustalla on jo sitä ennen 7 vuotta
lääketieteellistä tutkimusta Oulun yliopistossa. Yhtiöllä ei ole liikevaihtoa.

•

Yhtiön kehittämä ARTEBONE® on tuotekehityksen osalta valmis, ja yhtiö
hakee sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää.

•

Toimitusjohtaja, ortopedian ja traumatologian professori Pekka Jalovaara, on
johtanut tuotekehitystä ja yhtiötä alusta alkaen.

•

Kotipaikka Oulussa, henkilöstöä 12. Yhtiöllä on lisäksi lääketieteen
asiantuntijoista koostuva tieteellinen neuvottelukunta.

Tuote kehitetty–myyntilupa hakuprosessissa
•

ARTEBONE® on leikkauksessa luun ongelma- tai murtumakohtaan injektoitava
valmiste, joka sisältää poronluusta erotettuja luonnollisia kasvutekijöitä sekä
tukirakenteen muodostavia TCP (trikalsiumfosfaatti) -rakeita.

•

Tuotemodifikaatiot, luuproteiineilla päällystetyt suuremmat rakeet ja blokit
kehityksessä

•

Useita patentteja.

•

Kliiniset testit 34:ssa nilkan jäykistämisleikkauksessa vuosina 2014-2017.

•

Proteiiniekstraktin valmistukseen oma lääketehdasluvan saanut tuotantolaitos
Reisjärvellä: tuotantokapasiteetti 25 000 annosta vuodessa. ARTEBONE®
implantin tuotantolaitoksen ISO 13485 -sertifiointi käynnissä.

•

Kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavan CE-merkin hakuprosessi aloitettu.

Artebone ®
•

ARTEBONE® on valmiina ruiskussa oleva
tahna, joka on tarkoitettu käytettäväksi
ortopedisissä leikkauksissa luuvaurioiden ja puutoksien sekä luun paranemisongelmien
hoitoon.

•

Perustuu poron luusta eristetylle proteiin
fraktiolle sisältäen luun kasvutekijät

•

Voidaan soveltaa sekä perushoitona että
vakavissa luunpuutos- tai luutumisongelmissa.

•

Käyttökohteita ovat raajat, kuten käsi ja nilkka,
sekä lantio ja lapaluu.

The market
•

The total market of orthobiologics used for
treatment of bone fractures is 4,5 - 6,0 billion USD
globally, growing steadily.

•

The proportion of the bone grafts and
substitutes is about 2,5 billion USD of the total
market.

•

The number of orthopedic problems increases due
to the ageing population

•

The proportion of the bone substitutes increases
when new products come to the market and their
use becomes wider
• The young generation of orthopedic surgeons
is interested in new and effective methods
• The patients are more aware of the new
methods

The market of bone grafts and bone substitutes
ca. 2,3-2,7 billion US$
Others
12 %

Synthetic mineral
based bone graft
substitutes
(BGS) 30 %

Source:: The Orthopaedic Industry Annual Report 2016, GVR Bone Grafts And Substitutes Market Analysis 2016, Allied Market Research Bone Grafts and Substitutes Market Global Opportunity
Analysis 2014 – 2022, Becker’s Spine Review June 2015, The Healthcare Financial Management Association, Global Data Market research, Transparency Market Research Bone Grafts and
Substitutes Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2015 – 2023

Recombinant
growth
factors
(rhBMP) 28 %

Demineralised bone
matrix
(DBM) 30 %

Treatment of difficult bone fractures
•

Alternatives for treatment of difficult bone fractures or
ossification problems
• Patient’s own-bone graft (the most common): the
disadvantage is two operations required. Painful,
expensive, often problems with the quality of the bone.
• Products which are either synthetic or of human/animal
origin are substituting the bone graft: the problems are
variable quality, risks of disease, inadequate efficiency.
• Recombinant BMP products: problems with
complications, expensive.

•

The market lacks bone substitutes that are better than
synthetic materials but cost-effective and safe.

