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Herantis Pharma on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia uusia hoitoja
kehittävä innovatiivinen bioteknologiayritys
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Liiketoiminnan pääkohdat vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla
•

Onnistunut osakeanti
-

Suunnattu osakeanti tuotti 1,46 miljoonan euron bruttotulot huhtikuussa

-

Kokonaan merkitty merkintäoikeusanti tuotti 7,25 miljoonan euron bruttotulot
toukokuussa

•

Huhtikuussa julkaistiin alustavat tutkimustulokset HER-096:n kulkeutumisesta koiran veri-aivoesteen
läpi
-

Tulokset

osoittivat

kärkiaihiomme

HER-096:n

saavuttavan

selkäydinnesteessä

farmakologisesti aktiivisen pitoisuuden yhden ihonalaisen annoksen jälkeen.
•

Tulos on linjassa aikaisempien rotissa ja hiirissä tehtyjen tutkimusten tulosten kanssa.

Charlotte Videbækin nimittäminen kliinisen kehityksen johtajaksi huhtikuussa
-

Kööpenhaminasta kotoisin oleva Charlotte Videbæk on koulutukseltaan neurologi ja
hänellä

on

merkittävä

työkokemus

Parkinsonin

taudin

ja

muiden

hermorappeumasairauksien hoitojen kehittämisestä kansainvälisissä lääkeyrityksissä.
-

Ennen siirtymistään Lundbeckille T&K-projektitoiminnasta vastaavaksi johtajaksi hän
toimi Novartiksen ja Rochen Baselin yksiköissä.

•

Nanoform-yhteistyö
-

Proof-of-concept

-tutkimuksen

tulokset

osoittivat

maaliskuussa

HER-096-

nanopartikkelien muodostuvan onnistuneesti nanoformointiprosessissa.
•

Toimitusjohtajan vaihdos
-

Tammikuussa Herantis Pharman hallitus nimitti väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Frans
Wuiten, MD, MBA. Herantiksen aiempi toimitusjohtaja Craig Cook jätti yrityksen
hallituksen päätöksen jälkeen.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
•

Herantis Pharman hallitus nimitti Antti Vuolannon toimitusjohtajaksi 22. heinäkuuta alkaen. Antti
Vuolanto on toiminut Herantis Pharman operatiivisena johtajana vuodesta 2018 lähtien. Frans Wuite
jatkaa roolissaan Herantiksen hallituksen jäsenenä.

”Hallitus aloitti toimitusjohtajan rekrytointiprosessin kuluvan vuoden tammikuussa. Olen iloinen, että
huolellisen arvioinnin jälkeen löysimme yhtiön sisältä toimitusjohtajaksi henkilön, jolla on erinomaiset
edellytykset tehtävään. Antti Vuolannolla on yhtiön johtotehtävissä toimimisen myötä vahva kokemus ja
tuntemus Herantiksen liiketoiminnasta ja yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä taustastaan johtuen
asiantuntemus yhtiön toimialasta, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Antti on myös viimevuosien aikana
osoittanut sitoutuneisuutensa yhtiöön ja sen kehittämiseen. Kiitämme Frans Wuitea panoksesta
väliaikaisena toimitusjohtajana ja toivotamme Antille kaikkea hyvää hänen uudessa roolissaan”, sanoo
Herantiksen hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa.
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Konsernin tunnusluvut:
1–6
2022

2021

1–12
2021

0
284
640
947
939
457

2
2
7
-12
-9

1–6
2021

2021

1–12
2021

Omavaraisuusaste %
19,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu EUR
-0,46
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
16 909 994
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
12 078 568

-4,3
-0,81
9 757 068
9 757 068

-14,6
-1,25
11 103 568
10 205 901

30.Jun.22

30.Jun.21

31.Dec.21

9 485
1 919
10 753

6 878
-351
8 211

6 439
-1 140
7 762

1 000 euroa

Liikevaihto
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Tilikauden tulos
Liiketoiminnan rahavirta

0
1 563
80
2 877
-5 651
-5 663

1 000 euroa

Rahavarat ja rahoitusarvopaperit
Oma pääoma
Taseen loppusumma

1)

1
2
3
-7
-5

0
246
720
495
767
934

1) Rahoitusarvopapereiden (rahastot) uudelleenluokitus vuodelta 2022 EUR 945 000 ja vuodelta 2021 EUR 985 000.
Ei sisällytetty lukuun "rahavarat ja rahoitusarvopaperit".

Tunnuslukujen 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, jonka kukin osake on ollut ulkona katsauskauden aikana.

Katsauskauden väliaikaisen toimitusjohtajan Frans Wuiten, LT, MBA, kommentit: “Ottaen huomioon
etenkin vaikean markkinatilanteen olemme hyvin tyytyväisiä sijoittajien osoittamaan kiinnostukseen
Herantista kohtaan, minkä seurauksena toteutimme onnistuneet osakeannit huhtikuussa ja toukokuussa
2022. Saadut nettotulot tulemme käyttämään

