
Bioretec Oy  Lehdistötiedote  2.6.2021 klo 9.20 EEST 

Bioretec suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market 
Finland -markkinapaikalle 

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI 
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, 
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA 
MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Bioretec Oy ("Bioretec" tai "Yhtiö"), lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö, joka kehittää ja 
valmistaa vahvoja, turvallisia ja luotettavia biohajoavia implantteja lasten ja aikuisten 
ortopediaan, julkistaa suunnittelevansa listautumisantia sekä osakkeidensa listaamista Nasdaq 
First North Growth Market Finland - markkinapaikalle ("First North") ("Listautumisanti"). 

Bioretec lyhyesti 

Bioretec on lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö, joka kehittää ja valmistaa vahvoja ja turvallisia 
biohajoavia implantteja luunmurtumien ja pehmytkudosvaurioiden hoitoon. Bioretecin implantteja ei 
tarvitse poistaa leikkauksella, mikä luo merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää komplikaatioriskiä 
verrattuna perinteisiin metalli-implantteihin. 

Bioretec tähtää vahvaan kasvuun sen uuden sukupolven RemeOs™ -tuoteperheellä. Uuden 
tuoteperheen implantit on valmistettu ainutlaatuisesta biohajoavasta metalliseoksesta ja ne soveltuvat 
kuormankantokykyä edellyttäviin käyttötarkoituksiin – implantteja voidaan käyttää korjaamaan 
luunmurtumia, eikä niitä tarvitse poistaa leikkauksella, sillä ne imeytyvät täysin ihmisen kehoon. 
RemeOsTM-tuotteilla Bioretec odottaa saavuttavansa globaalin 7 miljardin Yhdysvaltain dollarin 
markkinan yhtenä ensimmäisistä metallin lujuuden ja biohajoavuuden yhdistävistä valmistajista. Yhtiön 
näkemyksen mukaan sen biohajoavilla ortopedisillä implanteilla saavutetaan seuraavat edut: 

• 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 

Uuden sukupolven RemeOs™-tuoteperheessä käytetty materiaali on täysin luonnollinen 
elementtipohjainen magnesiumseos, joka on vapaa harvinaisista maametalleista ("REE"), jolla on 
optimoidut mekaaniset ominaisuudet, ja joka on biomekaanisesti lähempänä luuta kuin perinteiset 
metallit, biopolymeerit ja biokomposiitit. Materiaali on lähtökohtaisesti jäykempi ja vahvempi kuin ehjä luu, 
ominaisuus jota tarvitaan tuomaan välitöntä kuormankantokykyä. Ajan kuluessa implantti imeytyy 
asteittain siirtäen kuormaa luulle, mikä on edellytys luun palautumiseksi sen luonnolliseen tilaan. Lisäksi, 
biohajoava RemeOs™-materiaali, joka on tehty magnesiumista, sinkistä ja kalsiumista, tukee uuden luun 
muodostumista ja sen liittymistä luuhun ja lopulta mahdollistaa luun palautumisen sen luonnolliseen 
vahvuuteen.  

RemeOs™-tuotteista ensimmäisenä kaupallistamisvaiheessa olevat traumaruuvit ovat läpäisseet 
kliinisen kokeen menestyksekkäästi. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi niille Breakthrough 
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Device Designation -statuksen maaliskuussa 2021. Yhtiö odottaa RemeOs™-traumaruuvien myynnin 
alkavan Yhdysvalloissa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, mikäli myyntilupa on saatu 
tavoiteajassa. 

Bioretecin nykyinen tuoteportfolio edistää paranemista lasten ja aikuisten ortopedian 
käyttötarkoituksissa, jotka eivät edellytä kuormankantokykyä. Bioretecin tuotteita myydään noin 40 
maassa ympäri maailman ja niistä syntyi 1,5 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuonna 2020. 

Bioretecin vahvuudet 

Bioretec uskoo, että seuraavat tekijät ovat Yhtiön keskeisiä vahvuuksia: 

• RemeOs™-materiaali on kliinisesti todistettu ja erinomainen ratkaisu potilaan paranemiselle – 
magnesiumpohjainen biohajoava implantti edistää luun paranemista ja poistaa tarpeen implantin 
poistoleikkauksille 

• Houkutteleva markkina – Bioretecin arvioidaan saavuttavan 7 miljardin Yhdysvaltain dollarin 
globaali saavutettava markkina RemeOs™-tuoteperheellä vuoteen 2027 mennessä – markkina, 
joka on ominaisuuksiltaan vakaa, ja jossa on vahvoja kasvun vauhdittajia  