ARTEBONE® – advantages
NEXT GENERATION
BONE SUBSTITUTES

OPTIMAL PERFORMANCE

CONSISTENCY

REDUCES
OPERATING TIME
SAFETY
COMPETITIVE PRICE

Combines the osteopromotive proteins and bone minerals.
Scientific studies, preclinical tests and clinical trial have
demonstrated that ARTEBONE® possesses good properties for
promoting the healing of bone compared to other products on the
market.
The patented manufacturing process guarantees batch-to-batch
consistency.

Reduces expensive operating time and therefore the nursing costs,
ready-to-use.
Only one operation instead of two reduces the convalescence. Safety has
been proven with preclinical tests and clinical trial.
Competitive price compared to the products on the market.

Huomioitavaa
Tämä esitys on laadittu BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:stä (”Yhtiö”) taustatiedoksi ja
käytettäväksi Yhtiön mahdollisen listautumisannin yhteydessä.
Tässä esityksessä 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 ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu Esite vaan
Sijoittajaesitys. Sijoittajaesitys 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 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
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.

Yhtiön mahdollisen listautumisannin yhteydessä, Suomea 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.
.

Listautumisannin tiedot (1/2)
•

Yhtiölle kerättävät varat

noin 7,7 milj. euroa (ennen kuluja)

•

Osakeanti

1 400 000 osaketta

•

Osakemyynti

Aiemmat sijoittajat pysyvät omistajina
eivätkä myy osakkeitaan

•

Merkintähinta

5,50 euroa osakkeelta

•

Listautumisen syyt
•

Yhtiön päätuotteen meneillään olevan CE- sekä FDA-merkintöjen hakuprosessien loppuun
saattaminen, tuotekehityksen jatkaminen, patenttisalkun kehittäminen sekä ylläpitäminen, tuotteen
markkinointi ja myynti sekä kaupallisen tuotannon aloittaminen.

Listautumisannin tiedot (2/2)
•

Markkinapaikat

•

Varojen käyttö

First North Finland ja First North Sweden

Yhtiö arvioi käyttävänsä Listautumisannissa saatavat nettovarat varmistaakseen riittävän omarahoituksen
strategiansa mukaisia kasvuinvestointeja varten, tuotantolinjan päivitystä varten, CE- ja FDA –merkintöjen
hakuprosessien loppuun saattamiseen onnistuneesti, ARTEBONEn kaupallistamiseen ja lisähenkilökunnan
palkkaamiseen myyntiin ja markkinointiin. 1)
•

Taloudellinen neuvonantaja

Aalto Capital

•

Hyväksytyt neuvonantajat

Aalto Capital ja Stockholm Certified Advisors AB

1) Varojen käyttö kerrotaan tarkemmin myöhemmin julkistettavassa Finanssivalvonnan hyväksymässä listalleottoesitteessä, johon sijoituspäätöstä harkitsevan
tulee tutustua huolellisesti.

Tärkeitä päivämääriä (ajat tarkentuvat neuvonantajien ja pörssin kanssa)
•

Julkistamistilaisuus

31.01.2018 klo 11.00

•

Listautumisannin merkintäaika alkaa

05.02.2018 klo 09.30

•

Roadshow-tilaisuus yleisölle

06.02.2018 klo 08.30 (Helsinki)

•

Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan

16.02.2018 klo 16.30

•

Merkintäaika päättyy

18.02.2018 klo 24.00

•

Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio)

20.02.2018

•

Antiosakkeet kirjataan kaupparekisteriin
ja arvo-osuustileille viimeistään (arvio)

26.02.2018

Kaupankäynti osakkeilla alkaa First North Finland
ja First North Swedenissä (arvio)

28.02.2018

•

Listautuminen
•

Yhtiö suunnittelee listautumisannin käynnistämistä First North Finland ja
First North Sweden -markkinapaikoilla.

