HERANTIS PHARMA OYJ
Yhtiökokouksen 9.11.2017 päätösehdotus

EHDOTUS YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 9.11.2017
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HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA
Hallitus ehdottaa, että yhtiön ylimääräinen
päättämään osakeannista seuraavasti:

yhtiökokous

valtuuttaa

hallituksen

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
800.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa muun muassa yhtiön Lymfactinlääkeaihion
kliinisten
tutkimusten
rahoittamiseksi,
yhtiön
pääomarakenteen
vahvistamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin käyttötarkoituksiin.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeita myös yhtiön hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja työntekijöille. Valtuutuksen nojalla hallitus voi niin ikään päättää
uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista
yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on
painava taloudellinen syy.
Valtuutus ei kumoa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai
osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien antamiseen.
Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HERANTIS PHARMA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJILLE

KUTSU HERANTIS PHARMA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.11.2017, klo 13.00 alkaen Taitotalon
kongressikeskuksessa, osoitteessa Valimotie 8, Helsinki. Alueella on rajoitetusti
pysäköintipaikkoja.
Kokoukseen osallistujien vastaanotto ja äänilippujen jako alkaa klo 12.30.
A Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
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KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
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LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
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HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA
Hallitus ehdottaa, että yhtiön ylimääräinen
päättämään osakeannista seuraavasti:

yhtiökokous

valtuuttaa

hallituksen

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
800.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan antaa muun muassa yhtiön Lymfactinlääkeaihion
kliinisten
tutkimusten
rahoittamiseksi,
yhtiön
pääomarakenteen
vahvistamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin käyttötarkoituksiin.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeita myös yhtiön hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja työntekijöille. Valtuutuksen nojalla hallitus voi niin ikään päättää
uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista
yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on
painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai
osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien antamiseen.
Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
B Ylimääräisen yhtiökokouksen kokousasiakirjat
Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus, tämä
kokouskutsu, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, puolivuosikatsaus
1.1.2017–30.6.2017 ja hallituksen selostus puolivuotiskasauksen laatimisen jälkeisistä
yhtiön
asemaan
olennaisesti
vaikuttavista
tapahtumista
ovat
nähtävillä
yhtiökokouksessa sekä saatavilla Herantis Pharma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.herantis.com viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla sivulla
viimeistään 23.11.2017 alkaen.
C Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.10.2017
rekisteröity
Euroclear
Finland
Oy:n
pitämään
yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvoosuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajien tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään
6.11.2017 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
(a)

Internetissä osoitteessa herantis.com/yhtiokokous; tai

(b)

kirjeitse osoitteeseen Herantis Pharma Oyj, "Ylimääräinen yhtiökokous", Bertel
Jungin Aukio 1, 02600 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai
y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.
Osakkeenomistajien Herantis Pharma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 30.10.2017. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.11.2017 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
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Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa
osallistua
ylimääräiseen
yhtiökokoukseen,
merkittäväksi
tilapäisesti
yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja,
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies
edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä postitse osoitteeseen
Herantis Pharma Oyj, "Ylimääräinen yhtiökokous", Bertel Jungin Aukio 1, 02600 Espoo,
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Herantis Pharma Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 19.10.2017 yhteensä
4.118.305 osaketta ja ääntä.
Helsingissä 19.10.2017
HERANTIS PHARMA OYJ
Hallitus
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Tilinp äöt öks en ttlint arkas tus
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Herantis Pharma Oyj:n (y-tunnus 2198665-7) tilinpäätöksen tilikaudelta r.r.3r.rz.zo16. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liite-

tiedot.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
I(äsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konsernþityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuutemme.

TíIínpöötöstö koskeu at hallituksen j a toimirusj ohtaj an u eluollí.suudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisãisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkä¡öksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin lrylcyä
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastaj an

u

elu

ollisuudet tilínpöötöksen tilíntarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkä¡öksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havai-
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taan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkä¡öksestä tai virheestã, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että ká¡ämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

o

tunnistamme ja arvioimme väärinkä¡öksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä,
että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkä¡ökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan silrruttamista.

a

muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pysÿäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pysÿisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

a

arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

a

teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös pe-

rustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiinÿykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka
voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin þþä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiint¡y, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysÿ jatkamaan toimintaansa.
a

arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että
se antaa oikean

a

ja riittävän kuvan.

hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pysÿäksemme antamaan lausunnon konja suorittamisesta.
sernitilinpäãtöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta,
Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

usta laajuudesta ja ajoituk-

valvonnan merkittävät
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M uut r ap ort o intíu elu o itt e e t
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittäã toimintakertomukseen ja
vuosikertomukseen sisälþvän muun informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksemme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käÿttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme þseisen päivän jälkeen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että
a

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia

a

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

ÿön perusteella johtopäätöksen,
että þseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellislys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä
ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Jos teemme toimintakertomukseen sisälÿvään informaatioon kohdistamamme

Helsingissä 27.2.2oL7
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Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 29.8.2017 klo 9:00

Lääkekehitys etenee kohti satunnaistettuja tutkimuksia
Herantis Pharma Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017
(tilintarkastamaton)
Tammi-kesäkuun 2017 pääkohdat (vertailukausi 1-6/2016)
•

Herantis Pharman (”Herantis”) Vaiheen 1 kliininen Lymfactin-tutkimus
eteni maaliskuussa ylimmälle annostasolle ja kesäkuussa viimeiseen
potilaskohorttiin. Yhtiö tiedotti kesäkuussa aloittaneensa Vaiheen 2
kliinisen tutkimuksen suunnittelemisen.

•

Ruotsin lääkeviranomainen MPA antoi maaliskuussa Herantikselle luvan
ensimmäiselle kliiniselle tutkimukselle yhtiön CDNF-tutkimusvalmisteella
Parkinsonin taudin hoidossa. Suomen lääkeviranomainen Fimea antoi
samalle tutkimukselle luvan kesäkuussa.

•

Yhdysvaltain patenttiviranomainen USPTO myönsi toukokuussa
Herantikselle patentin hermokasvutekijä MANF:n terapeuttiseen käyttöön

•

Liikevaihto oli 0,0 (25,3) tuhatta euroa

•

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 (-2,1) miljoonaa euroa

•

Osakekohtainen tulos oli -0,49 (-0,63) euroa

•

Herantiksen rahavarat 30.6.2017 olivat 2,2 (3,7) miljoonaa euroa

•

Yhtiön taloudellinen asema on vastannut odotuksia viimeisellä
puolivuotisjaksolla, eikä tavallisesta poikkeavia tapahtumia ole ollut.

Avainluvut
1"000"euroa"
Liikevaihto*

1)6/2017"

1)6/2016"

1)12/2016"

0,0*

25,3*

25,3*

Henkilöstökulut*

575,1*

544,9*

942,1*

Poistot*ja*arvonalentumiset*

611,2*

599,0*

1*202,9*

Muut*liiketoiminnan*kulut*

891,1*

1*427,2*

2*273,3*

C2*027,9*

C2*597,5*

C4*424,5*

C949,5*

C2*113,0*

C3*035,7*

Tilikauden*tulos*
Liiketoiminnan*rahavirta*

*
Omavaraisuusaste*%*

1)6/2017"

1)6/2016"

1)12/2016"

C5,1*

29,4*

15,4*

C0,49*

C0,63*

C1,07*

Osakkeiden*lukumäärä*kauden*lopussa*

4*118*305*

4*118*305*

4*118*305*

Osakkeiden*lukumäärä*keskimäärin*

4*118*305*

4*116*341*

4*117*331*

Osakekohtainen*tulos*€*

1000"euroa"
Rahavarat*ja*rahoitusarvopaperit*
Oma*pääoma*
Taseen*loppusumma*

30.6.2017"

30.6.2016"

31.12.2016"

2*218,8*

3*732,3*

2*829,5*

C453,0*

3*401,9*

1*574,9*

8*918,3*

11*582,3*

10*205,5*

Avainlukujen laskentakaavat
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma
Osakekohtainen tulos = katsauskauden tulos / osakkeiden lukumäärä
keskimäärin
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin = osakkeiden lukumäärän aikatekijällä
painotettu keskiarvo. Painotuksena on niiden päivien lukumäärä, joina kukin
osake on ollut ulkona katsauskauden aikana

Ohjeistus vuodelle 2017
Vuonna 2017 ei odoteta oleellista liikevaihtoa. Yhtiö investoi edelleen aktiivisiin
lääkekehityshankkeisiinsa lymfaturvotuksen ja Parkinsonin taudin hoidossa.
Rahoitustilanteen odotetaan olevan vuoden lopussa positiivinen.

