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Tätä esitystä tai tässä esityksessä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-
Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Esityksen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta 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. Bioretec Oy:n
("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa,
jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Esityksen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia esityksessä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota 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. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän esityksen tarkoittamia
arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän esityksen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä
kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta
henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus"
tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea
varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän esitykseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet tullaan sisällyttämään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Suomenkielinen esite tullaan asettamaan saataville Yhtiön
verkkosivuille osoitteessa www.bioretec.com/listautuminen.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän esityksen lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista,
tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin
suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole
historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai
vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän esityksen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että
ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin
tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tähän esitykseen sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu esityksen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai
korjata mitään esitykseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.
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Esiintyjät tänään



• Ne tukevat ihmiskehon omia 
luonnollisia 
parantumisprosesseja ilman 
keholle vieraita aineita

• Vähitellen luuhun imeytyvinä 
ne parantavat uuden luun 
muodostumista ja 
vahvistumista perinteisiä 
implantteja paremmin

• Ne poistavat tarpeen 
implanttien poistoleikkauksille, 
eliminoiden niistä johtuvat 
kustannukset ja komplikaatiot

Bioretecin biohajoavilla ortopedisilla implanteilla 
saavutettavat edut
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Tuleva RemeOsTM-tuoteperhe

Traumaruuvit

K-piikit

Luuydinnaulat

Selkärangan 
luudutusfuusioimplantit

RemeOs™ -tuotteiden lopulliset käyttökohteet riippuvat 
jokaisen tuotteen osalta viranomaishyväksynnästä

Cervical

Shoulder

Thoracic

Humerus
Hand & Wrist

Elbow

Femur

Tibia

Foot

Knee

Lumbar

RemeOs™

Knee

Ankle

ElbowShoulder

Hand & Wrist

Foot

Fibula

Activa™

Ankle

1) Polylaktidi-polyglykolidi kopolymeeri on pitkään ollut lääketieteellisessä käytössä. Sen rakennusaineina toimivat monomeerit kuuluvat nisäkkäiden solujen normaaliin rakenteeseen; 
2) RemeOsTMmetalliseos sisältää magnesiumia, sinkkiä ja kalsiumia, jotka kaikki esiintyvät luonnollisesti ihmisen luussa; Lähde: Bioretec

Bioretec on lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö, joka keskittyy vahvojen, turvallisten ja luotettavien 
lasten ja aikuisten ortopediassa käytettävien biohajoavien implanttien kehittämiseen

Activa IM-NailTM (pediatria)

ActivaNailTM

ActivaPinTM

ActivaScrewTM

Esimerkkejä nykyisen Activa-tuoteperheen tuotteista

Olkapää

Käsi ja ranne

Polvi

Nilkka

Jalka

Kaula ja niska

Olkapää

Olkaluu

Selkä

Lantio

Polvi

Sääriluu

Nilkka Jalka

Pohjeluu

Reisiluu

Käsi ja ranne

Solisluu

Kyynärpää

Bioretec – visiona olla biohajoavien implanttien 
edelläkävijä

Kuormaa kantamaton
ü Valmistettuja biopolymeeristä (PLGA1)
ü Biohajoaa täysin noin kahdessa vuodessa

Kuormaa kantava
ü Valmistettu magnesiumista, sinkistä ja 

kalsiumista2)

ü RemeOs™ -materiaali on vahvaa, lujaa ja 
jäykkää, mutta biohajoavaa



Bioretec – historia, nykyhetki ja tulevaisuus

2003
Bioretecin 
toiminta alkoi

Syyskuu 2021 (tavoite)
RemeOs™ traumaruuvien EU:n 
myyntilupahakemuksen jättö

2024 (tavoite)
RemeOs™ K-piikin 
kaupallistaminen

2014
100 000 
tuotetta 
myyty

2017
200 000 
tuotetta 
myyty

2015–2018
Prekliinisiä
tutkimuksia 
Mg-Ca-Zn
metalliseoksilla

2018–2020
RemeOs™ (Mg-Ca-Zn) 
kliininen koe

2019
Bioretec osti 
Bri.Tech
GmbH:n

2022 (tavoite)
H1: RemeOsTM traumaruuvien 
kaupallistaminen Yhdysvalloissa
H2: RemeOsTM traumaruuvien 
kaupallistaminen EU:ssa

2026 (tavoite)
RemeOsTM
luuydinnaulan 
kaupallistaminen

2020
Maailman 
ensimmäinen 
luuydinnaula 
pediatriseen 
käyttöön

2020
300 000 
tuotetta 
myyty

Maaliskuu 2021
FDA myönsi Breakthrough Device Designation-
statuksen ja prosessi myyntilupahakemuksen 
jättämiseksi FDA:lle käynnistyi 

Lähteet: Bioretec
6

2010–2015
Soveltuvuus- ja 
eläinkokeita erilaisilla 
magnesiumseoksilla, 
jotka loivat pohjan 
nykyiselle RemeOs™
-metalliseokselle



Magnesiumiin pohjautuva RemeOs™ metalliseos on 
suunniteltu tukemaan luun paranemista optimaalisesti 

Magnesiumiin pohjautuvien 
metalliseosten (RemeOs™) 
ominaisuudet:

• Biomekaanisesti lähempänä 
(kortikaalista) luuta kuin perinteiset 
metallit, biopolymeerit tai 
biokomposiitit 

• Vähitellen paranevalle luulle 
kasvavalla kuormalla ehkäistään 
”stress shielding”-ilmiötä, joka usein 
ongelma perinteisillä metalli-
implanteilla. Ilman kuormaa luulla on 
riski heikentyä

• Biohajoava ja bioaktiivinen

Ortopedisissä implanteissa käytettävien materiaalien ominaisuudet1)

1) Muut materiaalit kuin luu perustuvat Bioretecin sisäisiin laboratorioanalyyseihin ja luu perustuu ulkopuoliseen lähteeseen
Lähde: Bioretec,  L-C. Gerhardt and A.R. Boccaccini., Bioactive Glass and Glass-Ceramic Scaffolds for Bone Tissue Engineering, Materials 2010, 3, 3867-3910; doi:10.3390/ma3073867 7

Titaaniin ja muihin metalleihin
perustuvat seokset

Magnesiumseokset ja hybridikomposiitit
Biohajoavat kuitu-

vahvisteiset komposiitit

Itselujittuvat
biopolymeerit

Itselujittuvat
biokomposiitit

Biopolymeerit

Kortikaalinen luu
Taivutuslujuus: 150-200 Mpa
Elastisuusmoduuli: 15-18 GPa

Elastisuusmoduuli 
(GPa)

Taivutuslujuus
(MPa)



Ensimmäiset RemeOs™ -tuotteet ovat biohajoavia 
traumaruuveja luunmurtumien korjaukseen

Traumaruuvit - Biohajoavasta magnesiumseoksesta valmistettujen ruuvien 
käyttöindikaatioita tulevat olemaan luunmurtumien kiinnittäminen ja korjaaminen, 
esimerkiksi nilkan ja ranteen alueella

Patentoitu - RemeOs™ -magnesiumseokset on suojattu 
patenteilla kasvaville potilaille Yhdysvalloissa (US9757174B2) 
ja Kiinassa (CN105765095B) ja patenttihakemus kaikille 
potilasryhmille on vireillä

• Toiminnanvapausselvitys (Freedom to operate) tukee 
Yhtiön käsitystä siitä, että se ei loukkaa kenenkään 
muun voimassaolevaa patenttia Yhdysvalloissa ja 
Euroopassa1)

Luonnollisista materiaaleista - Magnesiumseos on valmistettu ihmiselle luonnollisista aineista,

eikä se sisällä  harvinaisia maametalleja (REE-vapaa*)
• Kalsium 0.5 - 0.7 m.-%

• Sinkki 0.4 – 0.7 m.-%

• Loppuosa magnesiumia

* Harvinaisilla maametalleilla (17 maametallia, eng. Rare Earth Elements) on havaittu olevan olla monia haittavaikutuksia ihmisten ja eläinten kehossa, kuten solukuoleman (apoptoosi) 
aiheuttaminen.

