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GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM EMITTENTEN OCH OM VÄRDEPAPPERET
Detta dokument innehåller grundläggande information om emittenten och om värdepapperet. Detta basinformationsdokument
är inte marknadsföringsmaterial, utan emittenten ska tillhandahålla denna information med stöd av lag. Du rekommenderas att
bekanta dig med dokumentet så att du i egenskap av investerare kan fatta motiverade investeringsbeslut och förstår de risker
som är förknippade med investeringen.
Grunläggande information
Namnet på emittenten

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (”BBS” eller ”Bolaget”)

Det värdepapper som
erbjuds

Erbjudandet gäller aktier i BBS (”Aktier”) med ISIN-kod FI4000260583 (”Erbjudandet” eller
”Aktieemissionen”). Bolagets aktier är listat på Nasdaq First North Sweden med
handelskoden BONESoch på Nasdaq First North Finland med handelskoden BONEH.

Beloppet av de medel
som samlas in

Beloppet av medel som samlas in i Aktieemissionen är högst 12,7-16,8 miljoner SEK. Efter
Aktieemissionen kommer högst 11,7-15,8 miljoner SEK att finnas tillgängliga efter
betalningar, avgifter och beräknade kostnader relaterade till Erbjudandet.

Användningsändamålet
för de medel som samlas
in

Emissionslikvidens användande:
Påbörja kommersialiseringen och förberedelser inför försäljningsstart: ca 20%
Pågående CE och FDA ansökningar: ca 30%
Uppbyggnad och förstärkning av organisation: ca 50%

Namnet på den
multilaterala
handelsplattformen

Nasdaq First North Sweden och Nasdaq First North Finland.

Teckningsstället,
emission institut och
rådgivare

Teckningsstället för Erbjudandet
Nordnet Bank AB, Alströmergatan 39, 112 47 Stockholm, Sverige (www.nordnet.se)
Emissioninstitut för Erbjudandet i Sverige
Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, Sverige
Bolagets finansiella rådgivare
Regin Corporate Finance AB, Stureplan 15, 111 45 Stockholm, Sverige
Bolagets juridiska rådgivare
Smartius Oy, Kalevantie 2, 33100 Tammerfors, Finland
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De viktiga risker som,
om riskerna realiseras,
väsentligt kan påverka
Bolagets verksamhet
eller ekonomiska
ställning, eller
värdepapperets värde

