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Tässä vuosikertomuksessa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämän-
hetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen 
muutoksille.

Herantis Pharma Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii UB Capital Oy.
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Herantis lyhyesti

Herantis lyhyesti

LÄÄKEAIHIOMME

Kuivasilmäisyys:  
cis-UCA-silmätipat 

Kuivasilmäisyys (Keratoconjunctivitis sic-
ca) on yleisin ärsytyksen aiheuttaja silmis-
sä. Sen tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi 
silmän kuivuus, polttava tunne, kipu, pu-
noitus ja tunne roskasta silmässä. Vakava 
tai pitkittynyt kuivasilmäisyys saattaa 
vaurioittaa silmän pintaa ja heikentää 
näkökykyä. Kuivasilmäisyyden arvellaan 
yleistyvän väestön ikääntyessä sekä tie-
tokoneiden ja mobiililaitteiden käytön 
lisääntyessä.

Cis-UCA-silmätippavalmiste on lääkeai-
hio, jota Herantis kehittää kuivasilmäisyy-
den hoitoon. Valmisteen vaikuttava aine, 
cis-urokaanihappo, on iholla luontaisesti 
esiintyvä, tulehdusta hillitsevä yhdiste.

Herantis Pharma Oyj on suomalainen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää lääkkeitä tulehdus-, keskushermosto- ja imuku-
dosjärjestelmän sairauksiin. Tavoitteemme on löytää uusia ja edistyksellisiä lääkehoitoja erityisesti sellaisiin sairauksiin, 
joihin ei hoitomuotoa vielä ole tai joissa on selkeä tarve paremmille hoidoille.

Parkinsonin tauti
CDNF-hermokasvutekijä

Herantis kehittää CDNF-lääkeaihiota 
Parkinsonin taudin hoitoon. Parkinsonin 
tautia hoidetaan useilla tavoin, kuten 
lääkityksellä, fysioterapialla sekä aivojen 
syvien osien sähköstimulaatiolla. Tällä 
hetkellä kaupalliset, saatavilla olevat hoi-
dot auttavat taudin motorisiin oireisiin, 
mutta eivät vaikuta taudin etenemiseen. 
Lisäksi hoitojen vaikutus voi vähentyä 
ajan myötä. Suomalaisen pitkäjänteisen 
akateemisen tutkimuksen tuloksena löy-
detty CDNF, ihmisessä luontaisesti esiin-
tyvä proteiini, saattaa vuosia jatkuneen 
tutkimustyön perusteella auttaa sekä 
taudin motorisiin oireisiin että hidastaa 
sen etenemistä. Lisäksi CDNF saattaa 
auttaa Parkinsonin taudin ei-motorisiin 
oireisiin.

Rintasyöpähoidon seurauksena 
kehittyvä lymfaturvotus:
Lymfactin
Herantis kehittää Lymfactin-nimistä lää-
keaihiota rintasyöpähoidon seurauksena 
kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon. 
Lymfaturvotus on krooninen sairaus, jo-
hon ei ole olemassa parantavaa hoitoa. 
Lymfaturvotukseen ei ole myöskään 
hyväksyttyä lääkehoitoa. Tästä johtu-
en lymfaturvotuksen hoidossa on suuri 
tarve tehokkaalle uudelle hoitomuo-
dolle. Suomalaiseen tieteelliseen huip-
pututkimukseen pohjautuva Lymfactin-
lääkeaihio pyrkii auttamaan elimistöä 
korjaamaan vaurioitunutta imusuonistoa 
ja siten poistamaan lymfaturvotuksen ai-
heuttajan.
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Herantis Pharma on... 

Herantis lyhyesti

Innovatiivinen
Olemme mukana kehittämässä uuden-
laisia hoitoja sairauksiin, joihin ei vielä 
ole hoitokeinoa tai nykyiset hoitokeinot 
ovat riittämättömiä. Uudistamme lääke-
hoitoa tutkimalla ja kehittämällä lääkeai-
hioita esimerkiksi kehon itsensä tuotta-
mista luontaisista molekyylirakenteista. 
Innovatiivisuus on yksi menestyksemme 
tärkeimmistä rakennusaineista. 

Edelläkävijä
Innovatiivisten ja uudenlaisten lääkeai-
hioiden löytäminen ja läpimurto saira-
uksien hoitomenetelmien kehityksessä 
edellyttää pitkäjänteistä, vuosien mit-
taista tuotekehitystä ja tutkimusta. Suo-
malaiseen, kansainvälisesti arvostettuun 
tieteelliseen tutkimukseen ja työhön 
perustuva lääkekehitysosaamisemme on 
tuottanut jo kolme vahvaa lääkeaihiota. 

Vastuuntuntoinen
Työmme on vastuullista, erittäin säännel-
tyä ja pitkäjänteistä; riippuen lääkeaihi-
osta kehityshanke voi kestää muutamis-
ta vuosista jopa yli 10 vuoteen. Milloin 
tahansa projektin aikana saattaa selvitä, 
ettei lääkeaihio olekaan kehitettävissä 
suunnitellusti lääkkeeksi. Tällöin vas-
tuuntuntoisen kehitysyhtiön on voitava 
tehdä vaikeita, mutta pitkällä tähtäimellä 
taloudellisesti ja eettisesti oikeita ratkai-
suita, ja tarvittaessa jopa lakkauttaa ko-
konaisia kehityshankkeita.

Inhimillinen
Kehitämme hoitoja sairauksiin, joihin 
lääketiede ei toistaiseksi ole löytänyt 
riittävän hyviä hoitomuotoja. Tällaisia 
ovat esimerkiksi kuivasilmäisyyden hoito, 
Parkinsonin tauti ja rintasyöpähoidosta 
aiheutuva lymfaturvotus. Kaiken keskiös-

sä ja työmme motivaattorina on ihminen, 
jonka elämänlaatua haluamme parantaa. 
Ei tiedettä tieteen, vaan ihmisen vuoksi.

Arvostettu
Kokenut tiimimme, vahvasti verkottunut 
toimintamallimme sekä matala ja ketterä 
organisaatiomme tekevät tavoitteistam-
me mahdollisia. Akateemiset ja lääkete-
ollisuuden kansainväliset kumppanim-
me mahdollistavat kustannustehokkaat 
toimintatavat, mukautumisen vaihtuviin 
markkinatilanteisiin ja varojen kohdista-
misen pääosin tuotteiden kehittämiseen. 
Tämä luo pohjan onnistumisille ja myös 
sille, että työtämme arvostetaan kaikilla 
alamme foorumeilla.
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Herantis Pharma sijoituskohteena
Herantis Pharma tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa suomalai-
seen kliinisen vaiheen lääkekehitykseen. Lääkekehitysohjel-
mamme on kohdistettu sairauksiin, joissa on selkeä tarve uusille, 
nykyistä paremmille hoidoille. Uskomme, että lääkeaihiomme kui-
vasilmäisyyden, Parkinsonin taudin ja rintasyöpähoitojen seurauk-
sena kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon ovat avaamassa uuden-
laisia hoitomahdollisuuksia näihin kansantaloudellisesti merkittäviin 
sairauksiin. 

Vahvuutemme lääkekehityksessä ovat:

Vuosi 2014 
 

 alkoi 11.6.2014. Yhtiö keräsi listautumisen yhteydessä toteutetulla osakeannilla yhteensä 14,3 miljoonaa  
 euroa ennen kulujen vähentämistä.

 

 
 tuotekehityslainan CDNF-proteiinin kliinisen tutkimuksen valmisteluun Parkinsonin tautiin.

 
 kimukselle kuivasilmäisyyden hoidossa. Potilasrekrytointi Vaiheen 2 kliiniseen tutkimukseen aloitettiin jou- 
 lukuun 2014 lopussa. Tuloksia odotetaan alkuperäistä aikataulua aikaisemmin, viimeistään kesän 2015 aikana.
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Avainluvut

Avainluvut

1 000 euroa 1-12/20141 1-12/20132

 Konserni Emoyhtiö
Liikevaihto 800,00 0,00 

Poistot ja arvonalentumiset -1 884 878,5 -302 516,1 
Muut liiketoiminnan kulut -4 662 606,6 -217 255,7 
Tilikauden tulos -8 356 443,5 -780 628,7 

  
1000 euroa 31.12.20141 31.12.20132

 Konserni Emoyhtiö
Rahavarat 11 416,4 17,7

 1-12/20141 1-12/20132

 Konserni Emoyhtiö

Osakekohtainen tulos € -3,21 -0,67
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa3 4 062 214 1 207 800
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin3 2 606 773 1 157 000

1

2  Vertailukauden tiedot ovat Herantis Pharma Oyj:n emoyhtiön lukuja.
3  Katso kohta Yritysostot ja suunnatut osakeannit. Emoyhtiön luvuissa on huomioitu maksuttoman osakeannin (split) vaikutus.
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Vuosi 2014 oli meille merkittävien kehitysaskeleiden vuo-
si. Herantis Pharma Oyj muodostettiin kun Hermo Phar-
ma Oy osti Laurantis Pharma Oy:n osake-enemmistön. 
Listauduimme First North Finland -markkinapaikalle ja lis-
tautumisannin myötä keräsimme noin 14,3 miljoonan eu-
ron varat, mikä mahdollistaa liiketoimintamme ja lääke-
kehitysohjelmiemme strategian mukaisen kehittämisen. 