Näkymät vuodelle 2017
Herantiksen pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa
merkittävästi tekemällä lääkeaihioilleen kaupallistamissopimuksia. Yhtiö jatkaa
keskusteluja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa liittyen yhtiön
lääkekehityshankkeisiin. Euroopan Unionin myöntämän merkittävän apurahan
ansiosta yhtiö voi jatkaa lääkekehitystä entistä pitemmälle ennen
yhteistyösopimusten solmimista, mikäli se on osakkeenomistajien arvon
kannalta optimaalista.
Vuoden 2017 tärkeimpiä tavoitteita ovat potilaiden rekrytoiminen ja turvalliset
potilashoidot kliinisissä tutkimuksissa Lymfactin- ja CDNF-lääkeaihioilla.
Molemmat lääkeaihiot perustuvat alansa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen ja
tähtäävät läpimurtoon vakavien sairauksien hoidossa.

Toimitusjohtaja Pekka Simula:
Katsauskauden aikana lääkekehityshankkeemme lymfaturvotuksen ja
Parkinsonin taudin hoidossa etenivät edelleen suotuisasti. Sekä Herantiksen
että potilaiden kannalta on tärkeintä, että Lymfactin-lääkeaihiomme on
alustavasti osoittautunut potilashoidoissa turvalliseksi, ja riippumattomat
asiantuntijat suosittelivat hoitojen jatkamista suurimmalla annoksella. Suurin
lääkeannos antaa potilaille myös parhaan mahdollisuuden hyötyä hoidosta.
Samoin meille oli erittäin tärkeää, että saimme sekä Suomen että Ruotsin
lääkeviranomaisilta luvat kliiniselle tutkimukselle CDNF-lääkeaihiolla
Parkinsonin taudin hoidossa. Pääsemme näin heti hyödyntämään EU:n
kliiniselle Parkinson-tutkimukselle myöntämää noin kuuden miljoonan euron
apurahaa.
EU-apurahan edellytys - johtava tieteellinen tutkimus ja suurin potentiaali
muuttaa kliinisiä käytäntöjä - kuvaa hyvin kaikkea toimintaamme.
Kehityshankkeemme pohjautuvat pitkäjänteiseen, kansainvälisesti arvostettuun
tieteelliseen tutkimukseen pyrkien kliinisiin läpimurtoihin sairauksissa, joihin ei
tunneta riittävän hyviä hoitoja.
Herantiksen kannalta on myös mielenkiintoista, että lääkealan rahoittajat ovat
yleisesti ottaen entistä kiinnostuneempia uusista, tieteellisiin läpimurtoihin
pohjautuvista biologisista lääkeaihioista, vaikka sellaisten kehittämiseen
sisältyviä riskejä pidetään suurempina kuin perinteisten lääkkeiden.
Kansantaloudet ja vakuutusyhtiöt, jotka viime kädessä maksavat valtaosan yhä
kalliimmista lääkehoidoista, ovat aiempaa kriittisempiä ja vaativat korkeiden
hintojen vastikkeeksi selvästi parempia hoitoja. Yhteiskunnalla ei ole varaa
korvata kymmenkertaista hintaa lääkkeestä, joka on vain hiukan parempi kuin
vanha edullinen lääke. Uusien lääkkeiden pitää olla merkittävästi vanhoja
parempia.
Herantiksen Lymfactin-lääkeaihion tapauksessa yhtälö on helppo.
Lymfaturvotuksen hoitoon ei ole olemassa hyväksyttyjä lääkkeitä. Lymfactin
pyrkii korjaamaan imusuoniston vauriot, jotka aiheuttavat lymfaturvotusta.
Tavoitteenamme on lymfaturvotuksen parantaminen eikä pelkästään oireiden
helpottaminen.
Parkinsonin taudin kohdalla merkittävä läpimurto voisi tarkoittaa hoitoa, joka
pysäyttää taudin etenemisen - juuri siihen Herantiksen CDNF tähtää - kun
tunnetut lääkkeet helpottavat vain osaa taudin oireista. Pennsylvanian yliopiston
tutkimuksen mukaan jos Parkinsonin taudin eteneminen voitaisiin pysäyttää,
USA:n kansantalous säästäisi yli 400 000 dollaria potilasta kohti. USA:ssa
diagnosoidaan vuodessa noin 60 000 uutta Parkinson-potilasta, joten taudin
etenemisen pysäyttävä lääke säästäisi pelkästään USA:n kansantaloudelle
arviolta 24 miljardia dollaria vuodessa.

Lääkekehittäjät muistuttavat usein sairauksien aiheuttamasta inhimillisestä
kärsimyksestä. Lääkekehityksen rahoittajille on sen lisäksi tärkeää, että
kehitettävät lääkkeet ovat terveystaloudellisesti järkeviä.

LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-30.6.2017
Herantiksen lääkekehitys
Herantis kehittää innovatiivisia, alansa johtavaan tieteeseen pohjautuvia
lääkkeitä pyrkimyksenään läpimurto vaikeiden sairauksien hoidossa. Yhtiön
tavoitteena on osoittaa lääkeaihioidensa turvallisuus ensimmäisissä kliinisissä
tutkimuksissa sekä osoittaa viitteitä niiden tehokkuudesta, ja neuvotella sen
jälkeen kaupallistamissopimuksia suurten lääkeyhtiöiden kanssa.
Lymfactin rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvän lymfaturvotuksen
hoitoon
Imusolmukkeiden vaurioituminen esimerkiksi leikkauksen tai onnettomuuden
seurauksena voi johtaa sekundääriseen lymfaturvotukseen (LE). Sen yleisiä
oireita ovat esimerkiksi raajan pysyvä turvotus, ihon paksuuntuminen ja
kovettuminen, raajan rajoittunut liikuntakyky, kipu sekä lisääntynyt
tulehdusherkkyys. Sekundäärinen lymfaturvotus on krooninen, etenevä sairaus,
joka heikentää vakavasti potilaan elämänlaatua. Nykyisin käytössä olevat hoidot
kuten tukihihan käyttö, hieronta ja liikunta voivat helpottaa oireita osalla
potilaista, mutta eivät korjaa imujärjestelmän vaurioita, joista lymfaturvotus
johtuu.
Herantiksen Lymfactin-lääkeaihio on geeniterapiaan perustuva
tutkimusvalmiste, joka tuottaa imuteiden kasvulle välttämätöntä VEGF-C imusuonikasvutekijää. Prekliinisten tulosten perusteella se edistää toimivien
imuteiden uudiskasvua ja korjaava siten imujärjestelmän vaurioita. Lymfactin
perustuu professori Kari Alitalon johtaman tieteen huippuyksikön tutkimukseen
Helsingin yliopistossa.
Lymfactinia tutkitaan Vaiheen 1 kliinisessä tutkimuksessa potilailla, jotka
sairastavat rintasyöpähoitojen aiheuttamaa lymfaturvotusta. Herantis tiedotti
vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla tutkimuksen edenneen hyvin ja arvioi,
että tutkimuksen potilasrekrytointi saadaan päätökseen vuoden 2017 aikana.
Yhtiö tiedotti myös alkaneensa suunnitella Vaiheen 2 kliinistä tutkimusta.
Herantis uskoo, että mikäli Lymfactin osoittautuu toimivaksi rintasyöpähoitojen
aiheuttamassa lymfaturvotuksessa, se voi soveltua myös muiden
sekundääristen lymfaturvotusten hoitoon.
CDNF: hermostoa suojaava tekijä Parkinsonin taudin hoitoon
Herantis kehittää CDNF-lääkeaihiota Parkinsonin taudin hoitoon. Parkinsonin
tauti on hitaasti etenevä, parantumaton hermorappeumasairaus, jota sairastaa

