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TÄMÄN TIEDOTTEEN JA SEN SISÄLTÄMÄN TIEDON SAATAVUUS ON RAJOITETTU, EIKÄ SITÄ OLE TARKOITETTU 
JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, 
YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, IRLANTIIN TAI MILLEKÄÄN 
MUULLE LAINKÄYTTÖALUEELLE, TAI KYSEISISSÄ MAISSA TAI KYSEISISTÄ MAISTA, JOISSA TIEDOTTEEN 
JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.  

TÄMÄ SUOMENKIELINEN TIEDOTE ON EPÄVIRALLINEN JA TIIVISTETTY. YHTIÖ JULKISTAA VIRALLISET 
TIEDOTTEENSA ENGLANNIN KIELELLÄ LONTOON PÖRSSIN KAUTTA.  

 

Faronille neljännellä rahoituskierroksella noin 11 miljoonaa euroa 
 
Turkulainen lääkekehitysyritys Faron Pharmaceuticals keräsi private placement -järjestelyssä 
noin 10 miljoonaa Ison-Britannian puntaa eli noin 11,3 miljoonaa euroa. Varat tullaan 
käyttämään Traumakinen® varhaisen vaiheen kaupallistamisen valmisteluun sekä tukemaan 
Clevegenin® kehityksen laajentamista neljään eri syöpätyyppiin. Yhtiö listautui marraskuussa 
2015 Lontoon pörssin AIM-markkinapaikalle ja on aikaisemmilla rahoituskierroksilla kerännyt 
yhteensä noin 29 miljoonaa euroa, eli nyt toteutettu rahoitusjärjestely mukaan lukien yhteensä 
noin 40 miljoonaa euroa.  
 
TURKU, 12.10.2017– Myöhäisen kliinisen vaiheen lääkekehitysyritys Faron Pharmaceuticals 
Oy (”Faron” tai ”Yhtiö”) (LON: FARN) ilmoitti keränneensä noin 10 miljoonaa Ison-Britannian 
puntaa ennen kuluja laskemalla liikkeelle kahteen erään jaetussa private placement -
järjestelyssä rajoitetulle määrälle sijoittajia yhteensä 1 250 000 uutta Yhtiön osaketta (”Uudet 
osakkeet”) 800 pencen osakekohtaisella merkintähinnalla (”Merkintähinta”). Kaikki uudet 
osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 11.10.2017 mennessä. 
 
Lontoon pörssille on jätetty hakemus Uusien osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi 
AIM-kauppapaikalle. Kaupankäynti Uusilla osakkeilla alkaa AIM-kauppapaikalla arviolta 
viimeistään 13.10.2017 klo 8:00 (Lontoon aikaa). 
 
Uudet osakkeet tuottavat kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien yhdenvertaiset oikeudet 
(pari passu) Yhtiön aiempien osakkeiden kanssa, mukaan lukien oikeus osinkoon ja muuhun 
voitonjakoon.  
 
OSAKEANNIN PÄÄKOHDAT 
 
 Yhtiö keräsi järjestelyssä noin 10 miljoonaa puntaa (ennen kuluja) laskemalla liikkeeseen  

kahdessa erässä yhteensä 1 250 0000 Uutta osaketta. 
 Uudet osakkeet vastaavat yhteensä noin 4,5 % Yhtiön järjestelyä edeltävistä liikkeeseen 

lasketuista osakkeista. 
 Merkintähinta 800 penceä per osake vastaa 2.1 % alennusta markkinoiden viimeiseen 

noteerauspäivän 4.10.2017 päätöskurssiin ennen järjestelyn julkistamista. 
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 Uudet osakkeet on laskettu liikkeelle Yhtiön hallituksella olevan osakeantivaltuutuksen 
nojalla.  

 Järjestelyssä Uusia osakkeita merkitsivät rajoitettu joukko sijoittajia. 
 Panmure Gordon (Iso-Britannia) Limited toimi rahoituskierroksen pääjärjestäjänä (Sole 

Bookrunner) ja Cairn Financial Advisers LLP Yhtiön nimettynä neuvonantajana (Nomad). 
 
 
Faronin liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä välittömästi järjestelyn jälkeen on 29 
164 544 osaketta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita; näin ollen Faronin äänioikeuksien 
lukumäärä on 29 164 544. Osakkeenomistajat voivat käyttää tätä lukua nimittäjänä 
laskiessaan, onko heidän tehtävä ilmoitus osuudesta Yhtiön osakepääomasta tai osuutensa 
muutoksesta. 
 