Lääkekehitysohjelmamme etenevät suunnitellusti. Tärkeä 
askel oli syyskuussa saamamme Yhdysvaltain lääkevalvonta-
viranomaisen FDA:n hyväksyntä cis-UCA-silmätippojen Vai-
heen 2 kliinisen tutkimuksen käynnistämiselle. Näkemyksem-
me mukaan pääsemme julkistamaan tämän lääkekehityksen 
kannalta merkittävän vaiheen tutkimustulokset alkuperäistä 
aikataulua nopeammin, viimeistään kesän 2015 aikana. Aiem-
man tieteellisen tiedon perusteella suhtaudumme tutkimuk-
seen toiveikkaasti, ja jos sen tulos on positiivinen, pidän sel-
vänä että cis-UCA-silmätippa on kansainvälisesti merkittävä 
lääkeaihio.
 
Haluamme olla lääkekehityksen etujoukoissa, kehittäen ai-
dosti uudenlaisia, ihmisten elämänlaatua parantavia hoito-
muotoja. Meille on tärkeää tarkastella asioita tuoreista näkö-
kulmista ja hyödyntää suomalaista huippuosaamista kaikessa 
mitä teemme. Uudenlaisten, ihmiselle luontaisempien hoito-
jen kehittäminen vaatii vuosien tieteellistä tutkimusta, pitkä-
jänteistä työtä ja tuotekehitystä. Lääkekehitysohjelmamme 
kohdistuvat sairauksiin, joissa on selkeä tarve nykyistä parem-
mille hoidoille.

Innovaatiomme perustuvat suomalaiseen 
alan parhaaseen tutkimukseen, jota on 
tehty mm. neurotieteen ja translationaa-
lisen syöpäbiologian huippuyksiköissä. 
Tämänhetkiset tärkeimmät lääkeaihiom-
me liittyvät kuivasilmäisyyteen, Parkin-
sonin tautiin sekä rintasyöpähoidon seu-
rauksena kehittyvään lymfaturvotukseen. 
Vuoden 2014 näihin lääkeaihioihin liittyvä 
kehitystyömme eteni suunnitelmiemme 
mukaisesti, mihin olen erittäin tyytyväi-
nen.

Tavoitteenamme on seuraavien kolmen 
vuoden aikana osoittaa kolmen tär-

Toimitusjohtajan katsaus

keimmän lääkeaihiomme alustava teho 
ja turvallisuus varhaisen vaiheen kliini-
sissä tutkimuksissa. Tavoitteenamme on 
myös ainakin yksi kaupallistamissopimus 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Käytän-
nössä tämä voisi tarkoittaa yhteistyötä 
kotimaisen tai ulkomaisen lääkeyhtiön 
kanssa kattaen lääkeaihion myöhäisen 
vaiheen kliinisen kehityksen sekä myyn-
nin ja markkinoinnin, sekä tuoden yhtiöl-
le virstanpylväsmaksuja.

Sijoittajille Herantis Pharma tarjoaa pit-
kän aikavälin mahdollisuuden olla mu-
kana kehittämässä aivan uudentyyppisiä 

lääkkeitä, kuten CDNF Parkinsonin taudin 
hoitoon. Olen tyytyväinen meitä koh-
taan osoitetusta kiinnostuksesta useissa 
sijoittajatapahtumissa kuluneen vuoden 
aikana. Tavoitteenamme on jatkossakin 
olla aktiivisesti tavattavissa erityisesti 
yksityissijoittajille suunnatuissa tilaisuuk-
sissa.

Pekka Simula
Toimitusjohtaja



Markkinat

Markkinat

”Inhimillistä tiedettä tekemässä”

Maailman johtavan lääkemarkkinatutkimusyritys IMS Healthin arvion mukaan lääkkeiden maailmanmarkkinat tulevat 
-

Lääkekehitys on tarkasti säädeltyä, vi-
ranomaislupia vaativaa toimintaa, joka 
etenee vaiheittain kunnes lääkeaihiosta 
on saatu kerättyä tarpeeksi laaja aineis-
to mahdollisen myyntilupahakemuksen 
jättämiseksi halutulle markkina-alueelle. 
Tämän jälkeen viranomainen arvioi riit-
tääkö aineisto osoittamaan esimerkiksi 
lääkeaihion hyöty-haittasuhteen riittä-
vän suotuisaksi, jotta sille myönnettäisiin 
myyntilupa. Mikäli myyntilupa myön-
netään, kliinisten tutkimusten tulokset 
vaikuttavat tyypillisesti myös lääkkeelle 
määriteltävään hintaan.

Myyntilupaan tähtäävä lääkekehitys 
etenee prekliinisistä tutkimuksista ensin 
Vaiheen 1 kliiniseen tutkimukseen, jos-

sa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta. 
Tätä seuraa Vaiheen 2 kliininen tutkimus, 
jossa selvitetään lääkeaihion mahdollista 
tehokkuutta ja parasta annostelua tietyn 
sairauden hoidossa, ja lopulta Vaiheen 
3 kliininen tutkimus, jossa varmistetaan 
lääkeaihion tehokkuus riittävällä tilastol-
lisella varmuudella. 

Lääkekehityksen kesto vaihtelee riippu-
en sairaudesta, lääkkeen mekanismista, 
markkinoilla jo olevista hoidoista sekä 
muista tekijöistä ja on tyypillisesti vähin-
tään useita vuosia, joissakin tapauksissa 
jopa yli 20 vuotta. Vastaavasti uuden 
lääkkeen kehityskustannukset myynti-
lupavaiheeseen saakka vaihtelevat tyy-
pillisesti kymmenistä satoihin miljooniin 

euroihin. Lääkekehitysinvestointien kan-
nattavuus perustuu laajoihin markki-
noihin, korkeisiin myyntikatteisiin sekä 
pitkiin yksinoikeuksiin, jotka turvataan 
patenteilla sekä viranomaisten mahdolli-
sesti myöntämillä suoja-ajoilla. Yksinker-
taistettu lääkekehitysprosessi on esitetty 
alla olevassa kuvassa.

Herantiksen markkinat
Herantiksen toimintaan vaikuttaa olen-
naisesti kykymme solmia kaupallista-
missopimuksia, kehittää lääkkeitä viran-
omaisvaatimusten mukaisesti siten, että 
kehittämillemme lääkkeille myönnetään 
myyntilupia,  sekä patentit ja mahdolli-
set viranomaisten myöntämät suoja-ajat, 
jotka takaavat myyntiluvan saavuttaneil-

IDEA LÄÄKE

Tutkimus- ja kehitystyö, jossa etsi-
tään uusia lääkeaihioita

Sopivuutta lääkkeeksi arvioidaan esi-
merkiksi solukkoviljelmien avulla

Turvallisuus on arvioitava prekliini-
sissä tutkimuksissa ennen kliinisiä 
kokeita

Ihmiskokeet, joissa pyritään osoitta-
maan lääkeaihion turvallisuus, tehok-
kuus ja oikea annostelu

Tyypillisesti 10-300 koehenkilöä tai 
potilasta tutkimusta kohti

Laajat potilaskokeet, joissa tyypilli-
sesti 300-1000 potilasta

Mikäli tulokset varmistavat lääkkeen 
turvalliseksi ja tehokkaaksi, sille voi-
daan hakea myyntilupaa

0-5 vuotta
Prekliininen vaihe

3-5 vuotta
Varhainen tuotekehitys: 
Vaiheiden 1 ja 2 kliininen tutkimus

3-5 vuotta
Myöhäinen tuotekehitys: 
Vaiheen 3 kliininen tutkimus

Jos sairauteen ei tunneta hoitoa tai hoito ei tehoa, käypä hoito -suositus 
voi olla: ”pyritään löytämään kliininen tutkimus”
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le lääkkeille markkinoilla yksinoikeuden 
mahdollisimman pitkäksi ajaksi. 

Toimintamme ja tuloksemme riippuvat 
myös kyvystämme solmia tuotanto-, 
toimitus- ja rahoitussopimuksia, joiden 
turvin lääkekehitys etenee viranomais-
vaatimusten mukaisesti, sekä tuotanto-
menetelmistä, joilla lääkeaihioita tuo-
tetaan lakien, säädösten ja asetusten 
vaatimalla tavalla.

Nykyisten lääkeaihioidemme markkinat 
ja kehitystyö eivät ole riippuvaisia toisis-
taan, mikä hajauttaa merkittävästi lääke-
kehitystyöhön aina liittyvää riskiä.           

sa, jonka tuloksia odotetaan viimeistään 
kesän 2015 aikana.