1) Analyysin toteutti Berggren
Lähteet: Bioretec; Feyerabend F, Fischer J, Holtz J, Witte F, Willumeit R, Drücker H, Vogt C, Hort N. Evaluation of short-term effects of rare
earth and other elements used in magnesium alloys on primary cells and cell lines. Acta Biomater. 2010;6:1834-1842; 8

Anastasia Myrissa, Simone Braeuer, Elisabeth Martinelli, Regine Willumeit-Römer, Walter Goessler, Annelie Martina Weinberg, Gadolinium accumulation in 
organs of Sprague–Dawley® rats after implantation of a biodegradable magnesium-gadolinium alloy,Acta Biomaterialia, Volume 48, 2017, Pages 521-529, 
ISSN 1742-7061; Rim, KT. Effects of rare earth elements on the environment and human health: A literature review. Toxicol. Environ. Health Sci. 8, 189–200 
(2016). https://doi.org/10.1007/s13530-016-0276-y



Erinomainen ja kliinisesti toimivaksi todettu ratkaisu luunmurtumien hoitoon
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1

9

Suuri ja vakaasti kasvava saavutettava markkina2

RemeOs™-traumaruuvien kliininen koe on suoritettu onnistuneesti, Breakthrough
Device Designation -status on saavutettu ja suunnitelma odotettuun FDA:n
hyväksyntään ja kaupallistamiseen on selkeä

3

Tavoitteena olla ensimmäinen biohajoavien REE-vapaiden metalli-implanttien 
kaupallistaja Yhdysvaltojen markkinoilla4

Odotettu korkea myyntikate mahdollistaa skaalautuvuuden volyymien kasvaessa5

Kokenut tiimi toteuttamassa kaupallistamissuunnitelmaa6

Miksi sijoittaa Bioreteciin

Lähteet: The Orthopaedic Industry Annual Report 2020, ORTHOWORLD Inc.; Johdon arviot; Bioretec; GlobalData Trauma Fixation US Market, June 2020



RemeOs™ magnesiumseos tarjoaa etuja potilaille, 
kirurgeille ja koko terveydenhuoltojärjestelmälle
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Lähteet: Bioretec

RemeOs™-materiaalin ominaisuudet ovat metallinomaisia eli se on vahvaa, 
lujaa ja jäykkää

Kuormaa 
kantava

Metalliseos, joka koostuu ainoastaan magnesiumista, kalsiumista ja sinkistäAinutlaatuinen ja 
patentoitu seos

Kirurgit voivat keskittyä arvoa luoviin primaarileikkauksiin poistoleikkausten sijaanKeskittyminen 
primaari-leikkauksiin 

Uusilla RemeOs™-implanteilla kirurgit voivat saavuttaa yhtä vahvan kiinnityksen 
kuin perinteisillä metalli-implanteilla

Metallinomaiset 
kiinnitys-

ominaisuudet

Kirurgit voivat käyttää RemeOs™-tuotteita ilman uudelleenkoulutustaEi uudelleen-
koulutustarvetta

Implantti biohajoaa täysin ja poistaa poistoleikkauksen tarpeenTäysin 
biohajoava

Biohajoavat RemeOs™-implantit biohajoavat luuhun lisäten vähitellen 
paranevaan luuhun kohdistuvaa kuormaa ja siten tukien paranemisprosessia

Tukee 
paranemista

Terveyden-
huolto-

järjestelmän 
parantuva 
resurssien 

käytön 
tehokkuus

Edut potilaan näkökulmasta Edut kirurgin näkökulmasta

1



O Estävät luun palautumisen täyteen vahvuuteensa poistamalla kuorman 
paranevalta luulta lähes täysin.

O Voivat pirstaloida luun tai aiheuttaa pysyvän vamman, mikäli paranemisen 
aikana tapahtuu uusi trauma, esimerkiksi onnettomuus

O Jättävät luuhun alueita, jotka voivat aiheuttaa uudelleenmurtumia 
implantin poiston jälkeen etenkin kuormaa kantavissa luissa

O Voivat aiheuttaa häiriöitä magneettikuvauksessa 

ü Ovat bioaktiivisesta magnesiumseoksesta valmistettuja ja muodostavat 
luun kiinnittymistä avustavan apatiittikerroksen pinnalleen biohajoamisen 
aikana

ü Magnesiumseos on valmistettu ihmiselle luonnollisista komponenteista; 
magnesium, kalsium ja sinkki

ü Hidas hajoaminen pinnasta alkaen lisää parantuvan luun kuormaa 
vähitellen

ü Mahdollistavat uuden luun muodostumista, tukien luun kiinnittymistä

Load-bearing 
strength

RemeOs™ implant

Healing bone

Strength retention time Resorption time

M
ec

ha
ni

ca
l p

ro
pe

rti
es

Metal implant (Ti, SS)

Perinteiset 
metalli-implantit 
saattavat jättää 

luun 
huomattavasti 

alttiimmaksi 
murtumille

RemeOsTM :n 
vähittäinen 

biohajoaminen 
mahdollistaa 

parantuvan luun 
vahvistumisen 
luonnollisesti
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RemeOs™ -implanttien (Mg) hyödyt:

Perinteisten titaani- ja teräsimplanttien haitat

RemeOs™ -magnesiumseos on kliinisesti todettu 
erinomaiseksi ratkaisuksi luunmurtumien hoitoon…

Lähteet: Bioretecin analyysit ja tutkimukset, Bioretec, Yhtiön johdon arviot

1



Implanttien poisto on nykyään yksi yleisimmistä kirurgisista toimenpiteistä. Osteosynteesillä
(luunyhdistämisoperaatio) hoidetuista murtumista 80 prosentissa tapauksista implantti joudutaan 
poistamaan, mikä pelkästään Saksassa vastaa lähes 180,000 tapausta vuodessa

Implanttien poistamisleikkaukset aiheuttavat 
huomattavia riskejä1)… 

…sekä huomattavia kustannuksia terveydenhuollolle

12-40 %

27 %

5-40 %

9 %

20 %

7-20 %

Yleisesti ottaen komplikaatioita

Kipuja leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeiset tulehdukset

Poistaminen ei ole mahdollista

Hermovaurio

Luun uudelleenmurtuma poiston jälkeen

Luvut kuvaavat kustannuksia vain Saksassa

€515m

€145m

€240m

€190m

~€1,1mrd

Sairaalapotilaiden operaatiot ja hoidot

Kokonaiskustannukset

Tuottavuustappiot

Infektioiden hoitokulut

Avohoitopotilaiden operaatiot ja hoidot

12

…ja se eliminoi implanttien poistamisen tarpeen

1) Luvut luunyhdistämisimplanttien poisto-operaatioista (osteosynteesi); Lähteet: Bioretec, Destatis, Robert Koch Institute, Federal
Health Report, National Association of Statutory Health Insurance Funds, Institute for Hospital Remuneration Systems, Uniform
Evaluation Scales of the Association of Statutory Health Insurance Physicians, Osteosynthesis Working Group, Association for the
study of internal fixation, Yhtiön johdon tekemä kooste poistoleikkausten riskeistä

1



1,3 1,3 1,4 1,4
0,1 0,1 0,1 0,1

2,7 2,9 2,9 3,0

2,2 2,4 2,5 2,6
6,2

6,7 6,9 7,0

2022 2024 2026 2027

RemeOs™-tuotteilla on mahdollista saavuttaa 
erittäin suuri kohdemarkkina

Tuotteen odotettu 
kaupallistaminen

Traumaruuvit 2022 K-piikit 2024 Luuydinnaulat 2026
Selkärangan luudutus-

fuusioimplantit 2027-2028

Maailmanlaajuisen 
markkinan koko,

Miljardia 
Yhdysvaltain 

dollaria1)