•

Rahoitusta haetaan yhtiön käyttöpääomatarpeeseen sekä tarvittavien
lupaprosessien läpi viemiseen, tuotteen kaupallistamiseen ja markkinoinnin
ja myynnin käynnistämiseen.

1)

Varojen käyttö selostetaan tarkemmin myöhemmin julkistettavassa Finanssivalvonnan hyväksymässä listalleottoesitteessä, johon sijoituspäätöstä harkitsevan tulee tutustua huolellisesti.
Yhtiön käyttöpääoma ei riitä 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiöllä ei ole rahoitusta CE-lupaprosessin läpiviemiseen.

Markkinat
•

Luunmurtumien hoidossa käytettävien
biologisten valmisteiden (orthobiologics)
kokonaismarkkina 4,5 - 6,0 mrd US$ globaalisti,
kasvaa tasaisesti.

•

Luusiirteiden ja luun korvikkeiden osuus
kokonaismarkkinasta noin 2,3-2,7 mrd USD.

•

Ortopedisten ongelmien määrä kasvaa väestön
ikääntymisen myötä

•

Luun korvikkeiden osuus kasvaa, kun uusia
tuotteita tulee markkinoille ja käyttö laajenee
• Nuoret kirurgit ja ortopedit kiinnostuneita
uusista tehokkaista menetelmistä
• Potilaat tietoisempia uusista menetelmistä

Luunsiirteiden ja luun korvikkeiden
Markkina n. 2,3-2,7 mrd US$
Muut
12 %

Rekombinanttikasvutekijät
(rhBMP) 28 %
Synteettiset mineraaliperusteiset luunkorvikkeet (BGS) 30 %

Lähteet: The Orthopaedic Industry Annual Report 2016, GVR Bone Grafts And Substitutes Market Analysis 2016, Allied Market Research Bone Grafts and Substitutes Market Global Opportunity
Analysis 2014 – 2022, Becker’s Spine Review June 2015, The Healthcare Financial Management Association, Global Data Market research, Transparency Market Research Bone Grafts and
Substitutes Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2015 – 2023

Demineralisoitu
luumatriisi
(DBM) 30 %

Vaikeiden luunmurtumien hoito
•

Hoitovaihtoehtoja vaikeissa murtumakohdissa tai
luutumisongelmissa
• Potilaan oma luusiirre (yleisin): ongelmana kaksi
leikkaustoimenpidettä. Kivulias, kallis ja ongelmana usein
luun laatu.
• Yleistymässä luusiirteen korvaavat menetelmät, jotka
joko synteettisiä tai ihmis-/eläinperäisiä: ongelmana
vaihteleva laatu, tautiriskit, eivät kovin tehokkaita.
• Geenitekniikalla valmistetut BMP-tuotteet:
komplikaatio-ongelmia, kalliita.

•

Markkinoilta puuttuu korvikkeita, jotka parempia kuin
synteettiset materiaalit mutta kustannustehokkaita ja
turvallisia.

Pekka Jalovaara
BBS:n perustaja
•

Lääketieteen tohtori, kirurgi ja ortopedian ja
traumatologian professori (emeritus), Oulun yliopisto

•

Kansainvälisesti tunnettu luusiirteiden korvikkeiden
tutkija

•

Julkaissut laajasti tieteellisiä artikkeleita ortopediasta,
tutkimuksia on siteerattu yli 3 000 kertaa

•

Laajasti verkostoitunut ja kansainvälisesti tunnustettu
edelläkävijä luun korvikkeissa

•

Jäsen useissa kansainvälisissä alan järjestöissä kuten
American Academy Orthopaedic Surgeons

•

Johtanut BBS:n tuotekehitystä ja yhtiötä koko sen
elinkaaren vuodesta 2003 ja sitä edeltävää tutkimusta
Oulun yliopistossa vuodesta 1997