arviolta 7 miljoonaa ihmistä. Tunnetut hoidot auttavat osaan taudin oireista,
mutta ne eivät vaikuta taudin etenemiseen, joka johtuu aivojen dopamiinia
tuottavien hermosolujen tuhoutumisesta.
Professori Mart Saarman johtaman pitkäjänteisen akateemisen tutkimuksen
tuloksena löydetty CDNF, ihmisessä luontaisesti esiintyvä proteiini, suojaa
dopamiinia tuottavia hermosoluja. Parkinsonin tautimalleissa CDNF on auttanut
laajasti taudin oireisiin, suojannut hermosoluja ja palauttanut niitä uudestaan
toimintakykyisiksi. Herantiksen tavoitteena on kehittää CDNF Parkinsonin taudin
lääkkeeksi, joka auttaa sekä taudin motorisiin että ei-motorisiin oireisiin ja
pysäyttää taudin etenemisen.
Lupaavien tieteellisten tulosten ja kehitystyön ansiosta Euroopan Unioni myönsi
CDNF:n Vaiheen 1-2 kliiniselle tutkimukselle Parkinsonin taudin hoitoon noin
kuuden miljoonan euron apurahan 1.1.2017 alkaen. Tutkimuksen
potilasrekrytointi on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 kolmannessa kvartaalissa, ja
siinä tutkitaan CDNF:n turvallisuutta ja alustavaa tehoa 18:ssa Parkinsonin
tautia sairastavassa potilaassa yhteensä kolmessa yliopistosairaalassa
Suomessa ja Ruotsissa.
CDNF: hermostoa suojaava tekijä ALS:n hoitoon
ALS (amyotrofinen lateraaliskleroosi) on kuolemaan johtava lihashermosairaus,
jonka edetessä potilaan liikkuminen, puhuminen, nieleminen ja hengittäminen
vaikeutuu. Keskimääräinen eliniän ennuste on kahdesta viiteen vuoteen taudin
havaitsemisesta. ALS:iin ei tunneta parantavaa hoitoa, ja nykyisin hoidoin
voidaan lähinnä helpottaa taudin oireita. ALS:iin sairastuu vuosittain arviolta
140 000 ihmistä. Euroopan lääkevirasto EMA ja Yhdysvaltain FDA ovat
myöntäneet Herantiksen CDNF-lääkeaihiolle harvinaislääkestatuksen ALS:n
hoitoon perustuen yhtiön toimittamiin alustaviin tutkimustuloksiin. Herantis
selvittää mahdollisuuksia käynnistää CDNF-kehitysohjelma ALS:n hoitoon.
Toistaiseksi kehitysohjelmasta ei ole tehty päätöksiä eikä sille ole rahoitusta.
MANF: hermostoa suojaava tekijä
MANF on ainoa tunnettu hermosoluja suojaava tekijä, joka ominaisuuksiltaan
muistuttaa Herantiksen patentoimaa CDNF:ää. CDNF ja MANF mm. suojaavat
soluja solulimakalvoston stressiltä, nk. ER-stressiltä, joka liittyy useisiin
hermorappeumasairauksiin ja muihin kroonisiin sairauksiin. Herantikselle on
myönnetty USA:ssa patentti MANF:n käyttöön aivosairauksien kuten
Parkinsonin taudin, epilepsian sekä aivoinfarktin hoitoon. Herantis tiedottaa
erikseen, mikäli yhtiö käynnistää MANF:iin liittyvän lääkekehityshankkeen.
Cis-UCA-silmätipat kuivasilmäisyyden hoitoon
Kuivasilmäisyys (Keratoconjunctivitis sicca) on yleisin ärsytyksen aiheuttaja
silmissä. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi silmän kuivuus, polttava tunne,

kipu, punoitus ja tunne roskasta silmässä. Vakava tai pitkittynyt kuivasilmäisyys
saattaa vaurioittaa silmän pintaa ja heikentää näkökykyä.
Herantiksen vaiheen 2 satunnaistettu kliininen tutkimus cis-UCA-silmätipoilla
kuivasilmäisyyden hoitoon valmistui 2015. Tutkimus ei osoittanut cis-UCAsilmätipan paremmuutta lumelääkkeeseen verrattuna ensisijaisissa
vastemuuttujissa, ja hankkeen kehityskustannukset on alaskirjattu yhtiön
taseessa. Herantis jatkaa mahdolliseen tuotekehitysyhteistyöhön tähtääviä
kumppanuusneuvotteluita vuoden 2017 aikana.

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-30.6.2017
Liiketoiminnan tuotot sekä tutkimus- ja kehityskulut
Herantis-konsernilla ei ollut oleellista liikevaihtoa katsauskaudella eikä edellisen
vuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,7 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu
katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan. Katsauskauden tutkimus- ja kehityskulut
muodostuivat pääasiassa kliinisestä tutkimuksesta Lymfactinilla rintasyöpähoitojen
seurauksena kehittyneen lymfaturvotuksen hoidossa sekä valmistautumisesta
kliinisiin tutkimuksiin CDNF:llä Parkinsonin taudin hoidossa. Konsernin tutkimus- ja
kehitysmenot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta olivat 1,2 miljoonaa euroa ja
ne kirjattiin katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan.
Katsauskauden tulos oli -2,0 (-2,6) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja investoinnit
Yhtiön rahavarat 30.6.2017 olivat 2,2 (3,7) miljoonaa euroa.
Lisäksi yhtiöllä on Tekesin myöntämiä, toistaiseksi nostamattomia
tuotekehityslainoja yhteensä 1,6 miljoonan euron edestä. Katsauskauden aikana
Herantis nosti 0,3 miljoonan euron maksuerät myönnetyistä
tuotekehityslainoista.
Lisäksi Euroopan Unioni on myöntänyt 1.1.2017 käynnistyneelle TreatERprojektille 6,0 miljoonan euron tuen. TreatER-projektin keskeinen osa on
Herantiksen Vaiheen 1-2 kliininen tutkimus CDNF-lääkeaihiolla Parkinsonin
taudin hoidossa. Katsauskauden aikana yhtiölle maksettiin projektin
ennakkorahoitusosuutena 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi muille EU-projektin
osapuolille, kuten potilashoitoja antaville sairaaloille, on maksettu heidän
ennakkorahoitusosuutensa.
Yhtiö arvioi nykyisen rahoituksensa riittävän noin vuoden 2018 loppuun. EU:n
myöntämän TreatER-projektin rahoituksen arvioidaan kuitenkin riittävän
projektin päättymiseen saakka eli vuoden 2019 loppuun.
Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -0,9 (-2,1) miljoonaa euroa.