HER-096 kärkiaihiomme ensimmäiseen kliiniseen

tutkimukseen, joka on suunniteltu alkavaksi vuonna 2023. Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla
Herantis keskittyi HER-096:n ensimmäisen kliinisen tutkimuksen valmisteluun liittyviin tehtäviin. Meneillään
ovat HER-096:n tuotanto kliiniseen käyttöön sekä prekliiniset farmakologiset ja toksikologiset tutkimukset,
joita kliinisen lääketutkimuksen lupamenettely edellyttää. Huhtikuussa raportoimme rohkaisevista tuloksista
koskien HER-096:n kulkeutumista veri-aivoesteen läpi suurempikokoisilla eläimillä, mikä on merkittävä
virstanpylväs edettäessä kohti HER-096:n kliinisiä tutkimuksia. Tulokset vahvistavat HER-096:n prekliinistä
tulosaineistoa ja osoittavat HER-096:n olevan lupaava uusi lääkekandidaatti Parkinsonin taudin ja muiden
hermorappeumasairauksien hoitoon. Haluan kiittää osakkeenomistajiamme heidän osoittamastaan vahvasta
tuesta ja odotan innolla Herantiksen arvoa nostavia ja yhteiskuntaa hyödyttäviä kehitystoimia.”
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Liiketoimintakatsaus
1.1.– 30.6.2022
Herantis Pharma on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia uusia hoitoja kehittävä innovatiivinen
bioteknologiayritys. Herantis keskittyy tällä hetkellä tuotekehityksessään yksinomaan HER-096 lääkeaihioon,
joka on pieni CDNF-proteiinin (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) biologisen aktiivisuuden säilyttävä
peptidomimeettinen molekyyli. HER-096:n on osoitettu erilaisissa prekliinisissä Parkinsonin taudin malleissa
parantavan vaurioituneiden hermosolujen eloonjäämistä ja solutoimintojen palautumista vastaavaan tapaan
CDNF-proteiinin vaikutusten kanssa. Lisäksi HER-096 on suunniteltu i) läpäisemään veri-aivoeste
ihonalaisena injektiona, toisin kuin CDNF-proteiini, joka edellyttää hankalaa annostelua suoraan aivoihin ja
ii) olemaan aineenvaihdunnassa säilyvyydeltään CDNF-proteiinia parempi.

Huhtikuussa 2022 Herantis tiedotti ensimmäisistä tuloksista koskien HER-096:n veri-aivoesteen läpäisyä
koirissa. Tulokset osoittivat HER-096:n pitoisuuden saavuttavan selkäydinnesteessä farmakologisesti
aktiivisen tason yhden ihonalaisen annoksen jälkeen. Ne olivat linjassa aikaisempien rotissa ja hiirissä
tehtyjen tutkimusten tulosten kanssa.

Vaikka HER-096 on uusi lääkekandidaatti ja edellyttää täyttä prekliinistä ja kliinistä kehitysohjelmaa, sen
kehitys on merkittävästi hyötynyt Herantiksen aikaisemmin CDNF-proteiinilla tekemästä tutkimus- ja
kehitystyöstä. CDNF on kehossa luontaisesti esiintyvä proteiini. Sen tehtävä on suojata hermosoluja
tasapainottamalla proteiiniaineenvaihduntaa (proteostaasi). Proteostaasin häiriö aiheuttaa monentyyppistä
solustressiä, toksisten proteiinikertymien patologista kasautumista ja hermoston tulehdustilan kehittymisen.
Nämä ovat tyypillisiä hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja Alzheimerin taudin
kehittymiseen liittyviä tekijöitä.

Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla Herantis on keskittynyt HER-096:n valmistukseen kliiniseen käyttöön
sekä prekliinisiin farmakologisiin ja toksikologisiin tutkimuksiin, joita Vaiheen 1a kliinisen lääketutkimuksen
lupahakemus edellyttää.

Tietoja Parkinsonin taudista
Parkinsonin tauti on hitaasti kehittyvä hermorappeumasairaus. Sen tyypillisiä kliinisiä oireita ovat liikehäiriöt,
joihin kuuluu liikkeiden hidastuminen, lepovapina ja lihasjäykkyys sekä sairauden myöhäisemmässä
vaiheessa tasapaino- ja asennonsäätelyhäiriöt. Ajan mittaan yksinkertaisetkin liikkeet vaikeutuvat. Liikehäiriöt
johtuvat

dopaminergisten

hermosolujen

tuhoutumisesta

aivojen

tietyillä

alueilla.

Patologisena

tunnusmerkkinä nähdään alfa-synukleiinin muodostamien proteiinikertymien syntyminen hermosoluihin.
Neurologiset sairaudet ovat johtava työkyvyttömyyden syy maailmanlaajuisesti, ja Parkinsonin tauti on
maailman nopeimmin lisääntyvä neurologinen sairaus ja valtava taakka yhteiskunnalle. Tällä hetkellä
Parkinsonin taudista kärsii maailmassa yli 8 miljoonaa ihmistä. Määrän on ennustettu kasvavan yli 12
miljoonaan vuoteen 2040 mennessä. On arvioitu, että Parkinsonin tauti aiheuttaa pelkästään EU:ssa yli 14
miljardin euron kustannukset vuosittain, ja että kotitalouksissa sen aiheuttamat vuosikustannukset ovat jopa
20 000 euroa potilasta kohden.
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Lähde:

Parkinsons

Foundation

www.parkinsons.org,

reports/neurodegenerative-diseases-drugs-market-100661,

Fortune

Business

Parkinson's

Insights

Disease

https://www.fortunebusinessinsights.com/industryTreatment

Market.

(n.d.).

Osoitteesta

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/parkinson-disease-treatment-market-47265247

Liiketoimintastrategia
Herantiksen strategiana on:
•
•

kehittää taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja hermoston rappeumasairauksiin pääkohteena Parkinsonin
taudin hoito, ja
pyrkiä luomaan kumppanuuksia lääkeaihioidensa kliiniseen kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Henkilöstö, johtoryhmä, hallitus, neuvoa-antava tieteellinen komitea sekä nimitystoimikunta
Raportointikaudella yhtiön hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Timo Veromaa, Frans Wuite, Hilde Furberg,
Jim Phillips, Aki Prihti ja Mats Thorén.

Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 30.6.2022 oli 13 (13) henkilöä.

Herantis Pharman hallitus nimitti 20.1.2022 yrityksen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi hallituksen jäsenen
Frans Wuiten, MD, MBA, aiemman toimitusjohtajan Craig Cookin jätettyä yhtiön. Wuite jatkoi myös roolissaan
Herantiksen hallituksen jäsenenä. Yhtiö ilmoitti Charlotte Videbækin, MD, nimittämisestä kliinisen kehityksen
johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.4. alkaen. Kööpenhaminasta kotoisin oleva Charlotte Videbæk on
koulutukseltaan neurologi ja hänellä on merkittävä työkokemus Parkinsonin taudin ja muiden
hermorappeumasairauksien hoitojen kehittämisestä kansainvälisissä lääkeyrityksissä. Ennen siirtymistään
Lundbeckille Kööpenhaminaan T&K-projektitoiminnasta vastaavaksi johtajaksi hän toimi Novartiksen ja
Rochen Baselin-yksiköissä. Raportointikaudella johtoryhmään kuuluivat väliaikainen toimitusjohtaja Frans
Wuite, operatiivinen johtaja Antti Vuolanto, tieteellinen johtaja Henri Huttunen, kliinisen kehityksen johtaja
Charlotte Videbæk, rekisteröintipäällikkö Sigrid Booms ja talousjohtaja Tone Kvåle. Sigrid Booms on
päättänyt jättää Herantiksen siirtyäkseen uusiin tehtäviin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Herantiksen neuvoa-antavaan tieteelliseen komiteaan kuuluu neljä Parkinsonin tautiin kehitettävien hoitojen
johtavaa asiantuntijaa sekä lääketeollisuudesta että akateemisesta maailmasta. Kukin komitean jäsen tuo
mukanaan lääkeaihioiden kehitystä ohjaamaan alan ainutlaatuisen kokemuksen ja mittavat saavutukset
keskushermostosairauksien hoidon kliinisessä kehityksessä. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenet
ovat Anders Gersel Pedersen (aiemmin Lundbeckin T&K-johtaja), Daniele Bravi M.D. (aiemmin Lundbeckin
johtotehtävissä), David Dexter, Ph.D. (Imperial College, Lontoo) ja Alberto Espay, M.D., M.Sc. (Cincinnatin
yliopisto). Komitean puheenjohtajana toimii Gersel Pedersen.

Herantis Pharman osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostaa neljä jäsentä, joista kolme edustaa
yhtiön osakkeenomistajia. Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja on toimikunnan neljäs jäsen.
Toimikunta valmistelee ja esittää hallituksen palkitsemista ja jäseniä koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.
Herantis Pharman osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Marko Berg, Helsingin yliopiston
rahastot (HYR) (puheenjohtaja), Pia Gisgård, Swedbank Robur, Aki Prihti ja Timo Veromaa, Herantis
Pharman hallituksen puheenjohtaja.
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Yhteenveto ja näkymät vuodelle 2022
Vuonna 2022 Herantis keskittyy HER-096 kärkiaihion valmistusprosessiin kliinistä tutkimusta varten, HER096:n prekliinisiin farmakologisiin tutkimuksiin sekä turvallisuus- ja toksikologisiin ohjelmiin, joita vuoden
loppuun mennessä jätettävän, Vaiheen 1 tutkimusta koskevan kliinisen lääketutkimuksen lupahakemus
edellyttää. Tutkimus on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2023 Suomessa. Sen tavoitteena on osoittaa HER096:n turvallisuus ja tarjota näyttöä HER-096:n kyvystä läpäistä veri-aivoeste farmakologisesti aktiivisena
pitoisuutena yhden ihonalaisen annoksen jälkeen. HER-096:n jatkokehityksessä tämä olisi huomattava
merkkipaalu riskien pienenemisen kannalta.

HER-096:n kehityksen lähiajan tavoitteet ovat:
•

Lopulliset tulokset HER-096:n kulkeutumisesta eri eläinlajien veri-aivoesteen läpi (vuoden 2022
loppuun mennessä)

•

Prekliinisten turvallisuustutkimusten tulokset (GLP-tutkimukset) (vuoden 2022 loppuun mennessä)

•

Kliinisen lääketutkimuksen lupahakemuksen jättäminen (vuoden 2022 loppuun mennessä)

•

Viranomaishyväksynnän saaminen kliiniselle lääketutkimukselle (vuoden 2023 ensimmäinen
vuosipuolisko)

•

Ensimmäinen HER-096:n annostelu ihmiseen Vaiheen 1 lääketutkimuksessa (vuoden 2023
ensimmäinen vuosipuolisko); ja

•

HER-096:n veri-aivoesteen läpäisyn ja turvallisuuden osoittaminen ihmisillä (vuoden 2023 toinen
vuosipuolisko).