Riskerna för BBS och dess verksamhet inkluderar bl.a. följande:
• BBS har inga produkter i den kommersiella produktions- eller marknadsfasen, och har
heller inte bevisad resultatförmåga.
• BBS verksamhet är i utvecklingsstadiet och det finns ingen garanti för att verksamheten
kommer att utvecklas till en lönsam verksamhet.
• Lansering och försäljningsstart för BBS första produkt, ARTEBONE® ready-to-use
paste, kan försenas på grund av krav på fler studier innan Notified Body tilldelar
produkten sitt CE-märke.
• BBS planerade vidareutveckling av ARTEBONE® produktfamilj med två ytterligare
produkter kan få problem i utveckling, tillverkning och marknadsacceptans.
• Produktionen, bevarandet och reproducerbarheten av BBS extrakt och implantat innebär
risker som kan leda till väsentliga tilläggskostnader.
• BBS har inte tillgång till tillräckligt extrakt från renar på grund av t ex ett förlorat
exklusivt kontrakt eller utrotning av renar.
• BBS:s extrakt och implantat är inte nödvändigtvis marknadsförbara.
• BBS kommersiella produktion är beroende av tredje part.
• BBS produktutveckling är beroende av tredje part.
• Tvister och skiljeförfarande mellan BBS och tredje part kan leda till betydande kostnader
och förseningar av forsknings- och utvecklingsarbete och kommersialisering av
produkter.
• BBS kanske inte nödvändigtvis kan ingå kommersialiseringsavtal som är fördelaktiga
för dem.
• Även om extraktet och implantatet släpps ut på marknaden kan BBS och dess partner
inte kunna skapa den omfattande försäljningsdistributionen som krävs, och produkterna
kan inte få marknadsaccept på slutanvändarnivå.
• Prissättning och ersättningsnivåer för produkter förverkligas inte som planerat.
• BBS är beroende av förmågan att rekrytera och behålla nödvändig nyckelpersonal och
anställda.
• BBS nuvarande immateriella rättigheter kanske inte är tillräckliga för att skydda
företagets tillgångar och produkter tillräckligt effektivt.
• BBS kan bli föremål för produktansvar och produktsäkerhetskrav, vilket kan ha en
negativ inverkan på affärsverksamheten.
• Beviljade bidrag kan behöva betalas tillbaka i sin helhet eller delvis om deras villkor inte
är uppfyllda eller inte följs.
• Intäkter från aktiverade utvecklingskostnader och immateriella rättigheter kan vara
mindre än väntat.
• Möjlighet att använda ansamlade förluster kan vara osäkra.
• Framtida förändringar av redovisningsstandarder eller ett eventuellt beslut av BBS att
börja tillämpa IFRS redovisningsstandarder kommer att utsätta företaget för risker i
samband med förändringar av finansiella rapporter.
• Ökad konkurrens förändrar förutsättningarna för BBS produkter.
• Konjunktursituationen för industrin, prispress och förekomsten av konkurrerande
produkter kan ha en negativ inverkan på BBS lönsamhet och marknadsandelar.
• Risker vid användning av farliga ämnen.
• Uppkomsten av risker relaterade till miljö, hälsa och säkerhet kan ha en negativ effekt
på intäkter och lönsamhet hos BBS.
• Förändringar i reglering av medicintekniska produkter och läkemedelsindustrin kan ha
negativ inverkan på BBS.
• Fortsatt ostabilt inom läkemedelsbranschen i och med flytt av European Medicines
Agency till Nederländerna kan komma att ha negativ inverkan relaterat till certifikationsoch godkännande processer för bolagets produkter.

De viktiga risker
förknippade med
Bolagets aktier

De risker som sammanhänger med aktierna och Erbjudandet är bland andra:
• Investeraren kan förlora delar av eller hela sitt investerade kapital
• Koncentration av aktieägande
• Storleken av den utdelning som BBS betalar är osäkert och det är möjligt att inga
utdelningar kommer att betalas för något räkenskapsår
• Möjlig brist på likviditet på aktierna och volatiliteten på marknadspriserna, särskilt på
Nasdaq First North
• Framtida aktieemissioner eller framtida förväntade aktieemissioner kan påverka Aktiens
värde
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•

Eventuella framtida aktieemissioner kommer att utspäda aktieägarnas proportionella
andel av ägande

Information on emittenten
Namn, firma, hemort och
huvudkontor

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj. Bolaget har sitt hemort i Uleåborg, Finland. Bolagets
huvudkontor har adress Kiviharjunlenkki 6, 90220 Uleåborg, Finland.

Registreringsdag,
registreringsstat,
juridisk form och
tillämplig lag

Bolaget har registrerats i finska Handelsregistret den 6 februari 1991.

Styrelse och
ledningsgrupp

Styrelse

Bolaget är ett finskt publikt aktiebolag, som bildats enligt finsk lag och bedriver verksamhet
enligt finsk rätt.

Namn

Ställning

Jarmo Halonen

Styrelseordförande

Auvo Kaikkonen

Styrelseledamot

Tomi Numminen

Styrelseledamot

Ilkka Kangasniemi

Styrelseledamot

Hannu
Säynäjäkangas
Pekka Jalovaara

Styrelseledamot
Styrelseledamot

Viktigaste uppgifter
utanför Bolagets
verksamhet
Styrelseledamot i Elecster
Oyj och tidigare VD i
Elecster Oyj.
Hälsoteknologi expert hos
Europeiska
investeringsbanken.
Styrelseordförande i
Bioretec Oy samt ledamot i
Labrox Oy, Aucor Oy och
Endicum Oy.
Styrelseordörande i ID
Creations Oy samt
forskningschef.
VD i Fortel Management
Oy.
-