Yritysostot ja suunnatut osakeannit
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yritysostoja eikä suunnattuja
osakeanteja.

Tase
Konsernitaseen loppusumma 30.6.2017 oli 8,9 (11,6) miljoonaa euroa.
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 30.6.2017 konsernitaseessa lyhytaikaisia
velkoja 1,4 (0,5) miljoonaa euroa, pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta 7,9
(7,6) miljoonaa euroa ja pääomalainoja 0,1 (0,1) miljoonaa euroa.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.
Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen aktivoituja
tuotekehitysinvestointeja.

Oma pääoma
Konsernin oma pääoma 30.6.2017 oli -0,5 (3,4) miljoonaa euroa. Muutos on
seurausta konsernin tappiosta katsauskaudella.

Henkilöstö, johto ja hallinto
Henkilöstö katsauskauden lopussa 30.6.2017 oli 7 (7) henkilöä.
Yhtiön hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Pekka Mattila (pj), Jim Phillips, Aki
Prihti, Timo Veromaa ja Frans Wuite. Toimitusjohtajana toimi Pekka Simula.

Varsinainen yhtiökokous 2017
Herantis Pharma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 11.4.2017.
Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei
osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016, ja että tilikauden tappio kirjataan
voitto-/tappiotilille.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1 000 euroa kuukaudessa,
pois lukien puheenjohtaja, jonka palkkioksi vahvistettiin 2 000 euroa
kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenet kuuluvat optio-ohjelman
2014 I piiriin, jonka mukaisesti hallituksen jäsenille voidaan myöntää sanotun
ohjelman mukaisia optioita kultakin täydeltä 12 kuukauden jaksolta hallituksen
jäseninä. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset
hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

Herantis Pharma Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell, KHT.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Katsauskauden aikana yhtiö mitätöi yhteensä 96.625 optio-oikeutta, jotka
olisivat oikeuttaneet merkitsemään 96.625 uutta Herantiksen osaketta. Nämä
optio-oikeudet kuuluivat yhtiön vuoden 2014 optio-ohjelmiin II ja III, ja niiden
osakemerkintäaika oli päättynyt.
Yhtiöllä on kolme voimassaolevaa optio-ohjelmaa: Optio-ohjelma 2010, Optioohjelma 2014 I sekä Optio-ohjelma 2016 I, joista on annettu optioita yhtiön
avainhenkilöille näiden sitouttamiseksi pitkäjänteisesti yhtiön omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Optio-ohjelmien pääkohdat on listattu alla olevassa taulukossa.
Tarkempia tietoja optio-ohjelmista on yhtiön verkkosivustolla www.herantis.com.
Optioohjelma
2010
2014 I

Osakemäärä
enintään1
37 600
50 800

Osakkeen
merkintähinta
€ 0,00005
€ 0,00005

2016 I

70 000

€ 2,92

YHTEENSÄ 158 400
1

-

Päätös optio-ohjelmasta
Yhtiökokous 26.8.2010
Yhtiökokous 20.3.2014
Yhtiökokous 9.4.2015,
hallituksen kokous 19.5.2016
-

Suurin mahdollinen jäljellä oleva määrä osakkeita, joka optioilla voidaan merkitä.

Riskit ja epävarmuustekijät
Herantis on lääkekehitysyhtiö, jonka toimintaan liittyvät yleiset lääkekehityksen
riskit ja epävarmuustekijät. Koska Herantis kehittää uuteen tieteelliseen
tutkimukseen pohjautuvia biologisia lääkkeitä, joiden vaikutusmekanismit
poikkeavat nykyisin tunnetuista lääkkeistä, riskejä ja epävarmuustekijöitä voi
pitää perinteistä lääkekehitystä suurempina.
Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Herantiksen liiketoimintaan on
tiedotettu 12.5.2014 päivätyssä osakeantiin ja listautumiseen liittyvässä
Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.herantis.com. Cis-UCA-silmätipan lääketieteellinen riski on osin
realisoitunut, kun lääkeaihion tehokkuus oli vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen
perusteella heikompi kuin prekliinisten tutkimusten perusteella arvioitiin.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Herantis Pharma Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 30.6.2017 oli
29,0 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2017 oli 7,05 euroa.