Johtoryhmä
PEKKA
JALOVAARA
Toimitusjohtaja

ja perustaja
Lääketieteen ja
kirurgian
tohtori

HANNU
SÄYNÄJÄKANGAS
Talousjohtaja
Johtoryhmän
puheenjohtaja
KTM, insinööri

HANNA TÖLLI
Tuotantojohtaja
Filosofian
tohtori,
lääketieteen
tekniikka

MERJA
HAIKOLA
Laatujohtaja
FM

Tieteelliset neuvonantajat
•

•

Kansainvälisesti tunnustettu ortopedi, ortopedian
ja traumatologian professori, emeritus, Oulun
yliopisto.
Lukuisia tieteellisiä julkaisuja, joihin tehty yli 3000
viittausta. Vahvasti verkottunut asiantuntija ja
jäsen useissa kansainvälisissä alan yhteisöissä
kuten American Academy of Orthopaedic
Surgeons.

•
•

Toimitusjohtaja ja osakas Fortel Management Oy:ssä

•

Kokemusta yli 25 pääomasijoitus- ja
teknologiayrityksestä, Fortel Invest mukana neljän
yrityksen listaamisessa Helsingin pörssiin.

Sijoitusjohtaja, toimitusjohtaja, partneri Fortel Invest
Oy -sijoitusyhtiössä.

•

BBS:ssä vuodesta 2006.

•

Väitöskirja BBS:n tuotteesta vuonna 2011.

•

Laaja kokemus biomateriaaleista ja luusiirteen
korvikkeista.

BRENT
ATKINSON
Adviser
PhD in Molecular
Biology from
Columbia
University
DECLAN
MICHAEL
FLAHERTY
PICCIRILLO
Adviser
Adviser
Ph.D. Gene
BSc in Medical
Therapy, Master of
Microbiology, MBA
Medical Science
PAUL WATKINS
Adviser
MIT MSc in
Interdisciplinary
Sciences Molecular
Genetics

Kirk Andriano
Adviser
MS, PhD of
Bioengineering

•

Brentillä on 20 vuoden kokemus ortobiologisten tuotteiden kehityksestä,
toteutuksesta ja kaupallistamisesta globaalisti kooltaan pienissä ja
suurissa ortopedian alan yrityksissä.

•

Hänellä on yhdeksän patenttia ja yli 30 tieteellistä esitystä tai julkaisua.

•

Declanilla on 19 vuoden kokemus neuvonantaja- ja johtotehtävistä
akateemisssa tutkimuslaitoksissa, terveysalan yrityskiihdyttämöissä,
hyvinvointialan, lääkealan, biolääketieteen ja lääkinnällisten laitteiden
yhtiöissä.

•

Vahva tausta molekyylibiologiassa ja regeneratiivisissa lääkeaineissa ja
terveysalan liikkeenjohdossa.

•

Paulilla on 30 vuoden kokemus biolääketieteen ja terveysalan
tutkimuksesta ja tuotekehityksestä sekä liiketoiminnan kehittämisestä.
Hän on toiminut johtotehtävissä bioteknologian , lääkealan,
lääkinnällisten laitteiden sekä tutkimusalan yhtiöissä.

•

Hänellä on myös yli 70 tieteellistä julkaisua joko yksin tai osana ryhmää.

•
Kirkillä on 20 vuoden kokemus lääkinnällisten laitteiden, biomateriaalien ja
kudosten tutkimuksesta ja tuotekehityskestä sekä kaupallistamisesta.
Aiemmin johtajana ElutIncissä ja Atrix Laboratoriesissa.
•

Aiemmin toiminut myös tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaavana
johtajana Histogenicsissä, johtavassa roolissa USD 49 miljoonan Arahoituskierroksella faasin III kliinisissä testeissä NeoCarttissa. Aiemmin
toiminut myös tuotekehityksestä vastaavana johtajana Inionissa, jossa
aktiivisessa roolissa USD 75 miljoonan listautumisannissa (ipo).

ARTEBONE® – edut
UUDEN SUKUPOLVEN
LUUN KORVIKE

Yhdistää luunmuodostusta edistävät proteiinit
ja luun mineraalit.