Ledningsgrupp
Namn

Ställning

Pekka Jalovaara
Hannu
Säynäjäkangas
Paul Watkins
Hanna Tölli

Verkställande direktör
CFO
CCO
Produktionschef och
personalchef

Viktigaste uppgifter
utanför Bolagets
verksamhet
VD i Fortel Management
Oy.
-

Personerna beskrivna ovan innehar sammanlagt 543 650 aktier i Bolaget motsvarande
ungefär 11procent av det totala befintliga utestående antalet aktier i Bolaget. Personerna som
beskrivs ovan innehar 158 000 optioner, vilka vid fullt utnyttjande innebär en utspädning om
ungefär 3 procent av röster och kapitalet i Bolaget. Mellan personerna nämnda ovan finns det
inga sammanslutningar eller stiftelser som har eller avser skaffa särskilt bestämmande
inflytande.
Revisor

Revisionsbolaget Ernst & Young Oy, med huvudansvarig revisor Juhani Rönkkö (CGR) har
granskat Bolagets finansiella rapporter sedan 2015. Ernst & Young Oy har adress Alvar
Aallonkatu 5C, 00100 Helsingfors, Finland.

Koncern till vilken
emittenten hör

BBS är koncernens moderbolag, BBS äger ett helägt dotterbolag, Bio Bones Oy (FO-nummer
0984095-4), som förvaltar en fastighet.

4
Verksamhetsområde
enligt bolagsordningen

Bolagets verksamhetsområde är att bedriva medicinsk och odontologisk forskning och
behandling och upprätthålla en forsknings- och behandlingsanläggning, tillhandahållande av
tjänster relaterade till sådana aktiviteter; import, köp, försäljning, hyra och tillverkning av
maskiner, utrustning, instrument och läkemedel som är nödvändiga för driften av en sådan
verksamhet. Medicinska aktiviteter för kommersialiserar artificiellt ben och bedriver
verksamhet med artificiellt ben och tillverkningsrättigheter.

Register som Bolaget är
införd i, företags- och
organisationsnummer
samt kontaktinformation
för det verksamhetsställe
som antecknats i
registret

Bolaget har registrerats i finska Handelsregistret med FO-nummer 0866451-4.

Betydande händelser
under senare tid

Utöver Aktieemissionen har inga betydande händelser inträffat och kommunicerats under
senare tid.

Beskrivning av
affärsverksamheten

BBS - Bioactive Bone Substitutes Oyj är ett finskt bioteknikbolag som designar, utvecklar
och tillverkar nästa generations medicintekniska biologiskt aktiva bensubstitutsimplantat
med medicinska egenskaper.

Bolagets registrerad adress Kiviharjunlenkki 6, 90220 Uleåborg, Finland.

Bolagets teknologi, ARTEBONE®, är ett nästa generations bensubstitut som inriktar sig på
behandling av bendefekter och läkningsproblem i lemmar såsom hand- och fotleder, i
skulderblad och i bäcken. Teknologin bygger på biologiskt aktivt benprotein som innehåller
tillväxtfaktorer och som har extraherats från renben, kombinerat med strukturgivande TCP
(trikalciumfosfat) granulat, vilket utgör de två huvudkomponenterna för effektiv
benuppbyggnad. Den första produkten, ARTEBONE® ready-to-use paste, en injicerbar pasta
i en användningsklar spruta, är färdig och ansökan om en CE-märkning som möjliggör
kommersialisering i EU pågår.
ARTEBONE® är klassad som medicinskteknisk utrustning och teknologin skyddas av fem
globala patentfamiljer. Över 10 års omfattande forskning och utveckling ligger bakom
framställandet av teknologin. Akademiska, samt officiella, djurförsök och genomförda
kliniska tester har visat att ARTEBONE® har fördelaktiga egenskaper för främjandet av
effektiv benläkning jämfört med andra produkter på marknaden. Bolaget bedömer därför att
teknologin har potential att transformera ortopedisk kirurgi.
Bolaget tillverkar själva sina produkter och äger en etablerad produktionsprocess för
renbenextrakt samt godkändlicens från det finska läkemedelsverket FIMEA för tillverkning
på den egna produktionsanläggningen i Reisjärvi, Finland. Den nuvarande
produktionskapaciteten är 25 000 doser av ARTEBONE® per år och potentiell maxkapacitet
bedöms vara 500 000 doser per år baserat på nuvarande mängd renslakt.
Bolaget är nu i slutfasen av CE-märkningsprocessen med endast en kompletterande
djurstudie kvar som efterfrågats av Notified Body. Denna studie initieras i augusti 2019 och
utgör det sista nödvändiga steget för CE-märkningens godkännande, vilket innebär en
möjlighet att påbörja lanseringen i Norden av bolagets första produkt ARTEBONE® readyto-use paste efter uppnådd CE-märkning som väntas under första halvåret år 2020.
Expansion till USA är planerat som ett nästa steg varför bolaget redan gjort en så kallad presubmission ansökan till U.S. FDA (Food and Drug Administration) och så snart CEmärkningen har beviljats kommer bolaget att fortsätta ansökningsprocessen om ett FDA 510
(k) godkännande för kommersialisering i USA.
Beskrivning av det
ekonomiska läget under
den senast avslutade
räkenskapsperioden