Kuivasilmäisyyden hoitoon käytettävien 
lääke- ja käsikauppavalmistemarkkinoi-
den suuruuden vuonna 2013 maailman-
laajuisesti on arvioitu olevan noin 2,4 
miljardia USA:n dollaria, ja markkinoiden 
odotetaan kasvavan noin 2,8 miljardiin 
USA:n dollariin vuoteen 2018 mennessä. 
Yhdysvaltain osuus näistä markkinoista 
on arvioitu olevan vuonna 2013 noin 1,6 
miljardia USA:n dollaria ja kasvavan noin 
1,8 miljardiin Yhdysvaltojen dollariin vuo-
teen 2018 mennessä. Nykyisiä markkinoi-
ta hallitsevat käsikauppavalmisteet, ku-

CDNF saattaa auttaa Parkinsonin taudin 
ei-motorisiin oireisiin, joihin nykyiset Par-
kinson-lääkkeet eivät auta.

Pelkästään kahden johtavan lääkkeen 
vuosittainen myynti ylittää 1,2 miljardia 
USA:n dollaria, ja sähköstimulaatiohoito-
jen markkinoiden kooksi on arvioitu 800 
miljoonaa USA:n dollaria. Parkinsonin tau-
din lääkemarkkinan kooksi vuonna 2018 
on arvioitu 3,5 miljardia USA:n dollaria.

Uskomme, että CDNF-tuotteen on mah-
dollista saavuttaa vuosimyynti, joka on 
verrattavissa vähintään parhaisiin ny-
kyisin tunnettuihin Parkinsonin taudin 
lääkehoitoihin, mikäli tuotteen kehitys 
etenee toivotulla tavalla ja kliinisten tut-
kimusten tulokset ovat suotuisat.
 
Rintasyöpähoidon aiheuttama lymfa-
turvotus: Lymfactin
Herantis kehittää Lymfactin-nimistä lää-
keaihiota rintasyöpähoidon seurauksena 
kehittyvän lymfaturvotuksen hoitoon. 
Lymfaturvotus on krooninen sairaus, jo-
hon ei ole olemassa parantavaa hoitoa. 
Lymfaturvotukseen ei ole myöskään 
hyväksyttyä lääkehoitoa. Tästä johtuen 
lymfaturvotuksen hoidossa on suuri tar-
ve tehokkaalle uudelle hoitomuodolle. 
Suomalaiseen tieteelliseen huippututki-
mukseen pohjautuva Lymfactin, adenovi-
rusvälitteinen imusuonikasvutekijä, pyrkii 
auttamaan elimistöä korjaamaan vaurioi-
tunutta imusuonistoa ja siten poistamaan 
lymfaturvotuksen aiheuttajan.

Tieteellisten julkaisujen mukaan Yh-
dysvalloissa joka vuosi arviolta noin 
15.000−18.000 henkilölle kehittyy lymfa-
turvotus rintasyöpähoidon seurauksena. 
Potilasmäärä Euroopassa on arviolta sa-
maa luokkaa kuin Yhdysvalloissa.

Arviomme mukaan rintasyöpähoidon 
seurauksena kehittyvän lymfaturvotuk-
sen hoitoon käytettävien lääkevalmis-
temarkkinoiden koko, mikäli tehokkaita 
ja turvallisia tuotteita saadaan tuotua 
markkinoille, tulee olemaan satoja mil-
joonia euroja.

”Maailma tarvitsee uusia esikuvia myös  
lääkekehityksessä.”

Kuivasilmäisyys: Cis-UCA-silmätipat
Kuivasilmäisyys on yleisin ärsytyksen ai-
heuttaja silmissä. Sen tyypillisiä oireita 
ovat esimerkiksi silmän kuivuus, polttava 
tunne, kipu, punoitus ja tunne roskasta 
silmässä. Vakava tai pitkittynyt kuivasil-
mäisyys saattaa vaurioittaa silmän pintaa 
ja heikentää näkökykyä. Kuivasilmäisyy-
destä kärsii arviolta 45 miljoonaa ihmistä, 
ja sen arvellaan yleistyvän väestön ikään-
tyessä sekä tietokoneiden ja mobiililait-
teiden käytön lisääntyessä.

Cis-UCA-silmätippojen tehoa on aiem-
min tutkittu kuivasilmäisyyden eläinmal-
lissa. Tämä tutkimus osoitti, että 1-pro-
senttinen cis-UCA-silmätippavalmiste 
vähensi sarveiskalvon vauriota verrat-
tuna lumevalmisteeseen, ja vaikutus oli 
tehokkaampi kuin Restasis-valmisteella, 
joka on ainoa Yhdysvalloissa hyväksytty 
reseptilääke kuivasilmäisyyden hoitoon. 
Cis-UCA-silmätippojen turvallisuutta on 
lisäksi tutkittu Vaiheen 1 kliinisessä tutki-
muksessa, johon osallistui 37 tervettä va-
paaehtoista tutkimushenkilöä. Tutkimuk-
sen perusteella cis-UCA-silmätippojen 
uskotaan olevan turvallisia ja hyvin sie-
dettyjä Vaiheen 2 kliinisessä tutkimukses-

ten keinokyyneleet, sekä Restasis, jonka 
myynti vuonna 2014 ylitti miljardi dollaria. 
Markkinoilla on suuri kysyntä tuotteelle, 
jolla olisi parempi tehokkuus ja siedet-
tävyys nykyisiin valmisteisiin verrattuna. 
Cis-UCA-silmätippojen prekliinisten ja 
Vaiheen 1 kliinisen tutkimuksen tulosten 
perusteella Herantis uskoo, että cis-UCA-
silmätipoilla on mahdollisuus tulla tehok-
kaimmaksi ja parhaiten siedetyksi resep-
tilääkkeeksi kuivasilmäisyyden hoidossa.

Parkinsonin tauti: CDNF
Herantis kehittää CDNF-lääkeaihiota 
Parkinsonin taudin hoitoon. Parkinsonin 
tautia hoidetaan tänä päivänä useilla ta-
voin, kuten lääkityksellä, fysioterapialla 
sekä aivojen syvien osien sähköstimulaa-
tiolla. Tällä hetkellä kaupalliset, saatavilla 
olevat hoidot auttavat taudin motori-
siin oireisiin, mutta eivät vaikuta taudin 
etenemiseen. Lisäksi hoitojen vaikutus 
voi vähentyä ajan myötä. Suomalaisen 
pitkäjänteisen akateemisen tutkimuk-
sen tuloksena löydetty CDNF, ihmisessä 
luontaisesti esiintyvä proteiini, saattaa 
vuosia jatkuneen tutkimustyön perus-
teella auttaa sekä taudin motorisiin oirei-
siin että hidastaa sen etenemistä. Lisäksi 
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Strategia

Strategia

Herantis Pharma on lääkekehitysyhtiö. Kehitämme uudenlaisia hoi-
toja sairauksiin, joihin ei vielä ole hoitokeinoa tai nykyiset hoitokei-
not ovat riittämättömiä. Tutkimuksemme ja lääkekehityksemme 
kohteina ovat tulehdussairaudet, keskushermostosairaudet ja imu-
kudosjärjestelmän sairaudet. Strategiaamme ei ole sidottu näihin 
kohdesairauksiin, vaan voimme laajentaa tutkimus- ja kehitystyö-
tämme myös muihin tauteihin tai sairauksiin. 

Innovatiivisuus on yksi menestyksemme tärkeimmistä rakennusaineista. 
Uudistamme lääkehoitoa tutkimalla ja kehittämällä mm. lääkeaihioita, jotka 
ovat kehon itsensä tuottamia luontaisia molekyylirakenteita. Innovatiivisen 
huippututkimuksen avulla olemme ymmärtäneet paremmin tautimekanis-
meja ja sitä, kuinka kehon itsensä tuottamia molekyylejä voidaan hyödyn-
tää lääkeaihioissa.

Strategiamme ydin:

 kehitykseen

Edistyksellistä tiedettä potilaiden 
elämänlaadun parantamiseksi

Kannattava kasvu pitkällä aikavälillä

TUOTE TUOTE TUOTE

Tieteellinen yhteistyö

Yhteistyö tuotekehityksessä

Kaupallinen yhteistyö

Tieteellinen yhteistyö

Yhteistyö tuotekehityksessä

Kaupallinen yhteistyö

Tieteellinen yhteistyö

Yhteistyö tuotekehityksessä

Kaupallinen yhteistyö

Tuoteaihio 1 Tuoteaihio 2 Tuoteaihio 3
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Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma

Innovatiivisten ja uudenlaisten lääkeai-
hioiden löytäminen ja läpimurto saira-
uksien hoitomenetelmien kehityksessä 
edellyttää pitkäjänteistä, vuosien mit-
taista tuotekehitystä ja tutkimusta. Suo-
malaiseen, kansainvälisesti arvostettuun 
tutkimukseen ja työhön perustuva lää-
kekehitysosaamisemme on tuottanut jo 
kolme vahvaa lääkeaihiota, joiden tehon 
ja turvallisuuden haluamme osoittaa lähi-
vuosina varhaisen vaiheen kliinisissä tut-
kimuksissamme. 