Luuydinnaulat

Traumaruuvit

Selkärangan luudu-
tusfuusioimplantit

K-piikit

1) Palkkien värit muuttuvat haaleasta tummaksi sitä mukaan tuotteiden kaupallistamisen odotetaan tapahtuvan; 
Lähteet: GlobalData Report 2020, Trauma Fixation (Orthopedic Devices) - Global Market Analysis and Forecast Model (COVID-19 market impact), Allied Market Research, QYR

Tuotekuva

Arvioitu kasvu 
(CAGR 

2020-2027)
2,0 % 1,9 % 2,0 % 3,7 %
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Kliinisestä kokeesta saatiin erittäin positiivisia tuloksia

14

n Indikaatio: sisäpuolen kehräsluun murtumien korjaus
n Potilaat: 20 potilasta mukana 52 viikon seurantajaksolla

Kaikki tutkimuksen1) ensisijaiset päätetapahtumat 
saavutettiin

TULOKSET:

n 6 viikossa 90% murtumista oli parantunut

n 12 viikossa täysi luutuminen kaikilla potilailla

n Ei haittatapahtumia eikä komplikaatioita leikkausten aikana
n Nilkkanivelen liikkuvuus palautui kaikilla potilailla

n Ei kipuja potilailla 6 viikon jälkeen

n Normaalit Mg- ja Ca-pitoisuudet potilaiden veressä

n Normaali haavojen parantuminen; ei turvotusta, eryteemaa, 
edeemaa tai tulehduksia

n Implantin löystymistä ei havaittu

LOPPUTULOS: RemeOs™-traumaruuvit vakauttivat 
murtuneen luun kaikilla potilailla

OP 6 viikkoa 12 viikkoa 52 viikkoa

OP 6 viikkoa 12 viikkoa 52 viikkoa

OP 6 viikkoa 12 viikkoa 52 viikkoa

N
ai

n
en

, 4
7 

v.
M

ie
s,

 3
0

 v
.

M
ie

s,
 3

5 
v.

1) Tutkimuksella viitataan RemeOs™-traumaruuvien kliiniseen tutkimukseen vuosina 2018-2020; 2) Röntgenkuvista 
huomataan nilkan oikeassa laidassa olevien traumaruuvien asteittainen biohajoaminen ajan kuluessa leikkauksen 
jälkeen; Lähteet: Bioretec

Sisäpuolen kehräsluun murtumat potilailla: 
ennen leikkausta ja sen jälkeen2)

3



• RemeOs™ -traumaruuvit kuuluvat 
Luokka II –kategoriaan, joka 
kuvastaa keskitason riskiä ja vaatii 
erityistä valvontaa

• De Novo –hakemus on 
tarkoitettu matalan ja 
keskitason riskin tuotteille, 
joille ei ole 
predikaattituotteita
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• Breakthrough Device 
Designation –status saatu 
maaliskuussa 2021 ja 
hyväksymisprosessi 
aloitettu

• Breakthrough Device 
Designationin johdosta
tavoitteena on saada
myyntilupa vuoden 2022 
ensimmäisellä puoliskolla

Kliininen 
tutkimus, 

esihakemus 
ja palaute
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Luokka I

Luokka II
Laadunhallinta-

järjestelmät
(QMS)

PMA-
hakemus

Hyväksyntä

510(k) -
hakemus
(verrokki-
tuotteille) Kaupallinen 

lanseeraus

De Novo -
hakemus 

(uudenlaiset 
tuotteet)

Breakthrough 
Device 

Designation

HyväksyntäLuokka III

2020 Maaliskuu 2021 Q4 2021 mennessä (tavoite) H1 2022 (tavoite)

Keskeisiä huomioita hyväksymisprosessista
ü Implanttien käyttö ja kirurginen tekniikka luumurtumien hoidossa on hyvin tunnettu jo vuosikymmenien ajan
ü RemeOs™-implanteissa käytettävä metalliseos on ainoa uusi komponentti, mutta se sisältää ainoastaan ihmiskeholle luonnollisia ainesosia (Mg, Ca, Zn)
ü Hoidon tarkoitus on tukea ihmiskehon omia luonnollisia parantumisprosesseja, ei aiheuttaa biologisia tai kemiallisia reaktiota tuomalla ihmiskehoon vieraita 

aineita, kuten esimerkiksi yleisesti lääkkeiden kohdalla toimitaan

Lähteet: Bioretec, FDA

Suunnitelma odotetun FDA:n hyväksynnän 
saamiseksi RemeOs™ traumaruuville3



FDA myönsi RemeOs™ traumaruuveille 
Breakthrough Device Designation-statuksen

16

Status voidaan myöntää tuotteille, jotka…. Statuksen odotetaan parantavan ja nopeuttavan 
myyntilupaprosessia

Lähteet: Bioretec, FDA

1
Tarjoavat hengenvaarallisille tai peruuttamattomasti 
ihmisten tilaa heikentäville sairauksille 
tehokkaamman hoidon tai diagnosoinnin; ja

2 P
Ä

IV
IÄ

Prosessi Breakthrough Device 
Designation -statuksella

Normaali prosessi

0

70

75

0FDA saa 
hakemuksen

FDA saa 
hakemuksen

Tapaaminen 
FDA:n kanssa

Kirjallinen 
palaute

7 Tapaaminen 
FDA:n kanssa

14Kirjallinen 
palaute

28
Lisätietoja 

hakijalta

40Hakijan 
tiivistelmä

45 FDA close out

21 Tapaaminen 
FDA:n kanssa

35 Tapaaminen 
FDA:n kanssa

Breakthrough
Device Designation

-status helpottaa 
hakemuksen 

oikeellisuuden 
varmistamista

Jotka edustavat läpimurtoteknologiaa;A

Joille ei ole hyväksyttyjä vaihtoehtoisia 
tuotteita;B

Jotka tarjoavat merkittäviä etuja nykyisiin 
hyväksyttyihin tuotteisiin verrattuna; taiC

Joiden saatavuus on potilaiden parhaan edun 
mukaista.D

3



Kilpailevia biohajoavia metalliseoksia on olemassa, 
mutta niillä on selvästi heikompia ominaisuuksia1)
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RemeOs™ metalliseos ja kilpailevat metalliseokset

Tuotenimi RemeOsTM MAGNEZIXTM mm.X resometTM Biodegradable Mg-
Alloy BioMgTM

Metalliseos MgCaZn MgYREZr MgRE MgCa Mg Mg-MnCaZn

Ei harvinaisia
maametalleja

Kuormaa 
kantaviin

sovellutuksiin

Myyntilupaprosessi 
vireillä 

Yhdysvalloissa

Muut 
hyväksynnät

Tavoitteena aloittaa 
CE-prosessi 09/2021 CE-merkintä CE-merkintä

Hyväksytty Koreassa
CE-merkintä kiinalaisen 

ilmoitetun laitoksen kautta

Hyväksytty Kiinassa
CE-merkintä -

1) Yhtiön johdon arvion mukaan
Lähteet: Bioretec, Orthoworld The Orthopaedic Industry Annual Report 2020

Ortopedisten tuotteiden markkinan suurimpiin kuuluvat yritykset eivät tyypillisesti kehitä uusia, innovatiivisia materiaaleja, 
sillä suurille yrityksille uusien tuotteiden kehittäminen tuo erittäin merkittäviä riskejä

4



Odotettu myyntikate
(Yhdysvallat) ~95 % ~97 % ~96 % ~88 %
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RemeOs™

Traumatuotteiden keskimääräiset myyntihinnat ja 
valmistuskustannukset1)

$2 039

$629

$1 188

$35

$970

$366

$1 059

$35
$50-150

$5-15 $50
$2-6

IM Nails Cannulated Screws Plates K-wires

US DE COGS

Standardiprosesseihin perustuva ja nopeasti skaalautuva 
tuotantoprosessi

Tuotanto

Kapasiteetti

100 miljoonan euron liikevaihtotavoitteen saavuttaminen 
vaatisi nykyisen lisäksi toisen uuden tuotantolinjan ja

yhteensä noin 5-10 CNC-konetta

Materiaalin 
tarkastus CNC-koneistus Primääri-

pakkaus

Sterilointi Myyntipakkaus Erän tarkastus

1 2 3

4 5 6

§ Tuotantoprosessin tärkein pullonkaula on 
CNC-koneistus – nykyinen kapasiteetti 
24 000 implanttia vuodessa yhdessä 
vuorossa

