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FIT BIOTECH OY:N YLEISÖANTI ALKAA
FIT Biotech Oy:n lehdistötiedote 8.1.2014
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA,
YHDISTYNEISSÄ KUNINGASKUNNISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
KANADASSA TAI SINGAPORESSA, TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA
FIT Biotech Oy:n (”Yhtiö” tai ”FIT Biotech”) osakkeenomistajat valtuuttivat päätöksellään 17.12.2013 Yhtiön
hallituksen päättämään enintään 5’000’000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallitus päätti 17.12.2013
osakkeenomistajien antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 1’499’000 uutta osaketta
merkittäväksi yleisölle suunnatussa osakeannissa (”Osakeanti”).
Kyseessä on yksityisen yhtiön osakkeiden tarjoaminen yleisölle,ei listautumisanti. Yhtiö järjestää Osakeannin itse.
FIT Biotechin osakkeet eivät ole olleet julkisen tai muun kaupankäynnin kohteena, eikä tämä Osakeanti luo
osakkeille jälkimarkkinoita. Yhtiön osakkaat kuitenkin tavoittelevat osakkeille likviditeettitapahtumaa vuoden 2017
loppuun mennessä.
Osakeanti järjestetään Yhtiön liiketoimintaedellytysten turvaamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi,
pääomarakenteen vahvistamiseksi ja omistuspohjan laajentamiseksi. Osakeannin tavoitteena on varmistaa Yhtiön
liiketoimintaedellytysten turvaaminen, mahdollistaa kaupallisten yhteistyösopimusten solmiminen sekä erityisesti
Faasi III:n toteutuminen hoitavalle HIV-rokotteelle.
Osakeannissa tarjotaan suomalaisten ja tiettyjen kansainvälisten sijoittajien merkittäväksi enintään 1’499’000
osaketta. Suomen Arvopaperimarkkinalain (4. luvun 3§) mukaan julkisista osaketarjouksista, joiden yhteenlaskettu
arvo 12 kuukaudelta on alle 1’500’000 euroa, Yhtiöllä ei ole velvoitetta antaa julkista antiesitettä. Tässä mainittu
osakeanti on määrältään alle yllämainitun summan. Yhtiö ei näin ollen ole laatinut rekisteröityä ja säänneltyä
antiesitettä. FIT Biotech on kuitenkin laatinut mahdollisimman kattavan kuvauksen toiminnastaan, joka löytyy niin
sen kotivuilta (www.fitbiotech.com) kuin antisivustoltakin.
Yleisöannissa tarjotaan Yhtiön osakkeita merkittäväksi 1,00 euron merkintähintaan, kuitenkin vähintään 1000
osakkeen erissä. Minimisijoitus on näin ollen 1’000 euroa. Yleisöannissa tarjottavat osakkeet edustavat noin 10
prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä edellyttäen, että Osakeannissa tarjottavat osakkeet
merkitään täysimääräisesti.
Osakeannin merkintäaika alkaa 8.1.2014 klo 12.00 ja päättyy 28.2.2014 klo 16.00. Yhtiön hallitus on päättänyt
asettaa osakeannille vähimmäismerkintämäärän 200’000 osaketta (”minimum closing”). Tällä merkintämäärällä
Yhtiö voi toteuttaa Osakeannin, Yhtiön hallituksen niin päättäessä. Yhtiö tavoittelee kuitenkin korkeampaa
merkintämäärää, koko 1’499’000 osakkeen merkintää. Mikäli tämä korkeampi merkintämäärä tulee täyteen
merkintäaikana, Yhtiön hallitus päättää Osakeannin jo ennen merkintäajan loppua. Merkinnät hyväksytään
maksujärjestyksessä sen mukaan milloin merkintää koskeva maksu on tullut Osakeannin maksutilille.
Yhtiön osakkeita voi merkitä Aalto Capitalin internet-sivulla (https://osakeannit.fi/osakeanti/fitbiotech/ tai
https://osakeannit.fi/osakeanti/fitbiotech/en/).