• RemeOs™-traumaruuvien kliiniset tutkimukset on suoritettu, Breakthrough Device Designation -
status on myönnetty ja suunnitelma odotettuun FDA:n hyväksyntään ja kaupallistamiseen 
Yhdysvalloissa vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana on selkeä – valmisteilla uusien 
tuotteiden lanseeraaminen tulevina vuosina 

• Tavoitteena olla ensimmäinen biohajoava REE-vapaa metallinen tuoteperhe, joka lanseerataan 
Yhdysvalloissa 

• Korkea myyntikate mahdollistaa skaalautuvuuden volyymeissa – johto odottaa myytyjen 
RemeOs™-traumaruuvien kustannusten olevan ~3 % myyntihinnasta Yhdysvalloissa 

• Kokenut tiimi vastuussa kaupallistamissuunnitelman toteuttamisesta 

Bioretecin strategia 

Saavuttaakseen tavoitteensa Bioretec on kehittänyt strategian, jonka kulmakivet ovat seuraavat: 

• Laajentuminen uusille korkean potentiaalin markkina-alueille 

o RemeOs™-traumaruuvien lanseeraaminen markkinoille Yhdysvalloissa oman 
myyntiorganisaation välityksellä vuoden 2022 ensimmäisestä puoliskosta alkaen (tavoite) 

o RemeOs™-traumaruuvien lanseeraaminen markkinoille Euroopassa valittujen 
yhteistyökumppaneiden välityksellä vuoden 2022 toisesta puoliskosta alkaen (tavoite) 

o Muiden RemeOs™-tuotteiden, kuten K-piikin, luuydinnaulan ja selkärangan 
luudutusfuusioimplantin, kehittäminen ja kaupallistaminen 

• Huippuluokan lahjakkuuden ja kyvykkyyden säilyttäminen vaalimalla voittavaa kulttuuria, joka 
varmistaa sitoutuneisuuden ja houkuttelee puoleensa lahjakkuuksia 
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• Keskittyminen korkean kannattavuuden saavuttamiseen työskentelemällä kohti merkityksellistä 
marginaalien laajentamista operatiivisella tehokkuudella ja kevyellä organisaatiolla 

Bioretecin taloudelliset tavoitteet 

• Yli 100 miljoonan euron liikevaihto 7 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokoisessa saavutettavassa 
markkina vuoteen 2027 mennessä 

• Positiivinen liiketoiminnan kassavirta vuoden 2025 loppuun mennessä 

Bioretecin operatiiviset tavoitteet 

Bioretecin operatiivisia tavoitteita, muiden ohella, ovat: 

• Breakthrough Device Designation -statuksen saavuttaminen RemeOs™-traumaruuveille ja 
traumaruuvien myyntilupaan tähtäävän prosessin käynnistäminen (saavutettu vuoden 2021 
maaliskuussa) 

• myyntilupahakemuksen jättäminen Euroopassa (vuoden 2021 kolmas vuosineljännes) 

• Myyntilupahakemuksen jättäminen Yhdysvalloissa (vuoden 2021 neljäs vuosineljännes) 

• RemeOs™-K-piikin kliinisten kokeiden aloittaminen (vuoden 2021 toinen puolisko) 

• RemeOs™-traumaruuvin myyntiluvan saaminen ja kaupallistamisen aloittaminen Yhdysvalloissa 
(vuoden 2022 ensimmäinen puolisko) 

• RemeOs™-traumaruuvin myyntiluvan saaminen ja kaupallistamisen aloittaminen Euroopassa 
(vuoden 2022 toinen puolisko) 

• RemeOs™-luuydinnaulan kliinisten kokeiden aloittaminen (2023) 

• RemeOs™-K-piikin myyntiluvan saaminen ja kaupallistamisen aloittaminen (2024) 

• RemeOs™-luuydinnaulan myyntiluvan saaminen ja kaupallistamisen aloittaminen (2026) 

Timo Lehtonen, Bioretecin toimitusjohtaja, kommentoi: 

"Koko Bioretecin historian ajan olemme pyrkineet tuomaan innovatiivisia lääkinnällisiä implantteja 
markkinoille, mahdollistamaan paremman paranemisen, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden 
kliinisessä hoidossa. Olemme erittäin ylpeitä tuotteistamme, jotka pystyvät tarjoamaan merkittäviä etuja 
globaalisti potilaille, terveydenhuollolle ja yhteiskuntiin yleisesti. Kun RemeOs™-traumaruuvimme ottavat 
tärkeitä loikkia kaupallistamisessa saavuttamalla Breakthrough Device Designation -statuksen FDA:lta, 
on listautuminen luonnollinen seuraava askel meille mahdollistaen tehokkaan markkinoille 
lanseeraamisen sekä innovatiivisten tuotteidemme kehittämisen." 