Faronin toimitusjohtaja Markku Jalkanen toteaa onnistuneesta osakeannista: 
”Yhtiön päätuotteen Traumakinen kaupallistamismahdollisuudet paranivat merkittävästi 
Yhdysvaltojen Terveysviraston (FDA) antaman suosituksen perusteella. Sen mukaan Yhtiön ei 
tarvitse tehdä USA:ssa kliinisiä tutkimuksia Traumakinellä vaan Yhtiö voi siirtyä suoraan 
myyntilupahakemusvaiheeseen perustuen suotuisiin tuloksiin eurooppalaisissa ja japanilaisissa 
tutkimuksissa, joissa molemmissa on meneillään viimeisen vaiheen faasi III tutkimukset. Nyt 
suoritetulla rahoituskierroksella edistämme kaupallistamisen alkuvaihetta, millä voimme 
turvata myös nopean siirtymisen markkinoille myyntiluvan saamisen jälkeen Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa. Haluamme myös viedä Yhtiön toisen tuotteen laajennettuun faasi I/II 
tutkimukseen vuoden 2018 aikana neljässä eri syöpätyypissä (maksa, haima, munasarja ja 
melanooma). Kiitämme nykyisiä osakkeenomistajia heidän jatkuvasta tuestaan ja toivotamme 
Faronin uudet sijoittajat tervetulleeksi.”  
 
EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus 
 
EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus (”MAR”, Market Abuse Regulation) tuli voimaan 
3.7.2016. Markkinoiden tunnustelu tehtiin osakeannissa MAR:ssa määritellyin 
menettelytavoin siten, että tietyt henkilöt saivat sisäpiiritietoa MAR:n sallimilla tavoilla. Tuo 
sisäpiiritieto kerrotaan tässä tiedotteessa ja se on tuotu esiin niin pian kuin mahdollista MAR:n 
artiklan 17 kohdan 7 mukaisesti. Sen vuoksi ne henkilöt, jotka saivat sisäpiiritietoa 
markkinoiden tunnustelun yhteydessä, eivät enää ole sisäpiiriläisen asemassa suhteessa 
Yhtiöön ja sen arvopapereihin. 
 
LISÄTIETOJA 
 
Faron Pharmaceuticals Oy 
Markku Jalkanen, toimitusjohtaja 
Investor.relations@faron.com 
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Faron Pharmaceuticals Oy 
 
Faron on kliinisen vaiheen biolääketieteellinen yritys, joka kehittää hoitoja merkittäviin, vielä 
hoitamattomiin sairauksiin. Faronin lääkekehitysohjelmat keskittyvät akuutteihin 
elinvammoihin, syövän immunoterapiaan sekä verisuonitulehduksiin. Lääkekehitysohjelmat 
rakentuvat Faronin tieteelliselle tiedolle veri- ja imusuonia verhoavan ohuen solukalvon, veri-
kudosesteen (endothelial barrier) toiminnasta ja säätelystä. Faronin kärkihanke Traumakine® 
on kehitetty akuutin keuhkovamman eli ARDS:n (Acute Respiratory Distress Syndrome) 
hoitoon. Se on harvinainen, hengenvaarallinen tila, johon liittyy laaja-alainen tulehdus 
keuhkoissa. Traumakine on edennyt yleiseurooppalaisiin ratkaiseviin faasi III:n 
potilastutkimuksiin (nimeltään INTEREST). Traumakinen lisäksi Faron kehittää Clevegeniä®, 
prekliininistä anti-Clever-1-vasta-ainetta. Clevegenillä on kyky muuntaa tuumorin ympäristö 
immuniteettia tukahduttavasta immuniteettia lisääväksi. Tätä uudenlaista, makrofaageihin 
kohdistuvaa immuno-onkologista lähestymistapaa kutsutaan nimellä TIET (Tumour Immunity 
Enabling Technology – Syövänvastaisen immuniteetin mahdollistava teknologia), ja sitä 
voidaan käyttää yksinään tai osana muita immuniteetin tarkistuspisteisiin perustuvia syövän 
yhdistelmähoitoja. TIET-teknologian uusiin sovellusmahdollisuuksiin kuuluvat krooniset 
tulehdukset sekä tehottomat rokotukset. Faron Pharmaceuticals Oy sijaitsee Turussa ja on 
listattu Lontoon pörssin AIM-markkinapaikalle tunnuksella ’FARN’. Lisätietoja Yhtiön 
kotisivuilta osoitteessa www.faron.com. 
 
 
Tulevaisuutta koskevat lausumat 
 
Tässä esitetyt tietyt lausumat sisältävät Faron Pharmaceuticalsin odotuksia tai arvioita 
tulevaisuuden suorituskyvystä ja ovat siten "Tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta 
koskevat lausumat perustuvat lukuisiin arvioihin ja oletuksiin, jotka Faron Pharmaceuticals on 
arvioinut kohtuullisiksi ja jotka sisältävät merkittäviä liiketoiminnallisia, taloudellisia ja 
kilpailullisia epävarmuustekijöitä ja tapahtumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät 
tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat 
aiheuttaa todellisten tulosten, suoritusten ja tapahtumien olennaisen poikkeamisen kyseisissä 
lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti esitetystä. Mitään varmuutta ei ole siitä, että 
kyseiset tulokset saavutetaan tulevaisuudessa. 
 
 
 
  