§ Kapasiteettia voidaan lisätä lisäämällä 
vuorojen määrää tai investoimalla CNC-
koneisiin (250 tuhatta euroa per kone)

Ortopediset implantit ovat korkean arvonlisän 
tuotteita, joilla on erittäin korkeat myyntikatteet

Luuydinnaulat Traumaruuvit Levyt K-piikit

Lähteet: GlobalData Trauma Fixation US Market, June 2020, Bioretec
1) Valmistuskustannukset sisältävät suorat valmistus- ja materiaalikustannukset. Keskimääräiset myyntihinnat 
perustuvat ulkopuoliseen lähteeseen, kun taas arvio valmistuskustannuksista perustuu Bioretecin johdon arvioon

5



Jakeluyhteistyö – muu maailmaOma myyntiorganisaatio – USA

Myyntistrategia: oma myyntiorganisaatio vs. 
jakeluyhteistyö
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Loppuasiakas – sairaala/kirurgi
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§ Yhtiö suunnittelee perustavansa oma myyntiorganisaatio, joka hoitaa 
tuotteiden myynnin suoraan loppuasiakkaalle

§ Oma organisaatio tulisi hoitamaan myös markkinoinnin, koulutuksen ja 
logistiikan

§ Myynti loppuasiakkaille jakelukumppanien kautta 

§ Bioretec myy tuotteet jakelijoille, jotka vastaavat myynnistä, 
markkinoinnista, koulutuksesta ja logistiikasta

ü Alhaisemmat kiinteät kustannukset

ü Alhaisempi investointiriski

ü Nopeampi markkinalle pääsy tuotteille, jotka kilpailevat jo olemassa olevien 
kanssa 

× Alhaisemmat tuotot: jakelijat voivat veloittaa 40 %-60 % loppuasiakkaan 
hinnasta

× Kontrollin ja oman myötävaikutuksen puute

§ Bioretec suunnittelee noin 30 hengen myynti- ja jakeluorganisaation 
perustamista Yhdysvaltoihin sen RemeOsTM –tuotteita varten

§ Bioretec pitää oman myyntiorganisaation perustamista Yhdysvaltojen 
markkinalle parhaana tapana tietoisuuden kasvattamiseen sen 
tuotteista, sillä isolla sisämarkkinalla organisaation operoiminen 
voidaan tehdä kustannustehokkaasti

§ Bioretec myy sen olemassa olevia tuotteita jakeluyhteistyön sekä oman 
tuotemerkin kautta, sillä se on tehokkain tapa myynnin ollessa 
hajaantunut usealle eri tuotteelle sekä markkinalle

§ Bioretec odottaa jakelukanavien käytön jatkuvan tulevaisuudessa 
Euroopassa sekä muualla maailmassa (esim. Kiinassa)

ü Potentiaalisesti korkeammat tuottomarginaalit ja nopeampi myynnin 
lisäys

ü Parempi kontrolli myynnistä

ü Sitoutuneempi ja spesialisoituneempi myyntiorganisaatio (vain trauma)

ü Varmempi ja nopeampi penetraatio markkinalla

× Korkeammat kiinteät kustannukset ja korkeampi investointiriski

6



• Omat myynnin ja markkinoinnin johtajat sekä paikalliset myyntiedustajat tärkeimmille 
markkina-alueille

• Omistautunut myynti vain Bioretecin tuotteille

• Tuotteen käytön simulaatioharjoittelun järjestäminen kirurgeille

RemeOsTM-tuotteiden kaupallistamissuunnitelma 
Yhdysvalloissa

20

Mielipidevaikuttajien yhteisön 
perustaminen

Omistautunut myyntihenkilöstö

Tuotteen lanseeraus 
tärkeimmissä sairaaloissa

Paikallisten kirurgien yhteisö

• Toimii mentorina sekä jakaa käyttökokemuksia tuotteista ympäri maata

• Tukee tuotetta koskevia kirurgisia menetelmiä sekä kliinisiä lopputuloksia käsittelevien 
tieteellisten artikkelien julkaisua

• Lanseeraus tietyissä johtavissa sairaaloissa ja tapaturmakeskuksissa

• Käyttökokemusten ja kliinisen todistusaineiston kerääminen
• Laajentuminen vähitellen kliinisten todisteiden ja käyttäjäkokemuksen kerääntyessä

• Harjoitusten tarjoaminen suunnannäyttäjille (eng. early adopters), jotka ovat 
päätöksentekijöitä ostoprosessissa

• Foorumin ja tapahtumien luominen, joissa käyttäjät voivat jakaa kokemuksiaan ja lisätä 
tuotteen tunnettuutta muiden kirurgien keskuudessa

H
2 20

21
Q

1 20
22

H
1 20

22
H

2 20
22
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Strategia ja tavoitteet
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Bioretecin strategian kulmakivet

22

Laajentuminen korkean potentiaalin markkinasegmenteille

Huippuluokan kyvykkyyden vaaliminen organisaatiossa

RemeOsTM –traumaruuvien 
kaupallistaminen 

Euroopassa

Muiden RemeOsTM-
tuoteperheen tuotteiden 

kehittäminen ja 
kaupallistaminen

Keskittyminen korkean kannattavuuden saavuttamiseen

RemeOsTM –traumaruuvien 
kaupallistaminen 

Yhdysvalloissa
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Bioretecin operatiiviset ja kaupalliset tavoitteet

RemeOs™-traumaruuvin myyntiluvan saaminen ja kaupallistamisen 
aloittaminen Yhdysvalloissa (H1) ja Euroopassa (H2)

RemeOs™-K-piikin kliinisten kokeiden aloittaminen

RemeOs™-luuydinnaulan kliinisten kokeiden aloittaminen

RemeOs™-K-piikin myyntiluvan saaminen ja kaupallistamisen aloittaminen

H2/
2021

RemeOs™-luuydinnaulan myyntiluvan saaminen ja kaupallistamisen aloittaminen

Liiketoiminnan tavoitteet Taloudelliset tavoitteet

Positiivinen 
liiketoiminnan 

kassavirta 
vuoden 2025 

loppuun mennessä

Breakthrough Device Designation -statuksen saaminen RemeOs™
-traumaruuveille ja myyntilupaan tähtäävän prosessin käynnistäminen

Q1/
2021

RemeOs™-traumaruuvin myyntilupahakemuksen jättö EU:ssa

RemeOs™-traumaruuvin myyntilupahakemuksen jättö Yhdysvalloissa 
(prosessi jo käynnissä)

miljoonan euron liikevaihto
7 miljardin Yhdysvaltain 

dollarin kokoisessa 
saavutettavassa markkinassa 

vuoteen 2027 mennessä

Q3/
2021

Q4/
2021

2022

2023

2024

2026

100Yli



Erinomainen ja kliinisesti toimivaksi todettu ratkaisu luunmurtumien hoitoon

24

1

24

Suuri ja vakaasti kasvava saavutettava markkina2

RemeOs™-traumaruuvien kliininen koe on suoritettu onnistuneesti, Breakthrough
Device Designation -status on saavutettu ja suunnitelma odotettuun FDA:n
hyväksyntään ja kaupallistamiseen on selkeä

3

Tavoitteena olla ensimmäinen biohajoavien REE-vapaiden metalli-implanttien 
kaupallistaja Yhdysvaltojen markkinoilla4

Odotettu korkea myyntikate mahdollistaa skaalautuvuuden volyymien kasvaessa5

Kokenut tiimi toteuttamassa kaupallistamissuunnitelmaa6

Miksi sijoittaa Bioreteciin

Lähteet: The Orthopaedic Industry Annual Report 2020, ORTHOWORLD Inc.; Johdon arviot; Bioretec; GlobalData Trauma Fixation US Market, June 2020
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Suunnitellun First North -listautumisannin tausta