Tavoitteenamme on seuraavan kolmen 
vuoden aikana osoittaa kolmen tärkeim-
män lääkeaihiomme alustava teho ja tur-
vallisuus varhaisen vaiheen kliinisissä tut-
kimuksissa ja tämän jälkeen tehdä näille 
lääkeaihioille kotimaisten tai ulkomaisten 
lääkeyhtiöiden kanssa kaupallistamissopi-
mukset kattaen lääkeaihioiden myöhäisen 
vaiheen tuotekehityksen sekä myynnin ja 
markkinoinnin. Tavoitteemme on kaupal-
listaa lääkeaihioistamme ensimmäinen 
vielä vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Cis-UCA-silmätipat kuivasilmäisyyden 
hoitoon: 

Yhtiön tavoitteena on saada Vaiheen 2
tutkimuksen tulokset Q2/2015 mennessä 
ja tehdä kaupallistamissopimus vuoden 
2016 loppuun mennessä.

CDNF-hermokasvutekijä Parkinsonin 
taudin hoitoon:

Yhtiön tavoitteena on aloittaa Vaiheen 
1 satunnaistettu kliininen tutkimus vuo-
den 2015 aikana, saada alustavia tuloksia 
vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuo-
liskolla ja tehdä kaupallistamissopimus 
vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lymfactin rintasyöpähoidon seurauk-
sena kehittyvän lymfaturvotuksen hoi-
toon: 
Yhtiön tavoitteena on aloittaa Vaiheen 1 
kliininen tutkimus vuoden 2015 aikana, 
saada alustavia tuloksia vuoden 2017 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja tehdä 
kaupallistamissopimus vuoden 2017 lop-
puun mennessä.

*Tämän vaiheen kliininen tutkimus suunnitteilla ja aikataulu arvioitu alla

Lääkeaihio Indikaatio Prekliininen Vaihe 1 Vaihe 2

Cis-UCA-silmätipat Kuivasilmäisyys 

CDNF-hermokasvutekijä Parkinsonin tauti *

Lymfactin Rintasyöpähoidon seurauksena 
kehittyvä lymfaturvotus *

Kevään 2014 First North -listautumisem-
me yhteydessä järjestetyssä osakeannis-
sa keräämämme varat käytämme pääosin 
näiden kolmen tärkeimmän lääkeaihiom-
me kliiniseen kehitykseen. 
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Kokenut tiimi
Herantiksen hallituksen jäsenillä ja johdolla on lääkeke-
hitysalan pitkä kokemus start-up -vaiheen yhtiöistä aina 
suuriin lääketeollisuuden yhtiöihin, kattaen kaikki lääke-
kehityksen vaiheet prekliinisestä tutkimuksesta markki-
noille tuloon asti. 

Arvostamme omaa työtämme, kansainvälistä tutkimusta ja 
kumppaneitamme. Kokenut tiimimme, vahvasti verkottunut 
toimintamallimme sekä matala ja ketterä organisaatiomme 

tekevät tavoitteistamme mahdollisia. Akateemiset ja lääke-
teollisuuden kansainväliset kumppanimme mahdollistavat 
kustannustehokkaat toimintatavat, mukautumisen vaihtuviin 
markkinatilanteisiin ja varojen kohdistamisen pääosin tuottei-
den kehittämiseen. Tämä luo pohjan onnistumisille ja myös 
sille, että työtämme arvostetaan kaikilla alamme foorumeilla. 
Herantiksen hallituksen jäsenillä ja johdolla on lääkekehitysalan 
pitkä kokemus start-up -vaiheen yhtiöistä aina suuriin lääke-
teollisuuden yhtiöihin, kattaen kaikki lääkekehityksen vaiheet 
prekliinisestä tutkimuksesta markkinoille tuloon asti. 

Hallitus

PEKKA MATTILA, MSc
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013 
lähtien. Mattila on toiminut Desentum 
Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2011 
alkaen. Mattila toimii lisäksi Fimmic Oy:n 
hallituksen puheenjohtajana sekä Oy 
Medix Biochemia Ab:n hallituksen jäse-
nenä. Aikaisemmin Mattila on ollut mm. 
Finnzymes Oy:n toimitusjohtaja ja halli-
tuksen puheenjohtaja.

JONATHAN KNOWLES, PhD
on toiminut Herantiksen hallituksen jä-

valittu myös professoriksi Suomen mole-
kyylilääketieteen instituuttiin FIMM:iin ja 
Helsingin yliopistoon. Tätä ennen Kno-
wles on työskennellyt mm. Hoffman-La 
Rochen tutkimusjohtajana ja johtoryh-
män jäsenenä sekä Genentech Inc:n hal-
lituksen jäsenenä ja corporate governan-
ce -komitean jäsenenä. Hän on toiminut 
myös IMI:n (EU:n Innovative Medicines 
Initiative) hallituksen puheenjohtajana 
ja vierailevana professori Oxfordin yli-
pistossa, European Molecular Biology 
Organizationin jäsenenä, emerituspro-
fessorina EPFL:ssä (École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne) sekä vierailevana 
tutkijana Pembroke Collegessa Cambrid-
gessä. 

JIM PHILLIPS, MD, MBA
on toiminut Herantiksen hallituksen jä-
senenä vuodesta 2014 lähtien ja Lau-
rantis Pharman hallituksen jäsenenä 
vuosina 2012-2014. Phillips on toiminut 
toimitusjohtajana Midatech Ltd:ssä vuo-
desta 2013 alkaen, hallituksen jäsenenä 
Insense Ltd:ssä sekä johtotehtävissä Phil-
lips Pharma Enterprise Limited:ssä. Tätä 
ennen Phillips on toiminut mm. Prosonix 
Ltd:n hallituksen puheenjohtajana sekä 
johtotehtävissä Healthcare Brands Inter-
national Ltd:ssä.

Hallitus ja johtoryhmä
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PEKKA SIMULA, MSc 
on toiminut Herantiksen toimitusjohtaja-
na marraskuusta 2013 lähtien. Simula on 
ollut Oncos Therapeutics Oy:n hallituk-

Games Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 
2014 lähtien. Simula on toinen syöpähoi-
toja kehittävän Oncos Therapeutics Oy:n 
perustajista. Ennen siirtymistään Heran-
tiksen palvelukseen Simula työskenteli 
Oncos Therapeuticsin toimitusjohtajana 
sekä operatiivisena johtajana. Aiemmin 
Simula on toiminut Varian Medical Sys-
temsin global program managerina ja CRF 
Healthin tuotekehitysjohtajana ja johta-
jana tuotteisiin ja teknologiaan liittyvissä 
tehtävissä Helsingissä ja Bostonissa.

BURKHARD BLANK, MD 
on toiminut Herantiksen lääketieteellise-
nä johtajana vuodesta 2014 lähtien ja sitä 
ennen Laurantis Pharman toimitusjoh-
tajana 2013-2014. Vuosina 2012–2013 hän 
toimi lääkekehitykseen liittyvissä kon-
sultointitehtävissä Laurantis Pharmassa. 
Tätä ennen Blank on työskennellyt Yh-
dysvalloissa muun muassa Qwell Pharma-
ceuticals Inc:n ja Mersana Therapeutics 
Inc:n palveluksessa sekä Boehringer In-
gelheim –konsernin Pohjois-Amerikan 
yksikön kliinisistä tutkimuksista ja regu-
latorisista asioista vastaavana johtajana 
vastaten muun muassa neljän Boehringer 
Ingelheimin tuotteen, mukan lukien maa-
ilman johtavan keuhkoahtaumatautilääk-
keen Spirivan, myyntilupaprosessista Yh-
dysvalloissa. 

AKI PRIHTI, MSc
Aki Prihti on toiminut Herantiksen halli-
tuksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien ja 
Laurantis Pharman hallituksen puheen-
johtajana vuosina 2010-2014 sekä hallituk-
sen jäsenenä vuosina 2008-2010. Prihti on 
toiminut Aplagon Oy:n toimitusjohtaja-
na vuodesta 2015 lähtien ja toimii myös 
mm. Inveni Capital Oy:n ja Medeia Thera-
peutics Oy:n hallitusten puheenjohtajana. 

TIMO VEROMAA, MD, PhD
on toiminut Herantiksen hallituksen jä-
senenä vuodesta 2012 lähtien. Veromaa 
on Biotie Therapies Oyj:n toimitusjohtaja 
vuodesta 2005 alkaen ja Biotie Therapies 
International Oy:n hallituksen jäsen. 