Taloudellinen katsaus
1.1.– 30.6.2022
(Suluissa olevat luvut = vastaava kausi vuonna 2021 ellei muuta mainittu)

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Herantis Pharman tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti. Tilinpäätöksen lukuja ei ole
tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Konsernituloslaskelma
Herantis-konsernilla ei ollut liikevaihtoa katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.
Henkilöstökulut kasvoivat 1,6 (1,3) miljoonaan euroon sisältäen tammikuussa 2022 tapahtuneeseen
toimitusjohtajan vaihdokseen liittyvät kustannukset. Vuoden 2022 tutkimus- ja kehittämismenot olivat 2,8 (3,0)
miljoonaa euroa, jotka kirjattiin tuloslaskelmassa katsauskauden muihin liiketoiminnan kuluihin ja henkilöstöä
koskeviin kuluihin. T&K-menot muodostuvat HER-096-yhdisteeseen ja CDNF:ään liittyvästä prekliinisestä
tutkimuksesta, HER-096 valmistuksesta sekä jo päätökseen saatettujen kliinisten CDNF- ja Lymfactin®tutkimusten potilasseurannan kustannuksista. Poistot ja arvonalentumiset kaudella olivat 0,08 (2,6) miljoonaa
euroa.

Yhtiö

teki

edellisvuonna

päätöksen

Lymfactin®-kehittämismenojen

alaskirjauksesta,

kun

arvonalennustestissä havaittiin viitteitä omaisuuserän arvon alentumisesta. Muut liiketoiminnan kulut laskivat
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ollen 2,9 (3,9) miljoonaa euroa, mikä johtui kustannussäästöistä ja päätöksestä keskittyä HER-096 kärkiaihion
kehitykseen.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -1,1 (-0,07) miljoonaa euroa. Rahoituskulut liittyivät pääasiassa
vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon osakeannin kustannuksiin, Business Finlandilta saatujen lainojen
korkoihin ja vaihto-omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvon laskuun. Tilikauden tappio oli -5,6 (-7,9)
miljoonaa euroa.

Konsernituloslaskelma
Konsernituloslaskelma

1.1.–30.6. 1.1.–30.6.
2022
2021
2022
0

2021
0

Liiketoiminnan muut tuotot

0

0

Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Kulut yhteensä

1 563
80
2 877
4 520

1 000 euroa

Liikevaihto

1
2
3
7

284
640
947
872

1–12
2021
0
0
2
2
7
12

246
720
495
461

Liikevoitto (-tappio)

-4 520

-7 872

-12 461

Rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

0
1 131
-1 131

0
67
-67

2
308
-306

Voitto (tappio) ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja

-5 651

-7 939

-12 767

Tilikauden voitto (tappio)

-5 651

-7 939

-12 767

Konsernin voitto (tappio)

-5 651

-7 939

-12 767

Osakekohtainen tulos

-0,46

-0,81

-1,25

Osakekohtainen tulos, laimentamaton
ja laimennettu EUR

-0,46

-0,81

-1,25

Konsernitase
Herantis-konsernin tase 30.06.2022 oli 10,7 (8,2) miljoonaa euroa. Konsernitaseessa oli lyhytaikaisia velkoja
3,2 (5,2) miljoonaa euroa ja pitkäaikaisia velkoja 5,6 (3,4) miljoonaa euroa. Suurin osa liittyy Business
Finlandilta aiempia kehityshankkeita varten otettuihin lainoihin. Katsauskauden aikana ei ole tehty taseeseen
aktivoituja tuotekehitysinvestointeja. Konsernin oma pääoma oli 1,9 (-0,35) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma
pääoma oli vastaavasti 3,6 (1,4) miljoonaa euroa.
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Konsernitase

Konsernitase tuhatta euroa

1.1.–30.6.2
022

1.1.–30.6.
2021

31.12.2021

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet

80
0
80

240
0
240

160
0
160

0
0
80

0
0
240

0
0
160

238
5
243

99
11
110

118
59
177

945
9 485

985
6 876

985
6 439

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

10 673

7 971

7 601

VASTAAVAA YHTEENSÄ

10 753

8 211

7 762

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

Konsernitase tuhatta euroa

1.1.–30.6.2
022

1.1.–30.6.
2021

31.12.2021

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
Osakepääoma
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Ed. tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä
Velat
Pitkäaikaiset
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikaiset
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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80
80

80
80

80
80

75 239
-67 750
-5 651

62 490
-54 983
-7 938

66 530
-54 983
-12 767

1 919

-351

- 1 140

5 606
5 606

3 390
3 390

6 288
6 288

1 594
726
40
868
3 234

3 810
591
43
729
5 172

912
788
53
860
2 613

8 834

8 562

8 902

10 753

8 211

7 762
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Konsernin rahoituslaskelma
Herantis-konsernin rahavarat ja rahoitusarvopaperit olivat 10,4 (7,9) miljoonaa euroa 30.6.2022. Konsernin
liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli -5,7 (-5,5) miljoonaa euroa. Vuoden 2022 ensimmäisellä
puoliskolla Herantis toteutti onnistuneen suunnatun osakeannin, joka tuotti 1,46 miljoonan euron bruttotulot
huhtikuussa, ja kokonaan merkitty merkintäoikeusanti tuotti 7,25 miljoonan euron lisäbruttotulot toukokuussa.

Konsernin rahoituslaskelma
1 000 euroa

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot
Lymfactinin kehittämismenojen alaskirjaus
Muut rahoitustuotot ja -kulut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

1–6
2022

2021

1–12
2021

-5 651

-7 939

-12 767

80
0
1 131
-4 440

464
2 176
67
-5 232

544
2 176
306
-9 741

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-)/väh.(+)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-65
-68
-4 573

107
-265
-5 390

39
75
-9 627

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta
Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Liiketoiminnan rahavirta (A)

-1 091
1
-5 663
-5 663

-67
0
-5 457
-5 457

-308
2
-9 934
-9 934

0
0

0
0

0
0

Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Rahoituksen rahavirta (C)

8 709
0
0
8 709

0
0
-6
-6

4 039
0
-5
4 034

Rahavarojen muutos (A+B+C) lis. (+)/vähennys(-)

3 046

-5 462

-5 900

6 439
9 485

12 339
6 877

12 339
6 439

Investointien rahavirta:
Luovutustulot muista sijoituksista
Investointien rahavirta (B)

1)

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

1) Rahoitusarvopapereiden (rahastot) EUR 945 000 uudelleenluokitus vuonna 2022 sisältäen EUR 985 000 vuoden 2021 luvuista.

