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Nightingale Health Oyj tilinpäätöstiedote 1.7.2020–30.6.2021 (tilintarkastamaton) 
 
Yhtiötiedote, 15.9.2021 klo 9.00 
 
 
 
 
Listautumisella kohti kansainvälistä kasvua 
 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.  
 
Tammi–kesäkuun 2021 keskeiset luvut 
 

- Liikevaihto oli 1,07 (1,23) miljoonaa euroa 
- Käyttökate (EBITDA) oli -2,60 (-1,37) miljoonaa euroa 
- Liikevoitto (-tappio) oli -2,88 (-1,48) miljoonaa euroa 
- Kauden voitto (tappio) oli -8,19 (-1,67) miljoonaa euroa 
- Oikaisematon osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,16 (-0,05) euroa 
- Rahavarat kauden lopussa olivat 113,81 (0,91) miljoonaa euroa 
- Nightingale keräsi listautumisannissa noin 110 miljoonan euron bruttovarat 

 
Heinä 2020–kesäkuun 2021 keskeiset luvut 
 

- Liikevaihto oli 2,08 (1,78) miljoonaa euroa 
- Käyttökate (EBITDA) oli -4,75 (-3,11) miljoonaa euroa 
- Liikevoitto (-tappio) oli -5,22 (-3,34) miljoonaa euroa 
- Kauden voitto (tappio) oli -11,19 (-3,73) miljoonaa euroa 
- Oikaisematon osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,27 (-0,11) euroa 

 
Tilikauden 2020–2021 keskeiset tapahtumat 
 

- Heinä–syyskuussa 2020 Nightingalen verianalyysiteknologialla tehtiin uusia mullistavia 
löydöksiä UK Biobankista. Löydösten joukossa havaittiin muun muassa yhteys Nightinga-
len mittaamien veren merkkiaineiden ja vakavan koronavirustaudin välillä. 

- Joulukuussa 2020 Nightingalen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Soininen. 
- Tammikuussa 2021 Nightingalen hallitukseen nimitettiin Leena Niemistö. Yhtiölle myön-

nettiin myös tietosuojasertifikaatti ISO27001. 
- Helmikuussa 2021 Nightingale ja Viron biopankki aloittivat strategisen yhteistyön tavoittee-

naan tuoda Nightingalen terveystietoalusta kansalliseen käyttöön Virossa. Lisäksi yhtiö jul-
kisti tuovansa kotitestinsä saataville aiottua nopeammin käynnistämällä pilotin 10 000 ku-
luttajalle Suomessa. 

- Maaliskuussa 2021 alkoi kaupankäynti Nightingalen B-sarjan osakkeilla Nasdaq Helsingin 
First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Yhtiö keräsi listautumisannissa noin 
110 miljoonan euron bruttovarat. 

- Huhtikuussa 2021 Nightingalen kokonaan omistamalle tytäryhtiölle myönnettiin kliinisen 
laboratorion sertifiointi Japanissa. Yhtiö solmi myös strategisen yhteistyösopimuksen Suo-
men suurimman terveyspalveluyrityksen Terveystalon kanssa. Lisäksi Nightingale solmi 
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terveys- ja hyvinvointipalveluiden myyntiä koskevan sopimuksen japanilaisen konglome-
raatin Mitsuin tytäryhtiön Welltuksen kanssa.  

- Toukokuussa 2021 Nightingale ja Reaktor, yksi Euroopan johtavista ohjelmistokehityksen 
ja suunnittelupalveluiden tarjoajista, sopivat strategisesta kumppanuudesta, jonka tarkoi-
tuksena on tukea yhtiön digitaalisten terveysratkaisujen nopeaa skaalaamista. 

- Kesäkuussa 2021 Nightingale saattoi onnistuneesti päätökseen kotitestipilottinsa ensim-
mäisen vaiheen. Yhtiö myös varmisti kotitestinsä kansainvälisen skaalautuvuuden kump-
panoitumalla yhden maailman johtavan verenkeräyslaitevalmistajan Weavr Health Corp:n 
kanssa uudistamalla kaupalliset ehdot sekä tekemällä vähemmistösijoituksen. 