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kalevi Reijonen, FIT Biotech Oy, 041 470 0420 , kalevi.reijonen@fitbiotech.com
Yleiset tiedustelut Yhtiöstä ja/tai annista sekä sen toteuttamisesta: ir@fitbiotech.com

FIT Biotech lyhyesti
FIT Biotech Oy on vuonna 1995 perustettu biotekniikka-alan yritys, joka keskittyy DNA-rokotteisiin sekä
geeniterapiaan. Yhtiön toiminta perustuu sen patentoimaan GTU ® (Gene Transport Unit)-teknologiaan. GTUteknologian avulla rakennetaan erityisen tehokkaita DNA-rokotteita, joilla sekä ehkäistään että myös hoidetaan jo
saatuja tartuntatauteja. Identifioituja sovellusalueita ovat HIV, tuberkuloosi (infektiosairaudet), sekä geeniterapia
(syöpä, autoimmuunisairaudet). Yhtiön hoitava HIV-rokote on läpäissyt kriittisen Faasi II-vaiheen kliiniset
tutkimukset.
FIT Biotech on tutkimusyhtiö, jonka tuotot syntyvät lisenssimaksuista suurilta lääkeyrityksiltä. Suuret lääkealan
yritykset ostavat merkittävän osan tuotekehityksestään pieniltä, erikoistuneilta bioalan yrityksiltä – sellaisilta kuin
FIT Biotech. Yhtiön kiinteät kustannukset ovat kevyet, ja lisenssipartnerin odotetaan kattavan Faasi III:n
kustannuksista huomattavan osan.
FIT Biotechin organisaatioon kuuluu tällä hetkellä 16 henkilöä. Yhtiön toimipaikka on Tampere.
HUOMAUTUS
Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa
maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten
toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Sijoittajien tulee tehdä
sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevien, Yhtiön antisivuilla esitetyn tiedon perusteella.
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous.
Selvennykseksi todettakoon, että FIT Biotechin yleisöanti tehdään Suomen Arvopaperimarkkinalain 4. luvun 3§ ,
jonka mukaan antiesitettä ei tarvitse julkaista, jos arvopapereita tarjotaan:
1) yksinomaan kokeneille sijoittajille
2) kutakin ETA-valtiota kohden laskettuna alle 150 sijoittajalle, jotka eivät ole kokeneita sijoittajia;
3) hankittavaksi vähintään 100.000 euron arvosta kutakin sijoittajaa ja tarjousta kohden taikka nimellistaikka vasta-arvoltaan vähintään 100.000 euron suuruisina osuuksia;
4) Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 1.500.000 euron
suuruinen määrä laskettuna taikka
5) Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 5.000.000 euron
suuruinen määrä ja arvopaperit haetaan kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa ja sijoittajien saatavilla pidetään tarjouksen ajan
kaupankäyntijärjestelmän sääntöjen mukainen yhtiöesite.
FIT Biotech Oy:n tarjoaa osakkeitaan kohdan 4) puitteissa, eli anti on suuruudeltaan alle 1.500.000 euroa. Tästä
johtuen yhtiö ei ole laatinut Finanssivalvonnan hyväksymää antiesitettä. Yhtiö on kuitenkin laatinut kattavan
dokumentaation, johon sijoittajien kehoitetaan tutustumaan kokonaisuudessaan ennen sijoituspäätösten tekoa.
Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. FIT Biotech Oy ei
ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa,
eikä sen tarkoituksena ole tarjota tai markkinoida arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdistyneiden Kuningaskuntien, Australian, Kanadan,
Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti eikä niitä tarjota tai
myydä Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Kanadassa tai Japanissa, näissä maissa asuville
tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi muutoin kuin erityistapauksessa näiden maiden
kulloinkin voimassaolevien säännösten ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Tämä tiedote ja yhtiön julkiseksi saattama dokumentaatio sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä
tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien
muun muassa FIT Biotech Oy:n tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja
sen toimialaa koskevia FIT Biotech Oy:n aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan
tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat
olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden
antamishetken olosuhteita. FIT Biotech Oy varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita
suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan
kehitys voivat merkittävästi poiketa siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta
koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka Biotech Oy:n tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys
vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, nämä tulokset tai kehitys eivät ole osoitus
tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. FIT Biotech Oy ei sitoudu tarkistamaan tai vahvistamaan odotuksia tai
arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän
tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.
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