Listautumisen tavoitteena on 

mahdollistaa investoinnit Yhtiön 

RemeOs™-traumaruuvien 

kaupallistamiseen sekä 

RemeOs™-tuoteperheen 

tulevien tuotteiden tutkimus- ja 

kehitystoimintaan ja 

kaupallistamiseen

Suunnitellun listautumisen odotetaan:
ü Kasvattavan sijoittajien, asiakkaiden, kirurgien ja 

liikekumppaneiden yleistä kiinnostusta Yhtiötä kohtaan
ü Parantavan Yhtiön houkuttelevuutta potentiaalisten 

työntekijöiden näkökulmasta 
ü Laajentavan Yhtiön omistajapohjaa sekä mahdollistavan likvidit 

markkinat Yhtiön osakkeille tulevaisuudessa

Suunniteltu 

listautuminen 

tarjoaisi uusille 

osakkeenomistajille 

mahdollisuuden hyötyä 

Bioretecin kehityksestä 

mahdollisen 

arvonnousun muodossa

Listautumisen tavoitteet Listautumisen odotukset sekä varojen käyttö Mahdollisuus uusille 
osakkeenomistajille

Varojen käyttö:
ü 50% RemeOs™-tuoteperheen kaupallistamiskustannuksiin
ü 20% Bioretecin RemeOs™-traumaruuvien jälkeen tulevien 

tuotteiden T&K menoihin 
ü 10% tuotannon laajennukseen 
ü 20% muihin tarkoituksiin, kuten olemassa olevien 

pääomalainojen takaisinmaksuun 

Osakeannista saatavien bruttovarojen arvioidaan olevan 
noin 25 miljoonaa euroa



Suunniteltu listautuminen 
lyhyesti
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Bioretec Oy:n suunniteltu listautumisanti lyhyesti
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Kaupankäyntitunnus / Pörssi ■ BRETEC / Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikka

Listautumisannin rakenne ■ Tarjottavia osakkeita tarjotaan merkittäväksi (i) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, (ii) institutionaalisille 
sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti

Yleisöannin tarjousaika ■ Merkintäaika 7.6.2021 kello 10.00  - 15.6.2021 kello 16.00
■ Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 14.6.2021 klo 16.00

Listautumisannin koko ■ Yhtiö pyrkii keräämään noin 25 miljoonan euron bruttovarat (ilman Lisäosakeoptiota)
■ Yhtiö laskee liikkeeseen 6,410,256 Uutta Osaketta
■ Lisäosakeoptio enintään 961,538 lisäosaketta

Merkintähinta ■ Merkintähinta on 3,90 euroa osakkeelta

Varojen käyttö ■ Yhtiön RemeOsTM-tuoteperheen kaupallistamisen rahoitus
■ Yhtiön tulevien tuotteiden tutkimus ja kehitys
■ Tuotantokapasiteetin laajentaminen
■ Muihin tarkoituksiin, kuten pääomalainojen ja niiden korkojen takaisinmaksuun

Merkintäsitoumukset ■ Handelsbanken Fonder AB, Mandatum Henkivakuutusyhtiö ja  Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ovat sitoutuneet 
ankkurisijoittajiksi listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdoin

■ Ankkurisijoittajien sitoumukset yhteensä noin 8 miljoonaa euroa

Listautumisannin järjestäjät ■ Pääjärjestäjä: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Luovutusrajoitukset ■ Yhtiö, tietyt merkittävät osakkeenomistajat, Yhtiön hallitus ja johtoryhmän jäsenet 360 päivää

Listautumisannin ehdollisuus ■ Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä, Listautumisantia ei toteuteta
■ Listautumisannin toteuttaminen on myös ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle



Bioretec Oy:n listautumisannin aikataulu
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Tapahtuma Päivämäärä

Yleisöannin ja instituutioannin merkintäaika alkaa Ma 7.6.2021 klo 10:00

Yleisöanti ja Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan Ma 14.6.2021 klo 16:00

Yleisöannin merkintäaika päättyy Ti 15.6.2021 klo 16:00

Instituutioannin merkintäaika päättyy To 17.6.2021 klo 12:00 (arvio)

Listautumisannin tulos julkistetaan To 17.6.2021 (arvio)

Yleisöannissa annetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille To 18.6.2021 (arvio)

Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq First North Growth Market Finlandissa odotetaan 
alkavan

Pe 18.6.2021 (arvio)

Instituutioannissa annetut osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan 
Euroclear Finlandin kautta Ti 22.6.2021 (arvio)



Yleisöannin merkintäpaikat
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• Dansken ja muiden pankkien 
asiakkaat: danskebank.fi/bioretec: 
Aktian, Danske Bankin, 
Handelsbankenin, Nordean, OP:n, 
POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin 
tai Ålandsbankenin 
verkkopalvelutunnuksilla

• Nordnetin asiakkaat: 
nordnet.fi/fi/bioretec: Nordnetin
verkkopankkitunnuksilla

• Danske Bankin konttorit (pois lukien 
yrityskonttorit) Suomessa niiden 
tavanomaisina aukioloaikoina

• Danske Bankin pankkitunnuksilla ma-
pe kello 9.00-18.00 numerossa +358 
200 20109 (pvm/mpm)

Verkossa Puhelimitse Konttorit



Tutustu sijoittajamateriaaleihin
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7.6.2021 alkaen

• bioretec.com/listautuminen

• danskebank.fi/bioretec

• nordnet.fi/fi/bioretec

• bioretec.com/listautuminen

• danskebank.fi/bioretec

• nordnet.fi/fi/bioretec

7.6.2021 alkaen

• bioretec.com/listautuminen

• danskebank.fi/bioretec

• nordnet.fi/fi/bioretec

Listalleottoesite Markkinointiesite Lisätiedot



Kiitos osallistujille, 
vastaamme 
mielellämme 
kysymyksiin!



Liitteet
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Riskit
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• Lääkinnällisten laitteiden valmistus on tarkoin säännelty toimiala, ja muutokset 
toimialaa, Bioreteciä tai Bioretecin tuotteita koskevassa sääntelyssä tai 
oikeuskäytännössä voivat olla Bioretecille epäedullisia

• Maailmanlaajuisilla poikkeusoloilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Bioretecin liiketoimintaan

• Poliittinen tai taloudellinen epävarmuus tietyissä valtioissa voi vaikuttaa 
haitallisesti Bioretecin liiketoimintaan

• Bioretecin liiketoiminta on kasvuvaiheessa ja perustuu osittain tutkimus- ja 
kehitysprojekteihin, eikä liiketoiminnan kehittymisestä voitolliseksi ole takeita

• Bioretec saattaa joutua tuotevastuu- tai tuoteturvallisuusvaatimusten kohteeksi, 
mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan

• Bioretec saattaa tarkoituksettomasti loukata kolmansien osapuolien 
immateriaalioikeuksia, ja tällaiset loukkaukset saattavat johtaa oikeudellisiin 
toimiin, joilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan

• Bioretecin immateriaalioikeudet eivät välttämättä riitä suojaamaan Yhtiön 
tuotteita riittävästi, Yhtiö voi epäonnistua hankkimaan itselleen uusia tarpeellisia 
immateriaalioikeuksia tai Yhtiö voi epäonnistua immateriaalioikeuksiensa 
puolustamisessa

• Bioretec on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä 

• Bioretec altistuu toiminnassaan oikeudellisille riskeille

• Ongelmat Bioretecin käyttämien tietojärjestelmien toiminnassa voivat vaikuttaa 
olennaisen haitallisesti Bioretecin liiketoimintaan

• Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa Bioreteciin haitallisesti

• Tuotteidensa myyntilupien menettäminen, uusien myyntilupien hankkimisessa 
epäonnistuminen tai lupaprosessien ennakoitua pidempi kesto voivat vaikuttaa 
olennaisen haitallisesti Bioretecin liiketoimintaan

