
Hyvä osakkeenomistaja,
Olemme saavuttaneet yhtiönä tärkeän solmukohdan, jossa siirrymme pitkän kehitystyön jälkeen tuotteemme 
kaupallistamiseen. Luunmurtumien ja luutumisongelmien uudeksi hoitomenetelmäksi kehittämämme ARTEBONE® 
Paste -tuote on valmis, ja olemme parhaillaan hakemassa sille markkinnoinnin ja myynnin mahdollistavia CE- ja 
FDA-hyväksyntöjä. Tuotteen kaupallistamisen mahdollistamiseksi kutsumme sinut osallistumaan osakeantiimme. 

Testattu luunkorjausteknologia lähellä kaupallistamista
Helmikuussa tiedotimme kliinisten kokeiden osoittavan ARTEBONE®-tuotteemme toimivan nilkan luudutuksessa 
yhtä hyvin kuin vastaava omaluusiirrehoito. Tähän yleiseen hoitomuotoon verrattuna tuotteemme on 
kustannustehokkaampi ja turvallisempi. Uskomme näiden olevan merkittäviä kilpailuetuja, kun COVID-19-
pandemian jälkeen terveydenhuollossa tarvitaan maailmanlaajuisesti hoidon laatua ja tuottavuutta lisääviä entistä 
kustannustehokkaampia ratkaisuja.  

Vaikka COVID-19-pandemia vaikuttaa jokaisen arkeen ja lukuisten yhtiöiden liiketoimintaan, ei se ole huomioitavasti 
hidastanut meitä. Olemme edenneet strategiamme mukaisesti kohti tuotteemme kaupallistamista. Meillä 
on valmius jättää EU:n edellyttämä ja Euroopassa myynnin mahdollistava CE-merkintähakemus heti, kun 
lupaviranomainen on valmis sen vastaanottamaan. Odotamme, että mahdollinen hyväksyntä saataisiin vuoden 
2021 alussa. Tarkoituksemme on jättää Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolle (FDA) vastaava hakemus vuoden 
2020 aikana. 

Osakeannilla haluamme varmistaa, että olemme valmiita kaupallistamiseen. Tavoitteenamme on kerätä annilla 
noin 5,5 miljoonaa euroa. Varoilla mahdollistamme CE-merkinnän ja FDA-sertifikaatin hakuprosessien loppuun 
saattamisen, tuotekehityksen jatkamisen, patenttisalkun kehittämisen ja ylläpitämisen, tuotteen markkinoinnin ja 
myynnin sekä tuotannon aloittamisen omassa tuotantolaitoksessamme. Lisäksi vahvistamme käyttöpääomaamme 
ja kehitämme yhtiömme johtoa. 

Noin 90 prosenttia osakeannista on taattu merkintäsitoumuksilla ja ulkopuolisten takaajien toimesta.

Merkintäoikeusannin aikataulu ja toimintaohjeet
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan maksullisen osakeannin merkintäaika alkaa Suomessa 
2.6.2020 ja päättyy 18.6.2020. 

Osakkeen merkintähinta on 4,20 euroa. BBS-Bioactive Bone Substitutesin osakkeenomistajana saat yhden (1) arvo-
osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Neljä (4) 
merkintäoikeutta oikeuttavat merkitsemään yhden (1) osakkeen.

Pyydämme tutustumaan huolellisesti merkintäoikeusannin esitteeseen ja ehtoihin. Ne ovat saatavilla verkossa 
osoitteissa https://www.bbs-artebone.fi/sijoittajille/osakeanti-2020/, aaltocapital.com ja evli.com. 

Haluan kiittää luottamuksestasi tuotekehitysvaiheen aikana ja uskosta BBS:n tulevaan kaupalliseen läpimurtoon 
kasvavilla kansainvälisillä luun korvikkeiden markkinoilla. Toivon, että tartut tähän mahdollisuuteen jatkaa yhteistä 
matkaa BBS:n kanssa.
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