BBS hade ingen försäljning under 2018. Övriga rörelseintäkter uppgick till 2,2 miljoner Euro,
intäkterna är främst hänförliga till gottskrivning av gamla lån. Bolaget gjorde en vinst 0,4
miljoner Euro under perioden, hänförliga främst till gottskrivningen ovan.
Kassaflödet från verksamheten uppgick till -1,7 miljoner Euro.
BBS:s likvida medel den 31 december 2018 uppgick till 1,7 miljoner Euro.
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Bolagets finansiella ställning stärktes genom notering på Nasdaq First North-marknaden i
Helsingfors och Stockholm. Bolaget lyckades ta in 3,5 miljoner Euro i nytt kapital i samband
med noteringen.
Koncernens balansomslutning uppgick den 31 december 2018 till 11,2 miljoner Euro. Den
31 december 2018 hade koncernen kortfristiga skulder om 0,93 miljoner Euro, långfristiga
lån till finansinstitut 5,6 miljoner Euro och kapitallån på 0,2 miljoner Euro.
Information om värdepapperet och Erbjudandet
Viktiga rättigheter,
skyldigheter och
begränsningar samt
egenskaper som gäller
värdepapperet

Emitterade Aktier kommer att registreras i dematerialiserad form i det elektroniska
kontobaserade värdeandelssystemet som administreras av Euroclear Finland Oy samt i det
motsvarande svenska avstämningsregistret som administreras av Euroclear Sweden AB.
Bolaget och dess aktier har sin primära registrering hos Euroclear Finland Oy. Aktierna är
utgivna under finsk rätt och deras ISIN-kod är FI4000260583.
Bolagets aktier är listat på Nasdaq First North Sweden med handelskoden BONES och
Nasdaq First North Finland med handelskoden BONEH.
Varje Bolagets aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmor i Bolaget. För att
ha rätt att närvara och rösta på en bolagstämma ska en icke-finsk aktieägare med aktier
registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem (i) vara registrerad i det av
Euroclear Sweden AB förda registret senast den dag som anges i kallelsen till
bolagsstämman, och (ii) skicka en begäran om att temporärt registreras som aktieägare i den
av Euroclear Finland Oy förda aktieboken.
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige måste för att ha rätt att delta vid
bolagsstämma tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i det av Euroclear Sweden AB
förda registret, samt uppdra åt sin förvaltare att till Euroclear Sweden AB skicka ovan
nämnda begäran om temporär registrering i den av Euroclear Finland Oy förda
aktieägarförteckningen. Temporär registrering i den av Euroclear Finland Oy förda
aktieägarförteckningen anses som en anmälan om deltagande vid bolagsstämman.
Aktierna i Erbjudandet ger rätt till utdelning och andra rättigheter relaterade till aktierna i
Bolaget efter registreringen i Handelsregistret och leverans till investerarnas
värdepapperskonto.