Konsernin ja emoyhtiön oma pääoma
Konsernin oma pääoma oli 1,9 (-0,35) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma oli vastaavasti 3,6 (1,4)
miljoonaa euroa.
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Oman pääoman laskelma
Valuutta EUR

Emo
Tammi–kesäkuu
2022

Konserni
Tammi–kesäkuu
2021

Tammi–kesäkuu
2022

Tammi–kesäkuu
2021

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma tilikauden alussa

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Osakepääoma tilikauden alussa

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Sidottu oma pääoma yhteensä

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

66 529 776,60

62 490 276,60

66 529 776,60

62 490 276,60

8 709 639,00

0

8 709 639,00

0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa

75 239 415,60

62 490 276,60

75 239 415,60

62 490 276,60

Tappio ed. tilikausilta tilik. alussa

-66 055 471,86

-42 479 237,12

-67 750 033,04

-54 982 932,08

Tappio ed. tilikauden lopussa

-66 055 471,86

-42 479 237,12

-67 750 033,04

-54 982 932,08

Tilikauden tappio

-5 664 945,98

-18 667 934,50

-5 650 666,86

-7 938 825,33

Vapaa oma pääoma yhteensä

3 518 997,76

1 343 104,98

1 838 715,70

-431 480,81

Oma pääoma 30.06.2022

3 598 997,76

1 423 104,98

1 918 715,70

-351 480,81

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa
Osakeanti

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Yhtiöllä on neljä optio-ohjelmaa: Optio-ohjelma 2010, Optio-ohjelma 2014 I, Optio-ohjelma 2018 I ja Optioohjelma 2021 I. Optio-ohjelma 2021 I perustuu 15.4.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan
valtuutukseen enintään 975 000 optio-oikeuden antamisesta. Hallitus päätti huhtikuussa 2021 antaa
yhteensä 961 221 osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta Optio-ohjelman 2021 I nojalla. Annetuista optiooikeuksista on kuitenkin 369 262 palautettu yhtiölle sen jälkeen tiettyjen työntekijöiden työsuhteen tai
palvelussuhteen päättymisen takia.

Hallitus päätti 13.4.2022 antaa enintään 183 041 osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta tietyille johtoryhmän
jäsenille sekä muille työntekijöille Optio-ohjelman 2021 I nojalla. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kukin
optio oikeuttaa merkitsemään yhden Herantiksen osakkeen merkintähintaan 2,60 euroa osakkeelta.
Merkintähinta on 126 prosenttia osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien
myöntämispäivää 13.4.2022 edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana (30.3.2022.–12.4.2022).
Merkintähinta on korkeampi kuin yhtiön osakkeen merkintähinta yhtiön viimeisimmässä optioiden
myöntämispäivää edeltävässä maksullisessa osakeannissa. Myönnetyt optio-oikeudet tulevat käytettäviksi
kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista tulee käytettäväksi 13.4.2023
alkaen, yksi kolmasosa toisena vuotena myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena
myöntämispäivästä. Optio-oikeudet vanhenevat 13.4.2027 tai aiemmin tavanomaisten ehtojen mukaisesti.
Optio-ohjelman 2021 I mukaisten annettujen ja ulkona olevien optio-oikeuksien määrä oli tämän
liikkeeseenlaskun jälkeen 775 000.
Huhtikuussa 2022 pidetyssä yhtiökokouksessa Yhtiö hallitus päätettiin valtuuttaa päättämään optiooikeuksista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 200.000 optio-oikeutta ja osaketta, kuitenkin siten,
että myönnettävien optio-oikeuksien määrä ei ylitä yhdessä 2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
perusteella myönnettyjen optio-oikeuksien määrän kanssa yhteensä 975.000 optio-oikeutta.
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Yksi työntekijä käytti 2 400 optio-oikeuttaan Optio-ohjelman 2010 mukaisesti 15.6.2022.

Osakasrakenne
Yhtiön osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla symbolilla
”HRTIS” ja Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla symbolilla ”HRNTS”. Herantis
Pharma Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa 30.6.2022 oli noin 35 miljoonaa euroa. Osakkeen
Nasdaq First North Growth Market Finland -päätöskurssi kauden lopussa oli 2,09 euroa. Katsauskauden ylin
kurssi oli 2,44 euroa, alin 1,49 euroa ja keskikurssi 1,91 euroa.

Herantiksella oli 30.6.2022 päivätyn

osakasrekisterin mukaan 3 549 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Herantiksen hallituksen jäsenten ja
toimitusjohtajan omistuksessa on yhteensä 139 894 (109 036) osaketta, eli 0,8 (1,0) prosenttia yhtiön
osakekannasta. Tiedot yhtiön johdon kaupankäynneistä julkaistaan yhtiötiedotteina. Huhtikuun suunnatussa
osakeannissa merkittiin yhteensä 975 000 osaketta ja toukokuun merkintäoikeusannissa merkittiin yhteensä
4 831 426 osaketta. Osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Herantiksen osakkeiden kokonaismäärä on
16 909 994.