OPTIMAALINEN TEHO

Akateemiset tutkimukset, eläinkokeet ja kliiniset testit ovat
osoittaneet, että ARTEBONE®:lla on hyvät ominaisuudet
edistää luun paranemista markkinoilla oleviin tuotteisiin
verrattuna.

TASALAATUISUUS
VÄHENTÄÄ
LEIKKAUSSALIAIKAA
TURVALLISUUS

HINTAKILPAILUKYKY

Patentoitu valmistusmenetelmä takaa
tasalaatuisen tuotteen erästä toiseen.
Vähentää kallista leikkaussaliaikaa ja sitä kautta
hoitokustannuksia, nopea käyttää.

Vain yksi leikkaustoimenpide kahden sijaan lyhentää potilaan
toipumisaikaa. Turvallisuus todettu prekliinisissä
ja kliinisissä testeissä.
Hintakilpailukykyinen markkinoilla oleviin valmisteisiin
verrattuna.

Taustalla pitkäjänteinen tutkimus
Turvallisuustutkimukset

Prekliiniset tutkimukset

Tuotekehitys ja
prototyyppivaihe
1997-2007
• ARTEBONE® -implantin
kehittäminen
• Pienimuotoisen tuotantolinjan
rakentaminen prekliinisiä
kokeita varten
• R&D -projekti Oulun
yliopistossa

Akateeminen tutkimus ja
innovointi
1980-90 luku
▪ Tieteellistä tutkimusta
Tampereen ja Oulun
yliopistoissa

Kliiniset tutkimukset

Kliininen koe
2014-2017
• Kaikki potilaat operoitu ja
jälkiseurattu
• Raporttia viimeistellään

Lääketehdaslupa

Markkinointi ja tuotteen julkistaminen
2018• CE-merkkiprosessi vireillä
• FDA 510(k) –esihakemus jätetty
• Suorien myyntikanavien
rakentaminen Eurooppaan
• Tuotteen julkistaminen

BBS perustetaan 2003

Prekliininen kehitystyö
2007-2014
• Prekliiniset testit ARTEBONE®:lle
• Prekliiniset testit
luuproteiiniuutteelle

Tuotantolinja kliinisiin kokeisiin
2009-2012
▪ Patentoitu tuotantolinja kliinisiä
kokeita varten

Tuotantolinja 2015
• Poronluuproteiiniuutteen
tuotantolinja
• Lääketehdaslupa
luuproteiinituotannolle
saatu FIMEAlta

Tuotekehitys terveysteknologiassa
•

Lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys kestää
tyypillisesti 10-15 vuotta.

•

Tuotteen elinkaari voi olla jopa kymmeniä vuosia.

•

Lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys on
viranomaisten tarkkaan sääntelemää kansallisesti
ja kansainvälisesti.

•

Tuotteen myynti edellyttää viranomaisten myöntämää
myyntilupaa sekä tehokkaita jakelukanavia. Liikevaihtoa voi kertyä vasta, kun tuote on saanut
tarvittavat myyntiluvat ja se saadaan markkinoille.

•

BBS:n yli 10 vuoden kehitystyön tuloksena Artebone
–lääkinnällisen laitteen kaupallistamisvaihe on
käynnistymässä.

Yhtiön strategia ja tavoitteet
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2018

2019

2020

Keskeisiä talouslukuja1
1 000 euroa

31.12.2017

2016

2015

Tilintarkastettu

Tilintarkastettu

Tilintarkastettu

Liiketoiminnan muut tuotot

20

19

21

Poistot

-161

-108

-161

Liiketulos (EBIT)

-4346

-600

-550

Rahoituskulut

-81

-78

-76

Tilikauden voitto (Tappio)

-4427

-678

-626

Taseen loppusumma

96812)

12 8022)

12 4542)

Vieras pääoma yhteensä

8 601

8 206

7 990

Työntekijöiden määrä

12

12

12

1)

2)

Tarkemmat taloustiedot sisältäen tuloslaskelman ja taseen sekä tunnusluvut 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. Yhtiöllä ei ole ollut velvollisuutta laatia konsernitilinpäätöstä vuosilta 2016 ja 2015.
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.