Totala antalet
värdepapper som erbjuds
samt uppgifter om de
beslut och befogenheter
med stöd av vilka
värdepapperen erbjuds

Den 5 april 2019 beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
emission som inte utesluter styrelsens rätt att besluta om riktad emission. Emissionen kan
utnyttjas för att öka aktiekapitalet genom en nyemission eller konvertibla obligationer i en
eller flera transaktioner.
Baserat på bemyndigandet kan styrelsen erbjuda högst 1 500 000 nya aktier. Bemyndigandet
gäller till nästa årsstämma men högst 30 juni 2020.
Baserat på bemyndigande som beviljats av årsstämman den 5 april 2019 har styrelsen för
BBS beslutat den 17 juni 2019 om Aktieemissionen av högst 509 000 Aktier.

Teckningspris och
grunderna för
bestämmande av priset

Teckningspriset för Aktierna ("Teckningspris") kommer att bestämmas utifrån det
volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på First North Sweden under tidsperioden
mellan 17 juni 2019 och 28 juni 2019 med en rabatt på 10 procent. Teckningspriset kan
dock inte vara lägre än 25,00 Svenka kronor eller högre än 33,00 Svenska kronor.
Teckningspriset kommer att meddelas genom ett pressmeddelande och vara tillgänglig på
Bolagets hemsida http://www.bbs-artebone.fi och på hemsidan av Erbjudandets
teckningsställe Nordnet AB www.nordnet.se den 28 juni 2019.

Avgifter som tas ut hos
investeraren
Tecknings- och
betalningsvillkor

Inget courtage utgår.
Anmälan om teckning av Aktier i Erbjudandet ska ske i jämna poster om 100 aktier, dock
lägst 200.
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Teckningstiden för Aktierna i Erbjundandet börjar den 17 juni 2019 kl. 09:00 och slutar den
30 juni 2019 kl. 23:59 (”Teckningstid”). Bolagets styrelse har rätt att ändra Teckningstiden.
Erbjudandets teckningsställe är Nordnet AB:s internettjänst www.nordnet.se.
Investerare erhåller besked om tilldelning av Aktier omkring den 1 juli 2019. Betalning av
Aktierna debiteras samtidigt av likvid på angiven depå, vilket beräknas ske den 1 juli 2019.
Om betalning inte görs i tid kan Bolaget efter eget gottfinnande bortse ifrån teckningen och
tilldela de obetalda Aktierna på nytt om Erbjudandet övertecknas.
Sätt på vilket teckningar
godkänns och
värdepapperen görs
tillgängliga för investerare

Bolagets styrelse beslutar om fördelning av Aktier omkring den 1 juli 2019. Vid
överteckning av Erbjudandet kommer Aktierna att fördelas så att varje tecknare får minst
200 Aktier. Om det inte finns tillräckligt med Aktier som ska fördelas enligt ovan genomförs
lottning för att avgöra vem som får rätt att teckna 200 Aktier. I annat fall fördelas Aktierna
proportioneligt till inlämnad teckning.
Aktierna kommer att registreras i Handelsregistret utan onödigt dröjsmål efter att Aktier har
betalats. Aktierna kommer att utfärdas och registreras i Euroclear Finland Oys
bokföringssystem utan onödigt dröjsmål efter att ha registrerats i Handelsregistret.
Aktierna kommer att levereras till investerare genom Euroclear Finland Oys
bokföringssystem och Euroclear Sweden AB. Under förutsättning att inga ändringar görs i
Teckningstiden, förväntas leveransen av de Aktierna till investerarna äga rum cirka den 10
juli 2019.

Andra särskilda villkor
som är förbundna med
erbjudandet
Uppgifter om hanteringen
av kundmedel

Bolaget kan efter eget gottfinnande dra tillbaka Erbjudandet. Om Erbjudandet återkallas,
ogiltigförklaras eventuella teckningar som getts av investerare automatiskt.

Uppgifter om eventuell
källskatt

Investerare som önskar investera i BBS uppmanas att inhämta rådgivning från sin
skatterådgivare.

BBS kommer att tilldelas ett särskilt klientmedelskonto hos Nordnet AB där likvid från
samtliga investerare kommer att samlas innan likviden överförs till Bolaget.