Osakkeenomistajat 30.6.2022

Osakkeiden
lukumäärä

%

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI

2 696 594

15,9%

JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY

1 614 727

9,5%

CITIBANK EUROPE PLC

1 177 150

7,0%

NANOFORM FINLAND OYJ

1 165 404

6,9%

SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT

852 620

5,0%

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS

596 522

3,5%

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT

572 678

3,4%

OP-SUOMI PIENYHTIÖT

554 497

3,3%

INNOVESTOR KASVURAHASTO I KY

328 500

1,9%

NORDEA NORDIC SMALL CAP -RAHASTO

325 080

1,9%

SYRJÄLÄ TIMO KALEVI

298 594

1,8%

KALONIEMI MARKKU PETTERI

298 516

1,8%

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

293 163

1,7%

EUROCLEAR BANK SA/NV

275 771

1,6%

SUOTUULI OY

199 233

1,2%

ANMIIL OY

195 759

1,2%

ALAKORTES ILKKA ANTERO

189 883

1,1%

SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI -SIJOITUSRAHASTO

186 071

1,1%

KAKKONEN KARI HEIKKI ILMARI

184 757

1,1%

SAARMA MART

159 000

0,9%

12 164 519

71,9%

Suurimmat osakkeenomistajat (20)
Muut
Osakkeiden kokonaismäärä

4 745 475

28,1%

16 909 994

100,0%

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Herantis Pharma Oyj:n (”Herantis”) varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä torstaina 21.4.2022.
Osakkeenomistajat osallistuivat yhtiökokoukseen ja käyttivät oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon, minkä
lisäksi heillä oli mahdollisuus esittää vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tappio ja vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 ja
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
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mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021, ja että tilikauden tappio kirjataan voitto/tappiotilille.

Hallituksen jäsenten palkkiot, lukumäärä ja valitseminen
Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
•

Hallituksen jäsenille maksetaan 18 000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka
vuosipalkkio on 30 000 euroa. Palkitseminen säilyy muuttumattomana edellisvuodesta. Hallitus ei
kuitenkaan

enää

valitse

keskuudestaan

hallituksen varapuheenjohtajaa,

joten

tehtävään

aiemmin liittynyttä 24 000 euron vuosipalkkiota ei myöskään makseta.
•

Tarkastustoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron ja kullekin jäsenelle 4 000 euron
kiinteä vuosipalkkio.

•

Palkitsemistoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron ja kullekin jäsenelle 2 000 euron
kiinteä vuosipalkkio.

•

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on kuusi (6). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kaikki hallituksen
nykyiset jäsenet eli Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, James Phillips, Aki Prihti ja Hilde Furberg
valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Tilintarkastajan palkitsemisesta ja valinnasta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio
yhtiön

hyväksymän laskun

mukaan.

Yhtiökokous päätti

hallituksen

esityksen

mukaisesti valita

tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii
KHT Panu Vänskä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien
antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 200 000 optio-oikeutta ja osaketta,
kuitenkin siten, että myönnettävien optio-oikeuksien määrä ei ylitä yhdessä vuoden 2021 yhtiökokouksen
antaman valtuutuksen perusteella myönnettyjen optio-oikeuksien määrän kanssa yhteensä 975 000 optiooikeutta.

Kelpoisuus
Uudet työntekijät ovat oikeutettuja optio-oikeuksiin tullessaan yhtiön palvelukseen. Työntekijät ovat
oikeutettuja vuosittaiseen harkinnanvaraiseen optio-oikeuksista koostuvaan palkkioon ottaen huomioon
kokonaissuoriutumisen, ehtojen kilpailukyvyn, työvastuun, sitouttamisen merkityksen, organisaatiotason ja
aseman. Hallitus käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, kuka saa osakeperusteisen palkkion kunakin
vuonna, palkitsemistoimikunnan tekemien suosituksien perusteella. Hallitus aikoo antaa optio-oikeuksia
optio-ohjelman perusteella vuosittain. Hallituksen jäsenet eivät ole kelpoisia osallistumaan optio-ohjelmaan.
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Myönnettävien optio-oikeuksien lukumäärä ja merkintähinta
Palkitsemistoimikunta tekee hallitukselle suosituksen myönnettävien optio-oikeuksien lukumäärästä. Optiooikeuksien myöntämisaikataulu määritetään ja tarkastetaan perustuen palkitsemispaketin osakeperusteisen
osuuden kilpailukykyyn markkinoilla ja osakkeenomistajien hyväksymien, myönnettävissä olevien optiooikeuksien ja osakkeiden kokonaismäärään. Merkintähinta tulee olemaan 126 prosenttia yhtiön osakkeen
kaupankäyntimäärillä

painotetusta

keskihinnasta

optio-oikeuksien

myöntämispäivää

edeltävän

10

kaupankäyntipäivän jakson aikana. Merkintähinta ei kuitenkaan missään tapauksessa voi olla matalampi kuin
yhtiön osakkeen merkintähinta yhtiön viimeisimmässä optioiden myöntämispäivää edeltävässä maksullisessa
osakeannissa (pois lukien optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät).