Katsauskauden ylin kurssi oli 9,30 euroa, alin 2,66 euroa, keskikurssi 4,63 euroa
ja osakevaihto 6,0% osakemäärästä.
Herantiksella oli 30.6.2017 päivätyn osakasrekisterin mukaan 799 rekisteröityä
osakkeenomistajaa.
Herantiksen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 30.6.2017
yhteensä 53 366 (49 866) osaketta mukaan lukien määräysvaltayhtiöiden kautta
omistetut osakkeet, eli 1,3 (1,2) % yhtiön osakekannasta. Tiedot yhtiön sisäpiirin
kaupankäynnistä julkaistaan yhtiön verkkosivustolla.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yhtiöllä ei ollut oleellisia raportoitavia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä sekä
First North -markkinapaikan sääntöjä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut
ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Taloudellinen tiedottaminen 2017
Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2017 julkaistaan 28.2.2018.
Herantis Pharma Oyj
Hallitus

LIITTEET
Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2017
Rahavirtalaskelma 1.1.-30.6.2017
Laskelma oman pääoman muutoksista
Jakelu: Nasdaq, keskeiset tiedotusvälineet

Lisätietoja:
Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 246

Herantis Pharma lyhyesti:
Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy
regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta
riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön vaikutusmekanismiltaan täysin uudenlaiset
lääkeaihiot pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen
maailmassa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja
ALS:n hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen
ja muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna
Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Herantis Pharma - konserni

KONSERNITULOSLASKELMA

Viikinkaari 4
00790 HELSINKI

01/01/17
30/06/17

01/01/16
30/06/16

01/01/16
31/12/16

0,00

25 291,91

25 291,91

75 000,00

0,00

29,28

0,00

0,00

-27 088,64

-476 179,56

-436 738,20

-766 051,48

-72 927,15
-25 996,84
-575 103,55

-74 861,29
-33 319,77
-544 919,26

-129 008,71
-47 085,48
-942 145,67

-494 681,32
-116 573,99
-611 255,31

-494 572,68
-104 381,99
-598 954,67

-990 092,88
-212 827,98
-1 202 920,86

Liiketoiminnan muut kulut

-891 121,58

-1 427 198,01

-2 273 345,55

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-2 002 480,44

-2 572 868,67

-4 420 179,53

33 744,32

32 958,24

78 199,47

-59 121,76
-25 377,44

-57 572,90
-24 614,66

-82 528,51
-4 329,04

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-2 027 857,88

-2 597 483,33

-4 424 508,57

TILIKAUDEN TAPPIO

-2 027 857,88

-2 597 483,33

-4 424 508,57

KONSERNIN TAPPIO

-2 027 857,88

-2 597 483,33

-4 424 508,57

Rahayksikkö EUR
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivulukut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Poisto konserniliikearvosta

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille

Herantis Pharma - konserni
Viikinkaari 4
00790 HELSINKI

Rahayksikkö EUR

KONSERNITASE

,

30/06/17

30/06/16

31/12/16

6 126 377,65
136 920,30
427 437,26
6 690 735,21

7 054 082,65
196 391,24
591 497,24
7 841 971,13

6 590 230,15
166 655,52
544 011,25
7 300 896,92

7 655,63
7 655,63

6 891,21
6 891,21

8 749,23
8 749,23

1 162,50
1 162,50

1 162,50
1 162,50

1 162,50
1 162,50

6 699 553,34

7 850 024,84

7 310 808,65

67 514,34
6 495,27
74 009,61

88 309,52
10 067,48
98 377,00

41 606,58
23 599,20
65 205,78

1 780 513,51
1 780 513,51

3 004 913,40
3 004 913,40

2 047 288,94
2 047 288,94

364 259,95

628 989,24

782 186,03

2 218 783,07

3 732 279,64

2 894 680,75

VAS TAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Osuudet omistusyhteysyrityksissä

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

8 918 336,41

,

11 582 304,48 10 205 489,40

Herantis Pharma - konserni
Viikinkaari 4
00790 HELSINKI

Rahayksikkö EUR

KONSERNITASE

30/06/17

30/06/16

31/12/16

VAS TAT TAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Ed. tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto (tappio)