Källskatt uppbärs på dividend som ett finskt bolag betalar till en i Finland begränsat
skattskyldig. Bolaget som delar ut dividend innehåller källskatten vid utdelningen, och
ingen annan skatt för utdelningen utgår i Finland. Källskatten uppgår till 20 procent om
inkomsttagaren är ett begränsat skatteskyldigt samfund och 30 procent för andra begränsat
skatteskyldiga inkomsttagare. Skatteavtal kan förutsätta en lägre skatteprocent eller att
inkomsten befrias från källskatt.
Dividendmottagaren kan före utdelning av dividend till betalaren visa upp sitt källskattekort
eller framföra en utredning om sin nationalitet och identitet samt övriga förutsättningar för
tillämningen av skatteavtalet i vilket fall denna i enlighet med skatteavtalet kan få tillämpad
en lägre källskatteprocent.
Ifall mottagaren av en utdelning äger andelarna i det utdelande bolaget genom ett
förvaltarkonto och är bosatt i ett land som har ingått skatteavtal med Finland utgår skatt på
utdelningen med den skattesats som anges i skatteavtalet, dock minst med 15 procent (om
skatteavtalet föreskriver en lägre skattesats än 15 procent är det emellertid möjligt att få
återbäring ifall dividendmottagaren framför det utdelande bolaget en utredning om sin
nationalitet och identitet). Detta innebär att för dividend som utbetalas för aktier som är
förvaltarregistrerade uppbärs en källskatt med en skattesats som bestäms enligt skatteavtalet
eller enligt 15 procent utan noggrann utredning om den verkliga mottagaren av en utdelning.
Detta förutsätter, att egendomsförvaltaren antecknats i skatteförvaltningens register för
utländska egendomsförvaltare och att han har sin hemvist i en stat med vilken Finland har
ingått ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Vidare krävs att den utländska
förvaltaren har ett avtal om aktieförvar med ett finländskt kontoförande institut. I detta avtal
bör den utländska förvaltaren bland annat förbinda sig att uppge dividendmottagarens
hemviststat till det kontoförande institutet och vid behov ge tilläggsinformation till
skatteförvaltningen. Om de nämnda kriterierna inte uppfylls, uppbärs av begränsat
skattskyldiga samfund en källskatt om 20 procent och av alla andra begränsat skattskyldiga
en källskatt om 30 procent på den dividend som utdelas på en förvaltarregistrerad aktie, om
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inte annat fastställts på basis av ett tillämpligt skatteavtal. För dividend som utbetalas för
aktier som anslutits till det av Euroclear Sweden upprätthållna värdeandelssystemet uppbärs
en full källskatt, ifall de uppgifter som beskattning enigt skatteavtalet förutsätter saknas.
Alternativt kan en person som är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
kräva att på beskattningen tillämpas lagen on beskattningsförfarande (1558/1995, med
ändringar).
På utdelningar som tillfaller utländska företag som är bosatta och är föremål för bolagsskatt
i ett av de EU-länder som uppräknas i artikel 2 i EU-rådets direktiv 2001/96/EU
(”moder/dotterbolags-direktivet”) och som har ett direkt ägande om minst 10 procent av
kapitalet i det utdelande finska bolaget utgår ingen källskatt.
Utdelningar hos särskilda utländska företag hemmahörande i EES-området är antingen
fullständigt undantagna beskattning eller beskattade med en lägre skattesats beroende på
hur utdelningen skulle beskattas om den istället hade utbetalats till ett finskt bolag.
Skattesatsen kan dock in vissa fall sättas ned med tillämpning av skatteavtal. I andra fall,
där utdelningen utgår till ett begränsat skattskyldigt samfund utgår full källskatt, såvida ett
tillämpligt skatteavtal inte föreskriver annat.
Övrig information
Informationen i basinformationdokumentet är aktuellt vid tidpunkten för offentliggörandet och hålls uppdaterat under
Erbjudandets giltighetstid. Det basinformationdokumentet har publicerats 17 juni 2019 och gäller till och med 30 juni 2019 om
inte Erbjudandet fortsätter.
Mer information om Bolaget finns gratis via telefonnummer +358 207 924 700 och via e-post från info@bbs-artebone.fi.
Dokument införlivade genom hänvisning
Kopior av följande dokument kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.bbs-artebone.fi .
• Erbjudandets villkor
• Bolagets bokslut och revisionsberättelse för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018
• Basinformationdokumentet