Tomi Numminen, Bioretecin hallituksen puheenjohtaja, kommentoi: 

"Bioretec on yhdessä kokeneen johtonsa, asiantuntijaryhmien ja kansainvälisesti korkealuokkaisen 
tieteellisen toimikuntansa kanssa todistanut kyvykkyytensä kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja 
kaupallistaa niitä onnistuneesti. Trendit, kuten ikääntyvä väestö, lisääntyvät vammat sekä myös kasvava 
kysyntä ja tietoisuus kehittyneemmistä ja asiakaskeskeisistä lääketieteellisistä ratkaisuista, ovat selkeitä 
kasvun vauhdittajia Bioretecille. Me uskomme Bioretecin kykyyn vastata tähän kysyntään yhtiön selkeän 
strategian tukemana. Yhtiön listaaminen on looginen askel kasvun avaamisessa." 
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Tietoa Listautumisannista 

Suunnitellun Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa tulevat investoinnit Yhtiön ortopedisten 
RemeOs™-traumaruuvien kaupallistamiseen sekä tulevien ortopedisten RemeOs™-implanttien 
kehittämiseen ja kaupallistamiseen, ja siten tukea Bioretecin kasvustrategiaa. Listautumisannin 
odotetaan myös kasvattavan sijoittajien, asiakkaiden, kirurgien ja liikekumppaneiden yleistä kiinnostusta 
Bioretecia kohtaan, sekä parantavan Bioretecin houkuttelevuutta potentiaalisten työntekijöiden 
näkökulmasta ja ylläpitää vahvaa sitoutumista sen nykyisten työntekijöiden joukossa. Lisäksi 
Listautumisannin odotetaan laajentavan Bioretecin omistajapohjaa kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoittajilla, 
ja siksi mahdollistavan likvidit markkinat Bioretecin osakkeille tulevaisuudessa. 

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Bioretecin osakeannista sekä mahdollisesta 
lisäosakeoptiosta. Uusien osakkeiden osakeannista saatavien bruttovarojen arvioidaan olevan noin 25 
miljoonaa euroa (ilman lisäosakeoptiota) ja ne aiotaan käyttää Bioretecin kasvustrategian tueksi 
mahdollistamalla uudet sijoitukset RemeOs™-tuotteiden kaupallistamiseen ja kehittämiseen, tuotannon 
laajentamiseen sekä Bioretecin pääomarakenteen vahvistamiseen. 

Handelsbanken Fonder AB, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 
("Ankkurisijoittajat") ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita yhteensä 8 miljoonalla eurolla tietyin 
edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden arvostus Listautumisannista 
saatavien varojen jälkeen on enintään 71 miljoonaa euroa. 

Neuvonantajat 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjänä 
("Pääjärjestäjä"). Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Bioretecin oikeudellisena neuvonantajana. 
Borenius Asianajotoimisto Oy toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii 
Bioretecin viestintäneuvonantajana. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Bioretecin Nasdaq First 
North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. 

Lisätietoja antavat 

Timo Lehtonen, toimitusjohtaja, p. +358 50 433 8493 

Tomi Numminen, hallituksen puheenjohtaja, p. +358 40 581 2132 

Tietoja Bioretecista 

Bioretec on lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö, joka keskittyy kehittämään vahvoja, turvallisia ja 
luotettavia biohajoavia implantteja lasten ja aikuisten ortopediaan. Yhtiö kehittää, valmistaa ja 
kaupallistaa innovatiivisia biohajoavia ortopedisiä implantteja ja materiaaleja luu- ja 
pehmytkudosvaurioiden hoitoon. Bioretecin tuotteita käytetään maailmanlaajuisesti, ja yhtiö jatkaa 
materiaalien ja tuotteiden kehittelyä korkean kuormankantokyvyn kliinisiä sovellutuksia varten. 
Suomessa Tampereella toimiva Bioretec työllistää 24 omistautunutta ammattilaista, joita tukee 
ensiluokkainen tieteellinen toimikunta, jonka jäseninä on kansainvälisesti tunnettuja lääketieteen 
asiantuntijoita sekä kirurgeja. 

TÄRKEÄ HUOMAUTUS 

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai 
osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-
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Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen 
olisi lainvastaista. Tiedotteen 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. 

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa 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 tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän 
tiedotteen 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 tiedotteeseen 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 sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö 
laatii suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Suomenkielinen esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa www.bioretec.com/listautuminen. 
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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 tiedonannon 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 tiedotteen 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, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen 
julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata 
mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. 