Työntekijöiden optio-oikeuksien ansainta-aikataulu
Myönnetyt optio-oikeudet tulevat käytettäviksi kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa
optio-oikeuksista tulee käytettäväksi yhden vuoden kuluttua ensimmäisestä myöntämispäivämäärästä, yksi
kolmasosa toisena vuotena myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena myöntämispäivästä.
Optio-oikeudet vanhenevat viiden vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä. Jos työntekijän työsuhde
päättyy, työntekijä ei ansaitse optio-oikeuksia irtisanomisilmoituksen jälkeiseltä ajalta. Ellei erityisistä
olosuhteista muuta johdu, irtisanottu työntekijä voi pääsääntöisesti käyttää ansaitut optio-oikeudet viimeistään
irtisanomisilmoitusta seuraavan ensimmäisen merkintäajan päättymiseen mennessä (paitsi jos hallitus on
päättänyt tätä myöhemmästä ajankohdasta). Optio-oikeudet, joita ei ole käytetty ennen edellä mainittua
määräaikaa, raukeavat.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuuksia osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla
liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 831 500 osaketta, mikä vastaa
noin 40 prosenttia yhtiön kaikista tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Osakkeita
voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin
heillä osakeannin täsmäytyspäivänä on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajien merkitsemättä jättämät
osakkeet voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden
merkittäväksi.

Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Merkintähinta
maksettaisiin käteisellä.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin muista ehdoista. Valtuutus ei kumoa aikaisempia
hallitukselle myönnettyjä valtuuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.
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Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään
30.6.2023 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo
Veromaa ja varapuheenjohtajaksi Frans Wuite. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätettiin lisäksi
hallituksen toimikuntien kokoonpanosta. Tarkastustoimikuntaan valittiin Aki Prihti puheenjohtajaksi sekä Mats
Thorén ja Hilde Furberg jäseniksi. Palkitsemistoimikuntaan valittiin Timo Veromaa puheenjohtajaksi sekä
Frans Wuite ja James Phillips jäseniksi.

Riskit ja epävarmuustekijät
Herantis keskittyy taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen kehittämiseen hermorappeutumissairauksiin

ja

omistaa nyt tai tulevaisuudessa prekliinisen ja kliinisen lääkekehityksen aihioita.

Merkittävimmät riskitekijät:
•

Yhtiön tuotteet ja liiketoiminta ovat tutkimus- ja kehitysvaiheessa ja yhtiö voi epäonnistua
kannattavan toiminnan saavuttamisessa.

•

Yhtiöllä voi olla vaikeuksia saada jatkorahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan, mikä voi
vaikuttaa yhtiön toiminnan jatkuvuuteen.

•

Yhtiön strategiana on uusien lääkkeiden kehitystyö, joka on pitkäaikainen ja kallis prosessi, jonka
onnistuminen on epävarmaa.

•

Herantiksen liiketoiminta on erittäin riippuvainen onnistumisesta yhtiön nykyisten tai tulevien
lääkeaihioiden merkittävän ristialttiissa kehityksessä.

•

Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden olosuhteiden epävarmuudella sekä geopoliittisella
tilanteella voi olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia Herantiksen toimintaan.

•

Herantis on alttiina erittäin kilpaillulla toimialalla toimimisen riskeille.

•

Herantis altistuu riskeille, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolten käyttämisestä prekliinisissä ja
kliinisissä tutkimuksissa sekä valmistuksessa.

•

Yhtiö voi epäonnistua immateriaalioikeuksiensa suojaamisessa tai toimeenpanemisessa.

•

Herantis ei mahdollisesti kykene solmimaan tai ylläpitämään kumppanuussopimuksia.

•

Koska Herantiksen HER-096 lääkeaihio on uusi, sen tai Herantiksen mahdollisten tulevien muiden
uusien lääkeaihioiden kehittämiseen liittyviä riskejä voidaan pitää suurempina kuin lääkekehitykseen
tyypillisesti liittyvät riskit, joita yhtiön toimintaan myös liittyy.

•

Yhtiön vakuutusturva voi osoittautua riittämättömäksi ja sen liiketoimintaan sisältyy vastuuvahinkojen
riski siinä tapauksessa, että Herantiksen nykyisten tai tulevien lääkeaihioiden käyttö tai virheellinen
käyttö aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman.

Yleiset lääkekehityksen riskit ja epävarmuustekijät koskevat myös Herantista. Esimerkiksi lääkeaihioiden
tuotantoon, säilyvyyteen, turvallisuuteen, tehokkuuteen ja kehityksen viranomaismenettelyihin liittyy
tyypillisesti riskejä, joiden realisoituessa on mahdollista, ettei lääkeaihio ole kaupallisesti hyödynnettävissä tai
sen kehitys viivästyy merkittävästi. Lääkekehityksen yleinen haaste on, että prekliiniset tautimallit eivät vastaa
oikeaa sairautta. Lupaavat prekliiniset tulokset eivät takaa lääkeaihion toimivuutta oikeilla potilailla. Yhtiöllä
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ei myöskään ole kaupallistettuja lääkeaihioita eikä historiassa osoitettua tuloksentekokykyä, eikä se ole
toistaiseksi solminut strategiansa mukaisia kaupallistamissopimuksia. Lääkekehitys vaatii merkittäviä
investointeja. Koska Herantiksella ei ole liikevaihtoa, yhtiön on rahoitettava lääkekehityshankkeensa
ulkopuolisella rahoituksella kuten apurahoilla, tuotekehityslainoilla tai oman pääoman ehtoisella
lisärahoituksella

sijoittajilta

ja

nykyisiltä

omistajilta.

Yhtiön

kehitysohjelmien

viivästyminen,

osakeantivaltuutuksien puuttuminen tai rahoitusmarkkinoiden heikko tilanne tai vastaava tekijä voi vaikuttaa
yhtiön rahoitusmahdollisuuksiin ja siten liiketoiminnan jatkumiseen.