• Bioretecin uuden sukupolven magnesium- ja hybridikomposiittipohjaiset 
tuotteet saattavat osoittautua kliinisissä kokeissa tai kliinisessä käytössä 
käyttötarkoitukseensa sopimattomiksi tai turvallisuudeltaan puutteellisiksi eikä 
niille välttämättä synny riittävää kysyntää

• Bioretec saattaa epäonnistua liiketoimintansa kasvattamisen kannalta 

olennaisten yhteistyösopimusten solmimisessa tai uusien tuotteidensa 
markkinoinnissa, eivätkä Bioretecin tuotteet siten välttämättä saavuta 
suunniteltua markkina-asemaa

• Magnesium- ja hybridikomposiittipohjaisten tuotteiden 
kaupallistamissuunnitelman toteutuminen suunnitellusti on riippuvainen 
Bioretecin kilpailijoiden tuotekehityksestä ja tuotteiden kaupallistamisen 
aikatauluista

• Bioretecin tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden 
toimitusvaikeudet tai saatavuuden heikentyminen voivat aiheuttaa Yhtiölle 
merkittäviä tuotantohäiriöitä ja lisäkustannuksia

• Muutokset Bioretecin tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden 
hinnoissa tai tuotteiden valmistusprosesseissa voivat vaikuttaa Yhtiön 
kustannusrakenteeseen ja sitä kautta tuotteiden valmistuksen ja myynnin 
kannattavuuteen

• Bioretecin tuotteiden valmistaminen edellyttää tietyt laatustandardit täyttäviä 
tuotantotiloja ja Yhtiö on siirtämässä tuotantoaan uusiin tuotantotiloihin, mistä 
voi aiheutua ennakoimattomia kustannuksia

• Bioretecin tuotteiden valmistaminen on riippuvaista tuotteiden valmistuksessa 
käytettävästä erityisestä laitteistosta ja laadunhallintajärjestelmästä ja Bioretecin
tuotteiden valmistusprosessiin liittyy kriittisiä vaiheita, joissa epäonnistuminen 
voi vaikuttaa Yhtiöön haitallisesti

• Bioretecin käyttöpääoma ei riitä Yhtiön tarpeisiin seuraavalle 12 kuukaudelle, ja 
siten Yhtiön toiminnan jatkuvuus voi vaarantua

• Mikäli Listautumisanti ei toteudu odotetusti, Bioretecin käyttöpääoma ei riitä 
Yhtiön tulevaisuudenodotusten kannalta olennaisen 
kaupallistamissuunnitelman toteuttamiseen

• Bioretec on riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta ja Yhtiöllä voi olla vaikeuksia 
saada rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan, eikä Yhtiö välttämättä 
kykene jälleenrahoittamaan velkojaan niiden erääntyessä

• Bioretecillä voi olla vaikeuksia noudattaa rahoitusjärjestelyihinsä liittyviä ehtoja

• Bioretec altistuu luotto- ja vastapuoliriskille Bioretecin jakelusopimuksiin ja 
hankintoihin liittyvien saamisten yhteydessä

• Bioretecin osingonmaksukyky on epävarma, eikä Bioretec välttämättä maksa 
osinkoja tai tee pääomanpalautusta lainkaan

• Listautumisantia ei välttämättä merkitä kokonaan tai se ei välttämättä tapahdu 
suunnitellusti tai ollenkaan

• Listautuminen voi viivästyä tai se voi peruuntua

• Bioretecin Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä ennen 
Listautumista; Osakkeiden hinta saattaa vaihdella eikä niille välttämättä kehity 
aktiivisia ja likvidejä markkinoita

• First Northiin listattuihin yhtiöihin ei sovelleta samaa arvopaperimarkkinoiden 
sääntelyä kuin säännellyllä markkinalla listattuihin yhtiöihin, ja siksi sijoittaminen 
sellaiseen yhtiöön saattaa sisältää enemmän riskejä kuin sijoittaminen 
säännellyillä markkinoilla listattuihin yhtiöihin; Yhtiö ei voi nykyisellään siirtyä 
säännellylle markkinalle

• Listautuminen aiheuttaa Bioretecille lisäkustannuksia ja uusia velvoitteita, joiden 
noudattamiseen liittyy kustannuksia; Bioretec voi myös epäonnistua uusien 
velvoitteiden noudattamisessa

• Tulevat osakeannit, -myynnit tai muut luovutukset tai Osakkeiden merkinnät 
annettujen tai tulevaisuudessa annettavien optio-oikeuksien tai muiden 
Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella voivat vaikuttaa 
Tarjottavien Osakkeiden arvoon tai laimentaa osakkeenomistajien suhteellista 
omistusosuutta ja äänioikeuksia

• Merkintöjä ei voi peruuttaa tai muuttaa

• Tietyt Bioretecin osakkeenomistajat voivat menettää oikeutensa omistamiinsa 
Osakkeisiin, elleivät kyseiset osakkeenomistajat vaadi Osakkeidensa kirjaamista 
arvo-osuustilille tai omaisuudenhoitotilille

• Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää mahdollisia 
tulevia merkintäoikeuksiaan tai muita osakkeenomistajien oikeuksia

• Jos sijoittajan pää- tai kotivaluutta on muu kuin euro, hän altistuu tietyille 
valuuttariskeille sijoittaessaan Tarjottaviin Osakkeisiin

Osakkeisiin sijoittamista harkitsevia sijoittajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti listalleottoesitteeseen ja siinä 
esitettäviin tietoihin sekä erityisesti siinä kuvattuihin riskitekijöihin. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa: 
bioretec.com/listautuminen



Tomi Numminen  
Hallituksen 

puheenjohtaja

Timo Lehtonen 
Toimitusjohtaja

Johanna Salko 
Talousjohtaja

Kimmo Lähteenkorva 
Teknologiajohtaja 

Tri. Annelie Weinberg
Johtava 

lääketieteellinen 
neuvonantaja

Lauri Hokkanen
Myynti- ja 

markkinointijohtaja

KTM DI KTM DI Lääketieteen tohtori Sairaanhoitaja (AMK)

Yli 20 vuoden kokemus 
biotieteiden alalta, mukaan 

lukien useita 
hallitusjäsenyyksiä. Toimi 

Bioretecin toimitusjohtajana 
2016-2019. Aikaisemmin 

toimitusjohtajan ja 
talousjohtajan tehtäviä 
yhtiöissä LAB Pharma, 

Vivoxid, Corbion ja ReBio
Technologies.

Teknologiajohtaja, Arctic
Biomaterials Oy. 

Innovaatiojohtaja, Inion Oy. 
Tuotekehitysjohtaja, Akela
Pharma Inc. Luonut useita 

patentteja biomateriaaleista 
sekä kirjoittanut toistuvasti 

siteerattuja tieteellisiä 
julkaisuja.

20 vuoden kokemus useista 
taloudellisista tehtävistä: 

CANPACK Finland Oy, 
Salcomp Oyj ja Ernst & Young 

Oy.

Tuotekehityspäällikkö, 
Conmed Linvatec sekä Bionx

Implants Oy. Tuonut 
markkinoille yli 20 

tuoteperhettä ortopedisiä 
implantteja.

Yksi Euroopan 
kunnioitetuimmista 
lastenkirurgeista ja 

innovatiivisen biohajoavan 
metallikoostumuksen 

kehittäjä. BRI.Tech GmbH:n
perustaja. Apulaisprofessori, 

Medizinische Universität Graz.

On ollut vastuussa Bioretecin
markkinoinnista ja myynnistä 

vuodesta 2016 lähtien. 
Kokemusta useista eri 

myynnin ja markkinoinnin 
tehtävistä lääketieteellisten 
laitteiden sekä ortopedisten 

implanttien aloilta. Myös 
käytännön kokemusta 

leikkaussalista.