Rahoitus
•

Yhtiö hakee listautumisannilla enintään 7,7 miljoonan euron rahoitusta
käyttöpääomatarpeeseen erityisesti CE-myyntiluvan hakemiseen,
tuotantolaitoksen viimeistelyyn sekä myynti- ja jakelukanavan
rakentamiseen.

•

Tähänastinen rahoitus: Tekes ja Finnvera myöntäneet
tuotekehityslainaa yhteensä noin 8 milj. euroa. Lisäksi oman pääoman
ehtoista rahoitusta noin 9 milj. euroa.

•

Yhtiön käyttöpääoma ei riitä seuraavan 12 kk ajalle eikä yhtiöllä ollut
jakokelpoisia varoja 31.12.2017, joten listautumisella hankittavan
omaehtoisen rahoituksen merkitys on olennainen liiketoiminnalle.
Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä riittävästi varoja CE-myyntilupaprosessin
loppuun saattamiseksi.

Sijoituskohde lyhyesti
VAHVA PATENTTISALKKU

ARTEBONEⓇ

VALMIS, FIMEA-SERTIFIOITU TUOTANTOLAITOS

READY-TO-USE PASTA
Edistää luun luonnollista
luutumista vaikeiden
luunmurtumien hoidossa

TÄHTÄIMESSÄ MYYNTILUPA (CE) EU, MYÖHEMMIN FDA (USA)

ORTOBIOLOGISTEN LUUSIIRTEIDEN MARKKINA N. 3 MRD EUROA
Kasvava kysyntä uusille ortobiologisille tuotteille,
jotka ovat luonnollisia sekä vähentävät leikkaussaliaikaa
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1 Finha

Capitalin suurin omistaja on Halosen perhe

Osakkeenomistaja

Omistus osakkeista
ja äänistä %

Osakkeita

Finha Capital Oy1

814 229

18 %

Reisjärven kunta

702 182

16 %

EAKR-Aloitusrahasto
Oy

575 000

13 %

Pekka Jalovaara

532 850

12 %

Ahti Paananen

267 879

6%

Oulun Seudun
Hyvinvointirahasto

260 000

6%

Irma Halonen

259 240

6%

Panvest Oy

250 000

6%

Aloitusrahasto Vera =
Innovestor
Kasvurahasto I Ky

207 800

5%

Jukka Halonen

132 810

3%

Muut
osakkeenomistajat

452 011

9%

4 454 001

100 %

Kaikki
osakkeenomistajat
yhteensä

Tieteellisiä julkaisuja
BBS:n tutkijoiden tieteellisiin julkaisuihin on viitattu yli 3 000 kertaa
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Riskejä 1/3
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeeseen sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista osa saattaa olla
huomattavia. Tässä esitetty riskikuvaus on tiivistelmä riskitekijöistä. Tarjottaviin osakkeisiin sijoitusta
harkitsevan tulee sijoituspäätöksen perustaksi tutustua huolellisesti myöhemmin julkaistavassa
listalleottoesitteessä kuvattuihin riskeihin
Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa seuraavat:
•

BBS:llä ei ole kaupallisessa tuotanto- tai markkinointivaiheessa olevia tuotteita eikä historiassa osoitettua tuloksentekokykyä

•

BBS:n liiketoiminta on kehitysvaiheessa, eikä liiketoiminnan kehittymisestä kannattavaksi ole takeita

•

BBS:llä ei ole rahoitusta CE-vaiheen loppuun viemiseksi, ja liiketoiminnan jatkumisen taloudelliset edellytykset ovat
riippuvaisia oman pääoman ehtoisen lisärahoituksen saamisesta

•

BBS:n ekstraktin ja implantin 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