FRANS WUITE, MD, MBA 
on toiminut Herantiksen hallituksen jäse-
nenä vuodesta 2014 lähtien ja Laurantis 
Pharman hallituksen jäsenenä vuosina 
2010-2014. Wuite on toiminut lääkete-
ollisuuden johtotehtävissä kaupallista-
misen, liiketoiminnan ja lääkekehityksen 
parissa yli 25 vuoden ajan, mm. Oncos 
Therapeutics Oy:n toimitusjohtajana, 
Kompassi GmbH:n hallituksen jäsenenä 
sekä Faron Pharmaceuticals Oy:n halli-
tuksen jäsenenä, ja aiemmin mm. Araim 
Pharmaceuticals Inc:n ja Warren Pharma-
ceuticals Inc:n operatiivisena johtajana, 
Amgen Europen markkinointipäällikkönä 
ja Amgenin eurooppalaisen johtoryhmän 
jäsenenä. 

Johtoryhmä

Hallitus ja johtoryhmä
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Tilinpäätös ja  
toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014
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Liiketoiminta 
Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääke-
tutkimuksiin pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut 
hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfatur-
votus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla.

Konsernirakenne

Herantis Pharma -konsernin emoyhtiö. 

Tilinpäätöksessä 2014 esitetyt vertailukauden 2013 tiedot ovat Herantis Pharma Oyj:n emoyhtiön lukuja.

Liiketoiminnan tuotot sekä tutkimus- ja kehityskulut
Herantiksella ei ollut liikevaihtoa katsauskaudella eikä emoyhtiöllä ollut liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot olivat 3,8 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu katsauskauden kuluksi tuloslaskelmaan. Kat-
sauskauden tutkimus- ja kehityskulut muodostuivat pääasiassa CDNF:n vaiheen 1 kliinisen kokeen valmistelukuluista sekä kuiva-
silmäisyyden hoitoon tarkoitettujen cis-UCA-silmätippojen vaiheen 2 kliinisten tutkimuksen aiheuttamista kuluista. Emoyhtiön 
edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tutkimus- ja kehitysmenot, 2,4 miljoonaa euroa, on aktivoitu taseeseen.

Katsauskauden tulos oli -8,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos sisältää listautumiseen liittyviä kuluja 0,8 miljoonaa euroa, jotka 
on esitetty osana rahoituskuluja. Emoyhtiön tulos edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta oli  0,8 miljoonaa euroa.

Tunnusluvut

1 000 euroa 1-12/20141 1-12/20141  1-12/20132

 Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö
Liikevaihto 0,8 0,0 0,0  

3

4

1

2   Vertailukauden tiedot ovat Herantis Pharma Oyj:n emoyhtiön lukuja.
3   Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = 100 x [voitto/-tappio + rahoituskulut) / (oma pääoma + vähemmistöosuus + korolliset   
 rahoitusvelat)]
4   Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma

Hallituksen toimintakertomus 2014
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Rahoitus ja investoinnit 
Yhtiön rahavarat ja rahoitusarvopaperit 31.12.2014 olivat 11,4 miljoonaa euroa. Emoyhtiön rahavarat ja rahoitusarvopaperit 31.12.2013 
olivat 0,0 miljoonaa euroa.

Herantis toteutti osakeannin First North Finland -markkinapaikalle listautumisen yhteydessä. Osakeannilla kerättiin noin 14,3 miljoo-
naa euroa ennen osakeannin kulujen vähentämistä ja laskettiin liikkeeseen 1.364.770 osaketta. Liiketoiminnan rahavirta katsauskau-
della oli -4,4 miljoonaa euroa. Emoyhtiön liiketoiminnan rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Yritysostot ja suunnatut osakeannit 
Ylimääräisen yhtiökokouksen 14.11.2013 mukaisesti Herantis saattoi helmikuussa 2014 päätökseen osakeannin, jossa annettiin 567 
uutta osaketta sekä yhtiön vanhoille osakkaille että rajatulle joukolle uusia osakkaita. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 6.606 
osakkeeseen.

uutta osaketta. Tällöin osakkeiden kokonaismäärä nousi 1.321.200 osakkeeseen.

Tase
Herantiksen ja Laurantis Pharman yhdistymisen seurauksena Laurantis Pharman osakkeista maksettu oman pääoman ylittävä määrä 
on aktivoitu ja kohdistettu konsernitaseen kehittämismenoihin sekä konserniliikearvoksi. Yrityskaupan ja listautumisannin seurauk-

euroa.

Oma pääoma
Herantiksen oma pääoma 31.12.2014 oli 21,3 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli 0,1 miljoonaa euroa 31.12.2013.

Henkilöstö, johto ja hallinto
-

voi kuuteen, molempien yhtiöiden työntekijöiden siirtyessä Herantiksen palvelukseen.

Akateemisten ja teollisten yhteistyökumppaneiden avulla Herantis pyrkii pitämään oman organisaationsa kustannustehokkaana ja 
ketteränä, mikä mahdollistaa varojen kohdentamisen pääasiassa lääkekehitykseen.

Yhdistymisen yhteydessä myös yhtiön hallituksen kokoonpano muuttui. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Mattila ja 
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Riskit ja epävarmuustekijät
Herantis Pharman toiminnan riskit liittyvät valtaosin lääkekehitykseen ja ovat tällöin esimerkiksi kliinisiä, teknisiä, biologisia, viran-
omaismenettelyihin liittyviä ja strategisia riskejä. Lisäksi yhtiön toimintaan liittyy esimerkiksi taloudellisia riskejä kuten budjetointiin, 
kirjanpitoon, rahoitukseen ja taloushallintoon liittyvät riskit.

Herantis Pharma pyrkii sisäisten käytäntöjensä avulla varmistamaan, että yhtiön toimintaan liittyvä tarpeellinen ja sisällöltään oikea 
taloudellinen tieto on oikea-aikaisesti käytettävissä yhtiön päätöksentekoprosesseissa. Edelleen yhtiö pyrkii varmistamaan, että 
yhtiön toiminnot ovat tehokkaita ja toteuttavat yhtiön strategiaa.
Herantiksen johtoryhmä on vastuussa organisaatiosta sekä riskinhallinnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta, sekä näi-
den raportoimisesta yhtiön hallitukselle.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Herantiksen liiketoimintaan on tiedotettu 12.5.2014 päivätyssä osakeantiin ja listau-
tumiseen liittyvässä Esitteessä, johon voi tutustua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.herantis.com. Tiedotetuissa riskeissä tai 
epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia Esitteen julkaisun jälkeen.

Osakkeet ja osakkeenomistajat 
Kaupankäynti Herantiksen osakkeilla alkoi First North Finland –markkina-paikalla 11.6.2014. Listautumisen yhteydessä toteutetun 
osakeannin merkintähinta oli 10,50 euroa osakkeelta. Yhtiön listautumisannissa merkittiin ja maksettiin ehtojen mukaisesti yhteensä 
1.364.770 osaketta, jolloin Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 4.058.214 osakkeeseen.

-

Herantis Pharma Oyj:n optio-ohjelman 2010 optioilla merkittiin 10.11.2014 4000 osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt 
uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 10.11.2014. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet re-
kisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa korotettu, vaan koko merkintähinta, 0,20 euroa, kirjattiin sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena Herantis Pharma Oyj:n osakkeiden määrä nousi 4 062 214 osakkeeseen.
Merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla yhdessä vanho-
jen osakkeiden kanssa 10.11.2014 alkaen.

Herantiksella oli 31.12.2014 päivätyn osakasrekisterin mukaan 447 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Herantiksen hallituksen jäsenten 

Yhtiökokous
Herantiksen vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2014. Lisäksi yhtiö piti ylimääräisen yhtiökokouksen yhdistymiseen 

Yhtiökokous päätti perustaa uuden optio-ohjelman, valtuuttaa hallituksen antamaan yhteensä enintään 117 perustettavan optio-
ohjelman mukaista optiota hallituksen jäsenille annettujen ehtojen puitteissa, ja antaa toimitusjohtajalle 213 perustettavan optio-
ohjelman mukaista optiota. Samalla päätettiin mitätöidä 40 käyttämättä jäänyttä vuoden 2010 optio-ohjelman optiota. Osakkeen 
splitin (ks. Yritysostot ja suunnatut osakeannit) jälkeen kukin vanhoista optioista oikeuttaa merkitsemään 200 yhtiön osaketta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 1000 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 2000 euron palkkio kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Martin Grandell.
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Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Yhtiöllä on neljä voimassaolevaa optio-ohjelmaa: Optio-ohjelma 2010, Optio-ohjelma 2010 sekä Optio-ohjelmat 2014 I, 2014 II ja 
2014 III. Optio-ohjelmissa optioita on annettu yhtiön avainhenkilöille heidän sitouttamisekseen yhtiöön. Optio-ohjelmien pääkoh-
dat on listattu allaolevassa taulukossa. Tarkempia tietoja optio-ohjelmista on yhtiön verkkosivustolla www.herantis.com. 