Vahva ja erittäin kokenut tiimi

Tiimin suorittamat transaktiot:

5 exitiä, 3 yritysostoa, 3 spin-offia, 6 lisenssisopimusta

Lähteet: Bioretec
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Prof. Klaus Dresing Prof. Peter Giannoudis Prof. Fan Liu Prof. Endre Varga Prof. Rodrigo Pesantez 1-2 tieteellisen
toimikunnan jäsenen

rekrytointi on 
käynnissä

Yhdysvalloissa

Lääketieteen tohtori Lääketieteen tohtori Lääketieteen tohtori Lääketieteen tohtori Lääketieteen tohtori

Professori Dresingillä on yli 30 
vuoden kokemus 

traumakirurgiasta ja hän on 
työskennellyt suurimman 

osan urastaan 
johtajalääkärinä 

traumakirurgian, ortopedian 
ja plastiikkakirurgian 

klinikalla Saksan 
Goettingenin yliopistossa. 

Prof. Dresing on ollut johtava 
tutkija lukuisissa kliinisissä 

tutkimuksissa.

Professori Giannoudis
työskentelee osaston 

päällikkönä ja professorina 
Leedsin yliopiston 
lääketieteellisessä 

tiedekunnassa ja toimii 
kunniakonsulttina Leeds 

General Infirmary -sairaalassa. 
Koko uransa ajan hän on 

toiminut useissa vastuullisissa 
tehtävissä muun muassa 
European Society Tissue

Regeneration in Orthopedics
and Traumatologyn

puheenjohtajana (vuodesta 
2018 eteenpäin), International 

Committee of Orthopaedic
Trauma Associationin (USA) 

puheenjohtajana (2012–2018), 
British Orthopaedic

Associationin edunvalvojana 
(2017–2020) sekä Injury

Journalin päätoimittajana 
(vuodesta 2010 alkaen)

Professori Liulla on 40 
vuoden kokemus kirurgisesta 

traumasta ja hän 
työskentelee tällä hetkellä 

Nantongin yliopiston 
liitossairaalan 

varatoimitusjohtajana sekä 
ortopedisen kirurgian osaston 
johtajana ja professorina. Liu 

on Kiinan ortopedian 
yhdistyksen ja Kiinan 

ortopedisten kirurgien liiton 
varapuheenjohtaja. Hän on 

monien ortopedisten lehtien 
toimittaja ja palkittu 
tieteellinen tutkija..

Professori Varga on 
traumaosaston johtaja ja 

Szegedin traumakirurgian 
yliopiston professori. Hän on 
työskennellyt vuodesta 1981 

kirurgina ja traumakirurgina, 
ohjaajana (kansainvälinen AO 

/ ASIF-ohjaaja ja ATLS-
ohjaaja). Varga on julkaissut 
suuren määrän tieteellisiä 
artikkeleita ja kappaleita.

Professori Pesantez on 
Fundacion Santa Fe de 
Bogotan yliopistollisen 
sairaalan ortopedisen 

traumaosaston johtaja. Hän 
on myös AO Trauma Latino

America Boardin 
puheenjohtaja.

Kaupallista menestystä tukee huippuluokan 
tieteellinen toimikunta

Lähteet: Bioretec
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Sarah F. Fisher,
Hallituksen jäsen
Global Public Health 

Financing Lead Johnson & 
Johnsonilla. 19 vuoden 
Terveysteknologian ja 

kansanterveyden 
globaalista yrityskentästä. 

UvA Ventures Holdingsin ja 
WillemPien Supervisory

Boardin jäsen. 

Michael Piccirillo,
Hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja ja 
perustajaosakas Valugen

GmbH:ssa ja toimitusjohtaja 
Symgery Inc:ssä. Alan 

tärkeimpiin järjestöihin 
kuuluvien AOSpinen ja 

AOTrauman entinen johtaja.

Tomi Numminen, 
Hallituksen 

puheenjohtaja
Yli 20 vuoden kokemus 

biotieteiden alalta, mukaan 
lukien useita 

hallitusjäsenyyksiä. Toimi 
Bioretecin

toimitusjohtajana 2016-2019. 
Aikasemmin

toimitusjohtajan ja 
talousjohtajan tehtäviä 
yhtiöissä LAB Pharma, 

Vivoxid, Corbion ja ReBio
Technologies.

Hans Rosén,
Hallituksen jäsen
Theradex Oncologyn
toimitusjohtaja. Pitkä 
kokemus biotieteiden 

alalta. Aikaisemmin 
toimitusjohtajana sekä 

johtajana Abigo Medical
AB:ssä, Vivolux Inc.:ssä, 

Artimplan AB:ssä, 
Diffchamb AB:ssä, Civenta

AB:ssä ja Chromogenix
AB:ssä

Pekka Simula,
Hallituksen jäsen

Suomen bioteollisuuden 
puheenjohtaja Simula toimi 

aiemmin mm. Herantis
Pharma Oyj:n 

toimitusjohtajana mukaan 
lukien sen listautuessa vuonna 
2014 ja Oncos Therapeuticsin
perustajana sekä hallituksen 

jäsenenä vuoteen 2013 saakka. 
Hän on myös Business 
Finlandin terveyden ja 

hyvinvoinnin Advisory Boardin 
puheenjohtaja
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Tuloslaskelma (2018-2021Q1)

EUR tuhatta 20181) 20191) 20201) Q1-2020 Q1-2021

Liikevaihto 1 585 1 747 1 499 368 519

Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen lisäys 
(+) tai vähennys (-)

8 -51 137 -7 -24

Liiketoiminnan muut tuotot 1 5 2 0 0

Materiaalit ja palvelut -497 -450 -535 -81 -87

Henkilöstökulut -1 665 -1 791 -1 780 -495 -522

Poistot ja arvonalentumiset -36 -131 -138 -34 -35

Liiketoiminnan muut kulut -999 -1 066 -1 109 -273 -392

Liikevoitto (tappio) -1 602 -1 737 -1 925 -523 -541

Rahoitustuotot ja –kulut -452 3 -333 -327 -1

Voitto (tappio) ennen 
tilinpäätössiirtoja ja veroja -2 054 -1 734 -2 258 -850 -543

Tulovero 0 -1 -1 0 0

Tilinkauden voitto (tappio) -2 054 -1 735 -2 259 -850 -543

Keskeiset tuloslaskelman erät

Liikevaihto ja 
liiketoiminnan 
muut tuotot

Materiaalit ja 
palvelut

Henkilöstökulut

Liiketoiminnan 
muut kulut

Poistot ja 
arvonalentumiset

Rahoitustuotot 
ja -kulut

Tulovero

• Liikevaihto tulee tällä hetkellä Activa -tuotteiden myynnistä jakelijoiden kautta
• 2020 liikevaihto oli odotettua pienempi COVID-19 pandemian takia

• Ostetut materiaalit koostuvat raaka-aineista (noin 40 %), instrumenteista, 
paketointimateriaaleista ja -komponenteista

• Työntekijöiden keskimääräinen määrä on ollut noin 21 – 23 vuosina 2018 - 2020

• Sisältää kustannukset liittyen tiloihin, IT-järjestelmiin, markkinointiin, konsultointiin, 
matkustamiseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan, sekä muita kuluja

• Osa liiketoiminnan muista kuluista vuosina 2018-2020 liittyy muiden RemeOs™ –tuotteiden 
tutkimukseen ja kehitykseen

• Suunnitelmien mukaiset poistot olivat 58 tuhatta euroa vuonna 2020
• Liikearvon arvonalentuminen oli 80 tuhatta euroa vuonna 2020

• Sisältää kustannukset liittyen rahoituskierroksiin vuosina 2018 ja 2020

• Tuloveroja on maksettu hyvin vähän, koska yhtiö tekee tappiota. Edeltäviltä vuosilta siirrettyjen 
kirjaamattomien verotappioiden arvioidaan olevan noin 3 miljoonaa euroa

1) Tilintarkastettu
Lähteet: Bioretec

Tuloslaskelman yleiskatsaus
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Tase (2018-2020)