Riskejä 2/3
•

Vaikka ekstrakti ja implantti saataisiinkin markkinoille, BBS ja sen kumppanit eivät välttämättä pysty luomaan
tarvittavan laajaa myyntiverkostoa, eivätkä tuotteet välttämättä saa hyväksyntää loppukäyttäjien tasolla

•

Tuotteiden hinnoittelu ja korvattavuus eivät välttämättä toteudu suunnitellusti

•

BBS on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät

•

BBS:n nykyiset immateriaalioikeudet eivät välttämättä riitä suojaamaan yhtiön tuotteita riittävän tehokkaasti

•

BBS saattaa joutua tuotevastuu- ja tuoteturvallisuusvaatimusten kohteeksi, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sen
liiketoimintaan

•

Myönnetyt avustukset saatetaan joutua maksamaan kokonaan tai osittain takaisin, mikäli niiden ehtoja ei täytetä tai
noudateta

•

Vahvistettujen tappioiden käytettävyys voi olla epävarmaa

•

Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset tai BBS:n mahdollinen päätös alkaa soveltaa IFRS-tilinpäätösstandardeja
altistavat Yhtiön tilinpäätöksen muutoksiin liittyville riskeille

•

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

•

Lääkinnällisten laitteiden ja lääkealan sääntelyn muuttuminen

Riskejä 3/3
Taloudellisia riskejä
•

BBS:n liiketoimintasuunnitelman mukaisesta tuotannon käynnistämisestä ja markkinointikanavien rakentamisesta aiheutuu yhtiölle huomattava
käyttöpääoman tarve. Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Riittävä käyttöpääoma on tarkoitus varmistaa
listautumisannissa hankittavalla sekä muulla oman ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella.

•

Jos BBS:n liiketoimintojen tuleva rahavirta on riittämätön eikä yhtiö saa lisärahoitusta, yhtiö saattaa joutua keskeyttämään toimintojaan tai joutua
maksukyvyttömyystilaan ja lopulta konkurssiin, jonka tuloksena osakkeenomistajat voivat menettää sijoituksensa yhtiössä.

Listautumisantiin, osakkeisiin ja listautumiseen liittyviä riskejä
•

BBS:n osakeanti tai listautuminen First Northiin ei välttämättä onnistu odotetusti ja suunnitellussa aikataulussa

•

Osakeomistuksen keskittyneisyys. Yhtiön suurimmilla osakkeenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön hallintoon, ja yhtiön suurimpien
osakkeenomistajien intressit voivat poiketa yhtiön vähemmistöosakkeenomistajien intresseistä

•

BBS:n maksaman osingon määrä on epävarma eikä osinkoa välttämättä makseta miltään tilikaudelta

•

Osakkeiden likviditeetin mahdollinen puuttuminen ja markkinahinnan volatiliteetti

•

Tulevat osakeannit tai ennakoidut tulevat osakeannit saattavat vaikuttaa osakkeen arvoon

•

Mahdolliset tulevat osakeannit laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta

•

Merkinnän peruuttamattomuus.

Huomioithan myös
•

BBS Bioactive Bone Substitutes Oy (”Yhtiö”) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi. Tämä esitys ei sisällä
kattavia ja sijoitusta varten riittäviä tietoja Yhtiöstä, eikä pelkästään esityksen tai siinä olevien tietojen perusteella voida tehdä
sijoituspäätöksiä.

•

Tämä esitys saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, arvioita ja laskelmia Yhtiöstä ja markkinoista, joilla se 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 ja saavutukset tai toimialan
kehitys voivat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa, arvioissa ja laskelmissa nimenomaisesti tai
välillisesti esitetyistä seikoista. Yhtiö ei anna vakuutuksia tai sitoumuksia tällaisista lausumista, arvioista ja laskelmista. Yhtiön
tulevaisuudennäkymiin ja toimialaan liittyvät riskit on kuvattu Yhtiön Finanssivalvonnan hyväksymässä listalleottoesitteessä.