PÄÄOMALAINAT
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

80 000,00
80 000,00
80 000,00
32 976 176,82 32 976 176,82 32 976 176,82
-31 481 280,83 -27 056 772,27 -27 056 772,27
-2 027 857,88 -2 597 483,33 -4 424 508,57
-452 961,89

3 401 921,22

1 574 895,98

98 300,00

98 300,00

98 300,00

7 867 172,65
7 867 172,65

7 626 229,65
7 626 229,65

7 919 291,65
7 919 291,65

419 793,00
600 000,00
171 440,72
83 220,19
131 371,74
1 405 825,65

0,00
0,00
280 464,63
44 223,69
131 165,29
455 853,61

102 853,00
0,00
186 074,28
177 757,93
146 316,55
613 001,76

9 272 998,30

8 180 383,26

8 532 293,41

8 918 336,41

11 582 304,48 10 205 489,40

Herantis)Pharma)Oyj
Viikinkaari)4
00790)HELSINKI
Rahayksikkö EURO

)

KONSERNIN)RAHOITUSLASKELMA)
)
)
01/01/17
)
30/06/17
)

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Konserniliikearvon poistot
Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot
Muut rahoitustuotot ja -kulut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul.
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta
Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Liiketoiminnan rahavirta (A)
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Tytäryhtiöosakkeiden hankinta
Investointien rahavirta (B)
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut
Rahoituksen rahavirta (C)
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-)
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

01/01/16
30/06/16

01/01/16
31/12/16

-2 027 857,88

-2 597 483,33

-4 424 508,57

494 681,32
116 573,99
2 864,26
22 513,18
-1 391 225,13

494 572,68
104 381,99
1 321,31
23 293,35
-1 975 235,31

990 092,88
212 827,98
-278,97
4 608,01
-3 217 258,67

-8 803,83
476 465,15
-923 563,81

7 867,39
-122 376,24
-2 089 744,16

40 377,01
125 372,66
-3 051 509,00

-59 703,02
33 744,32
-949 522,51
-949 522,51

-53 681,26
30 387,91
-2 113 037,51
-2 113 037,51

-60 339,73
76 188,55
-3 035 660,18
-3 035 660,18

0,00
0,00
0,00

-6 588,61
0,00
6 588,61

-10 378,61
-60 960,00
-71 338,61

274 821,00
-10 000,00
264 821,00

212 970,00
0,00
212 970,00

395 915,00
0,00
395 915,00

-684 701,51
2 829 474,97
2 144 773,46

-1 906 656,12
5 540 558,76
5 540 558,76

-2 711 083,79
5 540 558,76
2 829 474,97

Herantis Pharma Oyj
Viikinkaari 4
00790 HELSINKI

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
€
Osakepääoma
Oma,pääoma,31.12.2016
Tilikauden,voitto/tappio
Maksullinen,osakeanti
Oma,pääoma,30.6.2017

80#000

80#000

Osakepääoma
Oma,pääoma,31.12.2015
Tilikauden,voitto/tappio
Maksullinen,osakeanti
Oma,pääoma,30.6.2016

80#000

80#000

Osakepääoma
Oma,pääoma,31.12.2015
Tilikauden,voitto/tappio
Maksullinen,osakeanti
Oma,pääoma,31.12.2016

80#000

80#000

muut,rahastot

Kertyneet,
Oma,pääoma,
voittovarat
yhteensä
32#976#177
*25#125#874
7#930#303
*1#156#786
0
32#976#177
*26#282#660
6#773#517

muut,rahastot

Kertyneet,
Oma,pääoma,
voittovarat
yhteensä
32#976#177
*22#397#094
10#659#083
*1#714#156
0
32#976#177
*24#111#250
8#944#927

muut,rahastot

Kertyneet,
Oma,pääoma,
voittovarat
yhteensä
32#976#177
*22#397#093
10#659#084
*2#728#780
0
32#976#177
*25#125#873
7#930#304

HERANTIS PHARMA OYJ
Hallituksen selostus yhtiökokoukselle 9.11.2017

HALLITUKSEN SELOSTUS PUOLIVUOTISKATSAUKSEN LAATIMISEN JÄLKEISISTÄ YHTIÖN
ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA
Herantis Pharma Oyj:n puolivuotiskatsauksen 1.1.-30.6.2017 laatimisen jälkeen ei ole ollut yhtiön
asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.
Espoossa 2.11.2017
HERANTIS PHARMA OYJ
Hallitus