Vastaavaa, EUR tuhatta 20181) 20191) 20201) 03-2020 03-2021

Aineettomat hyödykkeet 150 486 410 459 384

Aineelliset hyödykkeet 102 169 240 162 312

Pysyvät vastaavat 
yhteensä 252 655 650 621 697

Vaihto-omaisuus 504 438 672 505 731

Lyhytaikaiset saamiset 488 484 298 357 679

Rahat ja pankkisaamiset 1 232 58 2 273 3 298 1 630

Vaihtuvat vastaavat 
yhteensä 2 224 980 3 243 4 160 3 040

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 476 1 634 3 892 4 781 3 737

Keskeiset tase-erät

1) Tilintarkastettu
Lähteet: Bioretec

Vastattavaa, EUR tuhatta

Oma pääoma    34 -1 263 1 360 2 140 871

Lainat rahoituslaitoksilta 166 110 65 64 49

Pääomalainat 1 931 1 931 1 912 1 931 1 912
Pitkäaikainen vieras 
pääoma yhteensä 2 097 2 040 1 977 1 995 1 961

Lainat rahoituslaitoksilta 33 67 76 67 74

Ostovelat 99 273 119 203 427
Muu lyhytaikainen vieras 
pääoma 213 517 361 376 405

Lyhytaikainen vieras 
pääoma yhteensä 345 857 555 645 905

VASTATTAVAA 
YHTEENSÄ 2 476 1 634 3 892 4 781 3 737

Vaihto-omaisuus, 
lyhytaikaiset 
saamiset ja 
ostovelat

Oma pääoma

Pääomalainat

• Keskimääräinen vaihto-omaisuuden määrä (2018-2020): Raaka-aineet 150-170 tuhatta euroa, 
valmiit tuotteet 350-370 tuhatta euroa. Kasvu vuoden 2020 lopussa johtuu ylimääräisistä 
puskureista, jotka rakennettiin osittain tuotannon uudelleensijoittamista varten ja osittain 
COVID-19 pandemiasta  johtuvia ylimääräisiä varotoimia varten

• Lyhytaikaisten saamisten maksuajat vaihtelevat 30 ja 60 päivän välillä. Uusia jakelijoita 
vaaditaan kuitenkin maksamaan etukäteen

• Ostovelkojen maksuajat vaihtelevat 14-60 päivän välillä

• Noin 4,0 miljoonan euron rahoituskierros Springvestin alustalla 2020 alkuvuodesta
• Osakepääoman (ja sijoitetun vapaan oman pääoman) vähennys tapahtui joulukuussa 2020 

kattamaan aikaisemmin kertyneet tappiot

• Pääomalainat sekä kertyneet korot (joita ei ole pääomitettu), yhteensä 3,3 milj. euroa 
suunniteltuun takaisinmaksupäivään mennessä, tullaan maksamaan takaisin 
listautumisannin varoilla

Lainat 
rahoituslaitoksilta

• Pankkilaina koostuu lyhytaikaisesta, takaisinmaksettavasta velasta Finnveralle sekä auton 
osamaksuista

Taseen yleiskatsaus



Kassavirran yleiskatsaus
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Kassavirtalaskelma (2018-2020) Keskeiset kassavirtaerät

Liiketoiminnan 
rahavirta

Investointien 
rahavirta

Rahoituksen 
rahavirta

• Negatiivinen liiketoiminnan rahavirta, koska 
tuotekehityksen sekä kliinisten kokeiden 
kustannukset ovat suuret

• Investoinnit liittyvät pääasiassa tuotannon 
koneistoon sekä laitteisiin 

• Sisältää myös uusien patenttien ja CE 
merkintöjen kustannuksia

• Noin 4,0 miljoonan euron rahoituskierros 
Springvestin alustalla alkuvuodesta 2020

• Tietyt pääosakkeenomistajat sijoittivat 
yhteensä noin 600 tuhatta euroa uutta 
osakepääomaa

EUR tuhatta 20181) 20191) 20201) Q1-2020 Q1-2021

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos -2 054 -1 735 -2 259 -850 -543
Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 36 131 138
Rahoitustuotot ja -kulut 452 -3 333
Muut oikaisut 0 1 1

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 566 -1 606 -1 787
Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -37 5 186
Vaihto-omaisuuden muutos 65 66 -234
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 7 342 -145

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 530 -1 194 -1 979
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista -9 -24 -18
Maksetut välittömät verot 0 -1 -1

Liiketoiminnan rahavirta (A) -1 539 -1 218 -1 998 -485 -587

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -53 -55 -121

Investointien rahavirta (B) -53 -55 -121 -32 -91

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen oman pääoman lisäys 2 601 0 4 613
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 125 125
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -26 -77
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -31 0 0
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -161 0 -327

Rahoituksen rahavirta (C) 2 409 99 4 335 3 756 35

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /vähennys (-) 817 -1 174 2 215 3 240 -643
Rahavarat tilikauden alussa 414 1 232 58 58 2 273
Rahavarat tilikauden lopussa 1 232 58 2 273 3 298 1 630

1) Tilintarkastettu
Lähteet: Bioretec



Omistusrakenne ja aikaisemmat rahoituskierrokset
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Osakkeet Optiot 
2018-1

Optiot
2019-1

Optiot
2020-1 VVK 2011 Osakkeiden määrä mukaan 

luettuna optio-oikeudet

Osakkeenomistaja Kpl 
(miljoonaa) % Kpl 

(miljoonaa)
Kpl 

(miljoonaa)
Kpl 

(miljoonaa)
Kpl 

(miljoonaa)
Kpl 

(miljoonaa) %

Innovestor Kasvurahasto I Ky 1,318 12,3 % 1,318 8,1 %

Helsinki University Fund 0,918 8,5 % 0,918 5,6 %

EAKR-Aloitusrahasto Oy 0,606 5,6 % 0,606 3,7 %

Springvest Oy 0,539 5,0 % 0,539 3,3 %

VR Eläkesäätiö 0,531 4,9 % 0,531 3,3 %

Orionin Eläkesäätiö 0,465 4,3 % 0,465 2,8 %

Maatalousyrittäjien Eläkelaitos 0,333 3,1 % 0,333 2,0 %

Kansaneläkelaitos 0,293 2,7 % 0,293 1,8 %

W&M GmbH 0,292 2,7 % 2,430 2,722 16,7 %

Törmälä Pertti 0,278 2,6 % 0,278 1,7 %

Eläkekassa Verso 0,183 1,7 % 0,183 1,1 %

Mäkitalo Esa 0,134 1,2 % 0,134 0,8 %

Suomalainen Lääkäriseura 
Duodecim ry 0,121 1,1 % 0,121 0,7 %

Pro Systems Oy 0,096 0,9 % 0,096 0,6 %

Yara Suomen Eläkesäätiö 0,094 0,9 % 0,094 0,6 %

Muut osakkeenomistajat ja 
avainhenkilöstö 4,547 42,3 % 1,333 1,733 0,071 7,684 47,1 %

Yhteensä 10,748 100,0 % 1,333 2,430 1,733 0,071 16,315 100,0 %

• Edelliset rahoituskierrokset

• Noin 4,0 miljoonan euron 
rahoituskierros Springvestin alustalla 
2020 alkuvuodesta

• Noin 2,0 miljoonan euron 
rahoituskierros Springvestin alustalla 
2018

• 1,7 milj. euron rahoituskierros 2017

• 0,9 milj. euron rahoituskierros 2016

• 0,7 milj. euron rahoituskierros 2015

• Lisäksi BRI. Tech -oston yhteydessä 
järjestettiin suunnattu osakeanti 

• Yhtiö on myös aikaisemmin laskenut 
liikkeelle vaihtovelkakirjalainoja, joista 
osa on muunnettu osakepääomaksi

• Muita kommentteja

• Yhtiöllä on yli 900 osakeomistajaa

• Yhtiön osakkeille tehtiin äskettäin ns. 
reverse split suhteella 15:1

• Optioiden merkintähinta yhteensä 7,7 
milj. euroa

Lähteet: Bioretec