  Osakemäärä Osakkeen Päätös
Optio-ohjelma enintään1 merkintähinta optio-ohjelmasta
2010 45.600  € 0,00005 Yhtiökokous 26.8.2010
2014 I 66.000  € 0,00005 Yhtiökokous 20.3.2014

YHTEENSÄ 208.805 - -

1   Suurin mahdollinen jäljellä oleva määrä osakkeita, joka kyseisillä optioilla voidaan merkitä 31.12.2014
2  
 uutta optio-oikeutta, jotka se tarjosi Laurantis Pharman optionhaltijoille vastikkeeksi näiden omistamista 3.111 kappaleesta Lau- 
 rantis Pharman optio-oikeuksia

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden jälkeen, 7.1.2015 Herantis Pharma Oyj tiedotti käynnistäneensä potilasrekrytoinnin Vaiheen 2 kliiniseen silmätippatut-
kimukseen aikataulun mukaisesti. Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n hyväksymään tutkimukseen rekrytoidaan Yhdysvalloissa 
150 kuivasilmäisyydestä kärsivää tutkimushenkilöä, jotka satunnaistetaan kolmeen tutkimusryhmään. Eri tutkimusryhmiin kuuluvat 
henkilöt saavat sokkoutetusti joko lumelääkettä tai eri vahvuisia cis-UCA-silmätippoja neljän viikon ajan. Tutkimuksen tavoite on 
verrata cis-UCA-silmätippojen turvallisuutta ja tehokkuutta lumelääkkeeseen kuivasilmäisyyden hoidossa.

Herantis Pharma tiedotti 26.1.2015, että yhtiön Vaiheen 1 kliinisen silmätippatutkimuksen tulokset on julkaistu tieteellisessä Acta 
Ophthalmologica -lehdessä. Vertaisarvioidun artikkelin johtopäätös on, että cis-UCA-silmätippa on turvallinen ja hyvin siedetty 
terveille aikuisille, annosteluna silmään kolmesti vuorokaudessa kahden viikon ajan.

Osinkoehdotus
Herantis Pharma -konsernin emoyhtiö on Herantis Pharma Oyj, jonka jakokelpoiset varat olivat 31.12.2014 taseen mukaisesti  25,7 
miljoonaa euroa. 

Herantis Pharma Oyj:llä ei ollut liikevaihtoa vuonna 2014. Emoyhtiön vuoden 2014 tulos oli -3,5 miljoonaa euroa. 
Herantis toteutti osakeannin First North -markkinapaikalle listautumisen yhteydessä ja keräsi noin 14,3 miljoonaa euroa ennen osa-
keannin kulujen vähentämistä. Kerätyt varat käytetään pääosin konsernin kolmen tärkeimmän lääkeaihion kliiniseen kehittämiseen.
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Näkymät vuodelle 2015
First North -listautumisen jälkeen Herantis keskittyy erityisesti kolmen tärkeimmän lääkeaihionsa kliiniseen kehittämiseen. Lääkeai-
hiot ovat vielä kehitysvaiheessa. 

Listautumisen yhteydessä julkaistun Esitteen mukaisesti Herantiksen pitkän aikavälin tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa 
merkittävästi tekemällä lääkeaihioille kaupallistamissopimuksia ja sijoittamalla näistä saatuja tuloja uusien lääkeaihioiden kehityk-
seen.

Kaupallistamissopimuksia ei toistaiseksi ole tehty, vaan toiminta keskittyy tässä vaiheessa lääkeaihioiden kliiniseen kehittämiseen. 
Tavoitteena on tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä ainakin yhdelle tärkeimmistä lääkeaihioista kaupallistamissopimus kotimai-
sen tai ulkomaisen lääkeyhtiön kanssa. 

Vuoden 2015 tärkein tavoite on saada päätökseen Yhdysvalloissa cis-UCA-silmätippojen vaiheen 2 kliininen tutkimus, joka on aloi-
tettu vuoden 2014 lopulla. Tämä 150 potilaan satunnaistettu lääketutkimus pyrkii osoittamaan, että cis-UCA-silmätippa auttaa 
vaikeaan tai keskivaikeaan kuivasilmäisyyteen. Yhtiö uskoo, että mikäli tutkimuksen tulos on positiivinen, lääkeaihiosta on kehitet-
tävissä vahva kilpailija Restasis-tuotteelle, jonka vuosimyynti on yli miljardi dollaria.

Vuoden 2015 muut keskeiset tavoitteet ovat kliinisten tutkimuslupien saaminen CDNF-hermokasvutekijän testaamiseen Parkinso-
nin taudin hoitoon ja Lymfactinin testaamiseen lymfaturvotuksen hoitoon, ja tutkimusten käynnistäminen. 

Ohjeistus vuodelle 2015
Lääkekehityksessä tutkimustyön etenemisen nopeus määrittelee syntyvän kulukuorman. Mitä nopeammassa tahdissa tutkimustyö 
etenee, sitä nopeammin syntyy kuluja. Vuodelle 2015 ei odoteta syntyvän liikevaihtoa.  Rahoitustilanteen odotetaan olevan vuoden 
lopussa positiivinen.
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Tuloslaskelma

Tuloslaskelma

 1.1.2014- 1.1.2013- 
Rahayksikkö EUR 31.12.2014 31.12.2013
LIIKEVAIHTO 800,00 0,00

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
Liiketoiminnan muut tuotot 5 000,00 4 500,00

Henkilöstökulut

     Henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
     Suunnitelman mukaiset poistot -1 745 701,83 -302 516,11

 -1 884 878,53 -302 516,11

Liiketoiminnan muut kulut -4 662 606,64 -217 255,74

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -7 656 641,77 -752 430,98

Rahoitustuotot ja -kulut
     Muut korko- ja rahoitustuotot

     Korkokulut ja muut rahoituskulut

VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
SATUNNAISIA ERIÄ -8 356 443,49 -780 628,69

VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -8 356 443,49 -780 628,69

TILIKAUDEN TAPPIO -8 356 443,49 -780 628,69

KONSERNIN TAPPIO -8 356 443,49 -780 628,69
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Tase

Tase

      
Rahayksikkö EUR 31.12.2014 31.12.2013
V A S T A A V A A       
     PYSYVÄT VASTAAVAT     
     Aineettomat hyödykkeet     

     Aineelliset hyödykkeet     
           Koneet ja kalusto 1 701,46 2 268,58
 1 701,46 2 268,58
     Sijoitukset     
           Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 162,50 
 1 162,50 

      VAIHTUVAT VASTAAVAT     
      Vaihto-omaisuus     

     Rahoitusarvopaperit     

 
     Rahat ja pankkisaamiset 2 416 402,41 17 713,18

VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 494 964,17 2 640 856,81
 
     
Rahayksikkö EUR 31.12.2014 31.12.2013     
V A S T A T T A V A A       
      OMA PÄÄOMA     
      Osakepääoma 80 000,00 2 500,00
      Muut rahastot 32 653 054,06 3 544 016,46
      Ed. tilikausien voitto/tappio -2 655 645,38 -2 645 888,84

      VIERAS PÄÄOMA     
     Pitkäaikainen     

     Lyhytaikainen     

      

      
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 29 494 964,17 2 640 856,81
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Rahavirtalaskelma

Rahavirtalaskelma

      
Rahayksikkö EUR 31.12.2014 31.12.2013
 Liiketoiminnan rahavirta    
           
           Oikaisut:    
                Suunnitelman mukaiset poistot 1 745 701,83 302 516,11 

           Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -5 546 729,52 -449 914,87 
    
           Käyttöpääoman muutos:    
               

           Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -3 467 733,78 -196 013,70 
    
           

           Rahavirta ennen satunnaisia eriä -4 359 820,29 -224 211,41 
 Liiketoiminnan rahavirta (A) -4 359 820,29 -224 211,41 0,00
    
 Investointien rahavirta:    
          Investoinnit muihin sijoituksiin -1 162,50 -842 702,20 
 Investointien rahavirta (B) -1 162,50 -842 702,20 
    
 Rahoituksen rahavirta:    
           
           Pitkäaikaisten lainojen nostot 313 300,00 171 541,00 
           Pitkäaikaisten lainojen takaisin maksut  -88,35 
 Rahoituksen rahavirta (C) 15 777 385,20 1 075 454,17 
    
 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) 11 416 402,41 8 540,56 
 Rahavarat tilikauden alussa 17 713,18 9 172,62 
 Rahavarat tilikauden lopussa 11 434 115,59 17 713,18 
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Laskelma oman pääoman muutoksista

     
 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA    
€    
 Osakepääoma Muut rahastot Kertyneet Oma pääoma
   voittovarat yhteensä
Oma pääoma 31.12.2012 2 500,00 2 640 015,00 -2 645 889,00 -3 374,00
Tilikauden voitto/tappio   -780 629,00 
Maksullinen osakeanti  904 002,00  
Oma pääoma 31.12.2013 2 500,00 3 544 016,00 -3 426 518,00 119 999,00
    
 Osakepääoma Muut rahastot Kertyneet Oma pääoma  
   voittovarat  yhteensä
Oma pääoma 31.12.2013 2 500,00 3 544 016,00 -3 426 518,00 119 999,00
Tilikauden voitto/tappio   -3 484 053,00 
Maksullinen osakeanti  15 464 085,00  
Liiketoimintojen yhdistämiseen   
liittyvä osakkeiden liikkeeseenlasku 77 500,00 13 644 952,00  
Oma pääoma 31.12.2014 80 000,00 32 653 054,00 -6 910 570,00 25 822 484,00
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Tilinpäätöksen liitetiedot       
             Herantis Pharma Oyj:n, kotipaikka Helsinki, tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). 
              

