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TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI 

LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, 

HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI 

MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI 

LAINVAISTAISTA. 

 

Herantis Pharma Oyj ("Herantis"), innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen 

perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi biologisilla lääkeaihioilla ja 

geeniterapialla, tiedotti 1.11.2020 tutkimus- ja kehitysohjelmansa päivityksestä. Tiedotteessa 

kerrottiin yhtiön tavoitteista koskien CDNF-lääkeaihion vaihtoehtoisten annostelureittien 

tutkimista, xCDNF-lääkeaihion tutkimusten jatkamista sekä Lymfactin-lääkeaihion Vaiheen 2 

tutkimusten loppuunsaattamista. 

 

Näiden tutkimus- ja kehitysohjelmaan liittyvien toimenpiteiden rahoittamiseksi Herantis on 

käynnistänyt menettelyn mahdollisten oman pääoman ehtoisten rahoitusvaihtoehtojen 

arvioimiseksi yhdessä taloudellisten neuvonantajiensa kanssa. Eri rahoitusvaihtoehtoja, 

mukaan lukien tavoitellun rahoituksen määrää ja rahoituksen aikataulua, arvioidaan 

parhaillaan. Arviointiin liittyvät mahdolliset osakeannit ja oman pääoman ehtoinen rahoitus 

on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 viimeiseltä neljännekseltä alkaen vuoden 2021 loppuun 

mennessä. 

 

Herantiksen hallitus tulee esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle riittävien valtuuksien 

myöntämistä hallitukselle edellä mainituista mahdollisista osakeanneista ja tietyistä muista 

asioista päättämiseksi. Ylimääräinen yhtiökokous tullaan kutsumaan koolle siten, että kokous 

pidetään 2.12.2020 ja kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkistetaan myöhemmin tänään. 

 

"Kuten 1.11.2020 tiedotettiin, Herantis päivittää tutkimus- ja kehitysstrategiaansa, jonka 

tarkoituksena on hyödyntää CDNF-kehitysohjelman tähänastisia tutkimustuloksia ja kehittää 

potilas- ja sääntelymyönteinen lähestymistapa, joka ei edellytä kirurgisesti asennettua 

annostelulaitetta. Uskomme, että tämä tulee johtamaan nopeampaan ja optimoituun 

kehitystoimintaan myös viranomais- ja kaupallistamisnäkökulmasta sekä parempiin 

yhteistyömahdollisuuksiin. Päivitetty tutkimus- ja kehitysstrategia mahdollistaa myös 

Parkinsonin taudin hoitamisen aikaisemmassa vaiheessa, jolloin CDNF-hoidon odotetaan 



olevan kaikista tehokkainta, laajentaen näin hoidon kohderyhmän laajemmalle 

potilasjoukolle. Uuden strategian tarkoituksena on myös varmistaa käytettävissä olevien 

varojen mahdollisimman tehokas käyttö. Päivitettyjen tavoitteiden tehokkaaksi 

toteuttamiseksi Herantis arvioi rahoitusvaihtoehtoja ja kutsuu koolle ylimääräisen 

yhtiökokouksen mahdollisten osakeantien toteuttamiseksi. Herantiksen tavoitteena on olla 

asemassa, jossa rahoitusta voidaan hankkia yhtiölle edullisin ehdoin," kommentoi 

toimitusjohtaja Craig Cook. 
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Herantis Pharma Oyj 

 

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen 

perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme 

edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. CDNF on biologinen lääkeaihio, jonka 

toiminta perustuu Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien proteostaasiin 

liittyviin mekanismeihin. Lymfactin on VEGF-C-kasvutekijään perustuva geeniterapia, jonka 

tavoitteena on palauttaa imujärjestelmän rakenne ja toiminta normaaleiksi syöpähoitoihin 

liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen ja muiden imujärjestelmään liittyvien tautien 

hoidossa. Herantiksen kehitysohjelmat tähtäävät sekä taudinkulun muokkaamiseen että 

oireiden hoitamiseen ja siten tuovat uusia innovaatioita ja hoitomahdollisuuksia sellaisiin 

tauteihin, joita tällä hetkellä ei voida hoitaa tehokkaasti.  Herantiksen osakkeet ovat listattuna 

Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -

markkinapaikoilla. 

 

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 
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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. 

 

Tärkeä huomautus 

 

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa 

tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä 

rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu 

julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Etelä-Afrikassa, 

Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa 

valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten 

noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä 

tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai 

käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai 

oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen 



levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista 

tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia. 

 

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa ((EU) 2017/1129) tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai 

osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai 

merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen. 

 

Tämä tiedote on suunnattu vain henkilöille, (A) jotka ovat Yhdysvaltojen ulkopuolella; (B) 

joiden asuinvaltio on Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ja jotka ovat kokeneita sijoittajia 

(asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") artiklan 2(1)(e) mukaan); ja (C) Yhdistyneen 

Kuningaskunnan osalta (i) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 

(Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan 

(Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (ii) korkean varallisuusaseman 

yhtiöille (high net worth entity); ja (iii) muille Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille henkilöille, 

joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "Asiaankuuluvat 

tahot"). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, 

tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan 

tekemään ainoastaan Asiaankuuluville tahoille. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei 

tule toimia tämän tiedotteen perusteella. 

 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai 

myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeusta 

Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) 

mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa 

mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita 

yleisölle Yhdysvalloissa. 
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