Vaikka lääkeaihio osoittautuisi kliinisissä tutkimuksissa turvalliseksi ja tehokkaaksi, sen kaupallistamiseen
liittyy riskejä kuten liiketoiminnallisesti kannattavan hinnan tai korvattavuuden hyväksyntä, myyntiverkoston
järjestäminen, muiden kehitettävien hoitojen seurauksena muuttuva kilpailutilanne, pitkäaikaisessa käytössä
ilmenevät yllättävät haitat, patenttien vahvuus, yhtiötä vastaan nostettavat patenttiloukkausvaateet ja
vastaavat tekijät. Menestys, kilpailuasema ja myyntitulot tulevaisuudessa riippuvat yhtiön kyvystä suojata sen
immateriaalioikeudet ja tietotaito. Kilpailijat saattavat väittää yhtiön tuotekandidaattien loukkaavan heidän
patenttejaan tai muita immateriaalioikeuksia.

Taseeseen

aktivoitujen

kehittämismenojen

tai

omaisuuserien

arvonalentumisella

osittain

tai

kokonaisuudessaan voi olla merkittävä haittavaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan,
liiketoiminnan

tulokseen,

tulevaisuuden

näkymiin

sekä

yhtiön

arvoon.

Patentteja

tai

muita

immateriaalioikeuksia koskevat prosessit saattavat olla erittäin kalliita ja aikaa vieviä sekä voivat johtaa
vaatimuksiin tekijänoikeusmaksuihin tai lisensseihin liittyvistä sopimuksista, joita yhtiö ei mahdollisesti voi
solmia kaupallisesti edullisin ehdoin. Herantiksen liiketoimintaa koskevat myös yleiset liiketoimintariskit ja
epävarmuudet kuten tietoturvariskit, riippuvuus alihankkijoista ja muista kolmansista osapuolista sekä kyky
rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät.

Herantiksen strategiana on tunnistaa, minimoida ja vähentää mahdollisia riskejä pitämällä riskien arviointi ja
hallinta keskeisenä osana yhtiön toimintaa. Herantis on suojautunut riskeiltä parhaan kykynsä mukaan, eikä
yhtiön tiedossa ole sellaisia sen liiketoimintaa koskevia riskejä ja epävarmuuksia, jotka oleellisesti
poikkeaisivat toimialan normaaleista riskeistä ja epävarmuuksista.

Ympäristötekijät
Herantis toimii määrätietoisesti ja systemaattisesti vähentääkseen ympäristölle haitallisia vaikutuksia ja pyrkii
olemaan saastuttamatta ympäristöä. Kaikki tuotanto- ja jakelutoiminnot on ulkoistettu. Yhtiön laatujärjestelmä
ja käytännöt kehottavat ottamaan huomioon ympäristön esimerkiksi suosittelemalla joukkoliikenteen käyttöä,
rajoittamalla matkustamista liiketoiminnan kannalta välttämättömään ja tukemalla virtuaalisten kokousten
järjestämistä, mikäli mahdollista. Tulostaminen ja syntyvän jätteen määrä pyritään minimoimaan ja
toimistojätteen kierrätys on järjestetty asianmukaisesti.

Taloudellinen tiedottaminen
Tämä tilinpäätöstiedote liitteineen julkaistaan suomeksi ja englanniksi 25.8.2022 kello 8.00 EEST/7.00 CEST
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.herantis.com. Mikäli eri kielellä julkaistut versiot poikkeavat toisistaan,
suomenkielinen versio pätee.
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Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä yhtiötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan
lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa Herantiksen
tulevaa taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai
odotettuja sääntelymuutoksia niillä markkinoilla, joilla yhtiö toimii tai pyrkii toimimaan. Joitakin tulevaisuutta
koskevia lausumia voi tunnistaa ilmaisuista “aikoo”, “arvioi”, “ennustaa”, “jatkaa”, “mahdollinen”, “odottaa”,
“ohjeistus”, “olettaa”, “pitäisi”, “saattaa”, “suunnittelee”, “tähtää”, “uskoo”, “voisi” tai näiden ilmaisujen
kieltomuodoista ja vastaavista ilmaisuista. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja
ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka
joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja ne perustuvat moniin oletuksiin.
Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä yhtiön
toimialan kehitys saattavat poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä yhtiötiedotteen
tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi riskit liittyen
Herantiksen strategian toteuttamiseen, riskit ja epävarmuudet liittyen Herantiksen lääkeaihioiden kehitykseen
ja/tai hyväksyntään, käynnissä oleviin ja tuleviin kliinisiin tutkimuksiin ja odotettuihin koetuloksiin, kykyyn
kaupallistaa lääkeaihioita, teknologian muutoksiin ja uusiin tuotteisiin Herantiksen mahdollisilla markkinoilla
ja toimialalla, Herantiksen toimintavapauteen niihin tuotteisiin liittyen, joita se kehittää (ja jota esimerkiksi
kilpailijoiden patentit voivat rajoittaa), kykyyn kehittää uusia tuotteita ja parantaa olemassa olevia tuotteita,
kilpailuvaikutuksiin, muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja toimialan olosuhteissa, ja
oikeudellisiin, hallinnollisiin ja poliittisiin tekijöihin. Lisäksi vaikka Herantiksen historiallinen liiketoiminnan
tulos, mukaan lukien yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä sen toimialan kehitys, joilla yhtiö toimii,
ovat johdonmukaiset tämän yhtiötiedotteen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä
tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä anna viitteitä tuloksista tai tapahtumista tulevilla ajanjaksoilla.
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