1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot     
           
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät          
           
Pysyvien vastaavien arvostusperusteet:          
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tasearvo on niiden alkuperäinen hankintameno, josta on vähennetty jäljempänä selos-
tetut suunnitelman mukaiset poistot.          
           
Sijoitusten tasearvo on niiden alkuperäinen hankintameno.         
 
Vaihtuvien vastaavien arvostusperusteet:         
Rahoitusomaisuuteen merkityt laina- ja  muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. 
         
Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaansa.  
            
Jaksotusperiaatteet ja menetelmät         

Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman 
mukaisesti. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa 
tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä.

Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudes-
saan hankintatilikauden kuluksi.

Kehittämismenojen  poistosuunnitelmaa on päättyneellä tilikaudella muutettu Amplyopia-projektin osalta, jotta poistosunnitelma 
vastaa paremmin tulonodotuksia. Aikaisempi poistosuunnitelma oli lääkekehityshankkeelle tarkoituksenmukainen tasapoisto 10v.

Amblyopia-projektin tulosten kaupalliseksi hyödyntämiseksi perustettu yhteisyritys OPIA Games Oy toimii neuropelien alueella, 
jossa tuotekehityssyklit ovat huomattavasti lääkekehitystä nopeammat ja tuotekehityhanke pitäisi toteuttaa kahden vuoden ku-
luessa.  Tästä syystä on perusteltua poistaa ensimmäisen vuoden jälkeen puolet Amblyopia-projektin aktivoiduista tuotekehitys-
kustannuksista.

Muilta osin kehittämismenojen poistosuunnitelma on edelleen lääkekehityshankkeelle tarkoituksenmukainen tasapoisto 10v, koska 
lääkekehityshankeen tyypillinen kesto on 10 -15 vuotta kehitystyön alkamisesta siihen, että valmis lääke saadaan markkinoille. Tätä 
poistoaikaa soveletaan samoin perusteluin myös tytäryhtiön ostosta syntyneeseen liikearvoon, joka myös kohdistuu lääkekehitys 
hankeisiin. Yli viiden vuoden aika kehittämismenojen poistolle on siis perusteltu.

Poistosuunnitelma
Aineettomat hyödykkeet          
   Kehittämismenot    tasapoisto 2 v. - 10v.     
  Aineettomat oikeudet   tasapoisto 10 v.     
  Konserniliikearvo    tasapoisto 10 v.     
           
Aineelliset hyödykkeet          

           
Keskinäinen osakeomistus          
Konsernin sisäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden osakkeista maksettu, osakkeiden osuuden 
omasta pääomasta ylittävä määrä on aktivoitu konsernitaseeseen konserniaktiivana. Konsernitaseessa 31.12.2014 jäljellä olevasta 

kehittämismenoihin.           
           
Sisäiset liiketapahtumat ja katteet          
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat, sisäinen voitonjako sekä konsernin sisäinen kate on eliminoitu.   
              

Tilinpäätöksen liitetiedot
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2. Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot     
             
Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt yritykset         
  
Nimi   Kotipaikka Yhteenlaskettu omistusosuus       

           

Konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömät osakkuusyhtiöt      
     
Opia Games Oy          
Kotipaikka: Helsinki          

Peruste yhdistelemättä jättämiselle: ei olennaista vaikutusta         
 

              
 

3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot        
             
Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät
 Emo Emo Konserni
 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014

              
 

4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot       
               

Aineettomat hyödykkeet          
 
Tilikauden aikana syntyi konserniaktiivaa Laurantis Pharma Oy:n osakkeiden hankinnasta.       

    
 1.1.-31.12.2014    

          

Tilinpäätöksen liitetiedot
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Saamiset saman konsernin yrityksiltä         
           
 Emo Emo Konserni 
 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 

Patentit
 Emo Emo Konserni
 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014
Hankintameno         
Tilikauden alussa 240 000,00 280 000,00 0,00

  

Selvitys poistamatta olevista aktivoiduista kehittämismenoista      
    
Pitkävaikutteisiin menoihin kirjatut poistamattomat kehittämismenot yhteensä 1.736.887,20 euroa koostuvat CDNF ja Amblyopia 
projektien kehittämismenoista.         

 Emo Emo Konserni
 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014

       
Tilikauden lisäykset       
Henkilöstökulut 0,00 122 060,66 0,00
Liiketoiminnan muut kulut 0,00 720 641,54 0,00

Katettu avustuksilla 0,00 0,00  

      

   

      

Tilinpäätöksen liitetiedot
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5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot       
        
Oman pääoman erien muutokset 
         
 Emo Emo Konserni
 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014
Sidottu oma pääoma
      
    Osakepääoma tilik. alussa 2 500,00 2 500,00 2 500,00
    Maksullinen osakeanti 77 500,00 0,00 77 500,00
Osakepääoma tilik. lopussa 80 000,00 2 500,00 80 000,00
     
Sidottu oma pääoma yhteensä 80 000,00 2 500,00 80 000,00

Vapaa oma pääoma 
  
Sijoitetun vapaan oman pääoman 

Osakkeiden merkintähinnasta

Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto tilikauden lopussa 32 653 054,06 3 544 016,46 32 653 054,06

   

Tappio ed. tilikausilta lopussa 
   

   
Vapaa oma pääoma yhteensä 
   
Oma pääoma yhteensä   25 822 483,95 119 998,93 21 328 891,05

Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko                 
 

           
Lainaehdot          
           
-  Pääoma, korko ja muut hyvitykset maksetaan yhtiön purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etu  
 oikeudella, mutta kuitenkin ennen jako-osuuksien maksamista osakkeenomistajille.      
             
-  Pääoma palautetaan vain, kun yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle pääomalle ja  
 muille jakokelvottomille erille jää täysi kate .         
           
-  Lainan korko on samansuuruinen kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähintään neljä (4) prosenttia. Korko laske- 
 taan tilikausittain, mutta korkoa maksetaan vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi päätty- 
 neeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan.
          
 -  Laina on vakuudeton.          
           
-  Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin.        
  

  

 

Tilinpäätöksen liitetiedot



Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras pääoma      
         
 Emo Emo Konserni 
 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 
    

       
    

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellismäärät, eriteltyinä alkaneella ja siitä seuraavilla  
tilikausilla maksettaviin, samoin kuin näiden sopimusten olennaiset irtisanomis- ja lunastusehdot  
         
 Emo Emo Konserni 
 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 

           
Yhtiön leasing-sopimus on tavanomainen  IT-leasing-sopimus.         
            

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen       
           
 Emo Konserni 
Vuokravastuut     
Vuokravastuut v. 2015 erääntyvät 18 736,14 18 736,14 
Vuokravastuut myöhemmin kuin v. 2015 erääntyvät 0,00 0,00 
Vuokravastuut yhteensä 18 736,14 18 736,14 
      
     
           

6. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä    
  
              Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana ryhmittäin eriteltynä    
            
 Emo Emo Konserni   
 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2014 
Keskimääräinen lukumäärä 
tilikaudella 5 3 6 
joista toimihenkilöitä 5 3 6 
           
           Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta        
   
 31.12.2014   
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 32 653 054,06   
Voittovarat edellisiltä tilikausilta -3 426 517,53   
Tilikauden tappio -3 484 052,58   

Tilinpäätöksen liitetiedot
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen  
allekirjoitukset

Helsingissä helmikuun 27. päivänä 2015

Hallituksen puheenjohtaja   Hallituksen jäsen

Timo Veromaa    Aki Prihti
Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen

Pekka Simula
Toimitusjohtaja
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Tilintarkastuskertomus
Herantis Pharma Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Herantis Pharma Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät 
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vas-
taa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät 
tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vas-
taa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintar-
kastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme 
ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa 
olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, 
josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä 
luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa 
huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukai-
set tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-
evidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 26. päivänä helmikuuta 2015

PricewaterhouseCoopers Oy
Martin Grandell
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2014 Lukumäärä   %

Castren Eero Hemminki 155000 3,82
Rauvala Heikki 155000 3,82

Inveni Pre-Exit Financing Vehicle Ky 81773 2,01

Skandinaviska Enskilda Banken Ab 
Helsingin Sivukonttori 68268 1,68

Leino Lasse Tapani 41736 1,03
Etola Erkki Olavi 25435 0,63
United Bankers Oyj 22780 0,56
Oy Etra Invest Ab 22183 0,55
Start Fund I Ky 20505 0,50

Tietoa kaupankäynnistä osakkeella 

Kaupankäyntitunnus:  HRTIS  
Valuutta:  EUR  
ISIN-koodi:  FI4000087861 
Markkinapaikka:  First North Helsinki 
Osakkeiden lukumäärä 31.12.2014:  4.062.214  
Katsauskauden ylin kurssi:  11,00 euroa  

Osakkeen keskikurssi 11.6-31.12.2014:  8,28 euroa  

Johdon omistus

Pekka Mattila, hallituksen puheenjohtaja  15.100 osaketta

Tietoja osakkeesta

Tietoja osakkeesta
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Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Herantis Pharma Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka noudattaa osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, kirjanpitolakia, 
Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North -markkinapaikan sääntöjä ja yhtiön yhtiöjärjestystä.

Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on Herantis Pharman ylin päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosit-
tain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamises-
ta, taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lu-
kumäärästä ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat 
sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus
Herantis Pharman hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii yhtiön hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan 
kuuluu kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja huolehtii aktiivisesti 
yhtiön edusta. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa tehtävästään hallitus, jolle hän raportoi muun muassa yhtiön ta-
loudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja ohjaa ja valvoo yhtiön ja sen liike-
toimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian jalkauttamisesta sekä valmistelee hallituksen 
käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta. 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Herantis Pharman toiminnan riskit liittyvät valtaosin lääkekehitykseen ja ovat tällöin esimerkiksi kliinisiä, teknisiä, biologisia, viran-
omaismenettelyihin liittyviä ja strategisia riskejä. Lisäksi yhtiön toimintaan liittyy esimerkiksi taloudellisia riskejä kuten budjetointiin, 
kirjanpitoon, rahoitukseen ja taloushallintoon liittyvät riskit.

Herantis Pharma pyrkii sisäisten käytäntöjensä avulla varmistamaan että yhtiön toimintaan liittyvä tarpeellinen ja sisällöltään oikea 
taloudellinen tieto on oikea-aikaisesti käytettävissä yhtiön päätöksentekoprosesseissa. Edelleen yhtiö pyrkii varmistamaan, että 
yhtiön toiminnot ovat tehokkaita ja toteuttavat yhtiön strategiaa.

Hyväksytty neuvonantaja
Herantis Pharma Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapai-
kalla, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen (Certified Advisor, CA). Hyväksytty neuvonantaja varmistaa, 
että yhtiö täyttää markkinapaikan vaatimukset ja velvoitteet. Herantis Pharman hyväksyttynä neuvonantajana toimii UB Capital Oy.

Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitseminen
Hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa Osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 Herantiksen hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkioita yhteensä 78.750 euroa. Tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 
Laurantis Pharman hallituksen jäsenille maksettiin kuukausipalkkioita yhteensä 4.000 euroa.

poislukien puheenjohtaja, jonka kuukausipalkkio on 2.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenet kuuluvat optio-ohjelman 2014 I piiriin, 
jonka mukaisesti hallituksen jäsenille voidaan myöntää sanotun ohjelman mukaisia optioita kunkin kalenterivuoden päätyttyä.

Hallituksen jäsenten ja Yhtiön välillä ei ole palvelussopimuksia. Herantiksen hallituksen jäsenillä ei ole eläkejärjestelyjä yhtiön kanssa.

Johtoryhmän palkitseminen
Yhtiön hallitus vastaa toimitusjohtajan nimittämisestä sekä päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisesta. Toimi-
tusjohtajalle ja muulle johdolle maksettavat palkkiot ja etuudet koostuvat kiinteästä palkasta ja luontoiseduista (kuten puhelinetu), 
tavoitesidonnaisesta bonuksesta (lyhyen aikavälin kannustin) sekä optiojärjestelmistä (pitkän aikavälin kannustimista). Yhtiön hal-
litus päättää tavoitesidonnaisen bonuksen maksamisesta vuosittain. Toimitusjohtajan tavoitesidonnainen bonus on enimmillään 
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Yhtiö ja toimitusjohtaja ovat molemmat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta kolmen kuukauden irti-
sanomisajalla. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle ei makseta erityisiä korvauksia.

Mahdolliset tavoitesidonnaiset bonukset vuodelta 2014 maksetaan kesäkuussa 2015. Yhtiön hallitus nimitti nykyisen toimitusjohta-
jan tehtäväänsä marraskuussa 2013, eikä hänelle siten maksettu tavoitesidonnaisuuksia bonuksia vuonna 2014.
Herantiksen toimitusjohtajalla ei ole eläkejärjestelyjä yhtiön kanssa.

Sisäpiiri

Julkinen sisäpiiri
Yhtiön sisäpiirihallinto kuuluu Suomen Arvopaperikeskuksen Sire-järjestelmään, Euroclear Finland Oy, Urho Kekkosen katu 5 C, 
00100 Helsinki. Herantiksen ilmoitusvelvollisiin sisäpiiriläisiin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Yhtiön 
julkinen sisäpiirirekisteri on nähtävissä täällä. Lisäksi yhtiön keskekset työntekijät kuuluvat yhtiön pysyvään yrityskohtaiseen sisä-
piiriin.

Yhtiön hallituksen hyväksymä sisäinen ohjeistus sisäpiiriläisten kaupankäynnistä noudattaa Suomen lainsäädäntöä, Finanssivalvon-
nan standardia 5.3 sekä First North –markkinapaikan vahvistamaa sisäpiiriohjetta.

Sisäpiiriomistukset
Yhtiön sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden kaupankäynnissä yhtiön osakkeilla on noudatettu yhtiön sisäistä ohjeistusta. Yhtiön sisä-
piiriomistukset 31.12.2014 ovat:
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila: 15.100 osaketta

Toimitusjohtaja Pekka Simula: Ei omistusta
Kliinisen kehityksen johtaja Sigrid Booms: 2.400 osaketta
Tieteellinen johtaja Henri Huttunen: 74.000 osaketta

Tilintarkastus
Ulkoisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön 
vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle. Tilintarkastaja ja hallitus 
tapaavat vähintään kerran vuodessa.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja päät-
tyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Herantis Pharman tilintarkastajana vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka toimii KHT-yhteisö Pricewater-
houseCoopers Oy:n (Y-tunnus 0486406-8), päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell.

Viestintä
Herantis noudattaa arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) säädettyä jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta sekä First North Nordic Rule-
book -ohjeistusta ja julkistaa yhtiötä koskevia tietoja tasapuolisesti, oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti.

Yhtiö laatii ja julkaisee yhtiötiedotteensa sekä suomeksi, joka on yhtiön virallinen raportointikieli, että englanniksi. Muutokset ai-
emmin julkistettuihin tietoihin julkistetaan samalla tavalla kuin alkuperäinen tieto.

Lisätietoja yhtiön viestinnästä, tiedottamisen kanavista ja tiedonantoperiaatteista kerrotaan yhtiön verkkosivustolla www.herantis.com. 
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Yhtiökokous 2015

Biokeskuksen auditoriossa 2041, osoitteessa Biokeskus 2, Viikinkaari 5, Helsinki. Kokoukseen osallistujien vastaanotto ja äänilippu-
jen jako alkaa klo 12.00.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.3.2015 rekiste-röity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity 
yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön vuosikertomus on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.herantis.com viimeistään viikolla 13 / 2015.
Lisätietoja yhtiökokouksesta osoitteessa www.herantis.com/yhtiokokous2015

Osingonmaksu
Herantis Pharma -konsernin emoyhtiö on Herantis Pharma Oyj, jonka jakokelpoiset varat olivat 31.12.2014 taseen mukaisesti  25,7 
miljoonaa euroa. Herantis Pharma Oyj:llä ei ollut liikevaihtoa vuonna 2014. Emoyhtiön vuoden 2014 tulos oli -3,5 miljoonaa euroa. 
Herantis toteutti osakeannin First North -markkinapaikalle listautumisen yhteydessä ja keräsi noin 14,3 miljoonaa euroa ennen 
osakeannin kulujen vähentämistä. Kerätyt varat käytetään pääosin konsernin kolmen tärkeimmän lääkeaihion kliiniseen kehittämi-
seen.

Osakasrekisteri
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan yhteystiedoissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset siihen arvo-osuusrekisteriin, 
jossa heillä on arvo-osuustili.

Taloudelliset katsaukset
Tämä tilinpäätöstiedote julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla www.herantis.com. Mikäli eri kielellä julkaistut 
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