 
 

Avainluvut 
 

Tuhatta euroa 
Konserni 

1–6/2021 1–6/2020 2020–2021 2019–2020*) 2018–2019*) 

Liikevaihto 1 068 1 228 2 081 1 781 2 063 

Käyttökate (EBITDA) -2 601 -1 365 -4 752 -3 116 -3 555 

Liikevoitto (-tappio) -2 883 -1 478 -5 222 -3 342 -3 783 

Kauden voitto (tappio) -8 186 -1 672 -11 192 -3 731 -4 020 

Omavaraisuusaste, % 94 % 37 % 94 % 37 % 40 % 

Nettovelkaantumisaste, % -87 % 56 % -87 % 56 % 14 % 

Taseen loppusumma 134 191 23 791 134 191 23 791 14 405 

Henkilöstö keskimäärin 58 97 76 92 61 

Henkilöstökulut 1 663 969 2 649 1 639 2 150 
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin 1 751 4 660 3 134 8 186 3 045 

Rahavarat kauden lopussa 113 807 905 113 807 905 6 473 
Osakekohtainen tulos 
(EPS), laimentamaton ja 
laimennusvaikutuksella oi-
kaistu**, EUR 

-0,16*** -0,05 -0,27*** -0,11 -0,12 

*) Yhtiön listautumiseen liittynyttä listalleottoesitettä varten laaditut tilintarkastamattomat konserniluvut. 

**) Yhtiön potentiaaliset laimentavat instrumentit ovat EMP-sarjan osakkeita ja annettuja osakeoptioita. Koska 
yhtiö on tehnyt tappiota, EMP-sarjan osakkeilla ja osakeoptioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta ja siksi niitä ei ole 
otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimen-
nusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.  

***) Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty kauden voitto (-tappio) sisältää listautumisesta aiheutuneet 
kulut.  
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Toimitusjohtaja Teemu Suna: Kansainvälisen tason saavutuksia 

Olemme perustaneet Nightingalen luodaksemme älykkäämmän ja ennakoivamman tavan pitää 
huolta terveydestä. Missionamme on tuoda jokaisen ulottuville kehittyneet lääketieteen työkalut, 
joiden avulla voi elää terveenä pidempään. Yrityksen perustamisesta lähtien tavoitteenamme on 
ollut luoda maailman parhaita ennakoivan terveyden työkaluja. Matka kohti tavoitteitamme edellyt-
tää kykyä edetä nopeasti ja saavuttaa kansainvälisen tason tuloksia. 

Verianalyysiteknologiamme näytöt ovat kansainvälistä huipputasoa. Teknologian toimivuus on to-
distettu erittäin laajasti yli 300 lääketieteellisessä vertaisarvioidussa tutkimuksessa ja se on läpäis-
syt tiukat Euroopan laajuiset regulaatiovaatimukset lääkinnällisille laitteille. 

Olemme kesäkuussa 2021 päättyneen tilikauden aikana hyödyntäneet onnistuneesti teknologi-
amme erinomaista kansainvälistä asemaa ja saaneet merkittävää tukea kasvullemme listautumi-
sesta Nasdaq Helsingin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Käytännössä tämä 
on mahdollistanut nopean etenemisen usealla markkina-alueella. 

Suomessa maan suurin terveyspalveluyritys Terveystalo päätti ottaa käyttöön Nightingalen veri-
analyysiteknologian. Terveystalo lanseeraa uuden Nightingalen teknologiaa hyödyntävän palvelun 
kaikille asiakkailleen syksyllä 2021. Tavoitteena on tuoda asiakkaiden käyttöön uudenlaista ter-
veystietoa tarjoava hyvinvointipalvelu, jota ei ole muuta kautta saatavilla. Yhteistyö on merkittävä 
askel ja se osoittaa Nightingalen teknologian soveltuvan laajamittaiseen terveydenhuollon käyt-
töön. 

Virossa Nightingalen teknologia on etenemässä kohti kansallista käyttöä. Viron biopankin kanssa 
tehtävässä strategisessa yhteistyössä on sovittu 200 000 virolaisen näytteen analysoinnista. Ana-
lysoitavat näytteet edustavat kattavasti Viron väestöjakaumaa ja luovat näin erinomaiset edelly-
tyksen laajentaa Nightingalen teknologian käyttöä kansalliselle tasolle. Odotamme yhteistyön Vi-
rossa olevan merkittävä läpimurto matkalla kohti missiotamme tehdä Nightingalen teknologiasta 
kansallisen terveyden ja hyvinvoinnin työkalu.  

Isossa-Britanniassa Nightingalen yhteistyö maailman tunnetuimman ja laajimman terveystietova-
raston UK Biobankin kanssa tuotti tilikauden aikana aiemmin tuntemattomia lääketieteellisiä läpi-
murtoja. Uusien löydösten joukossa havaittiin muun muassa yhteys Nightingalen mittaamien veren 
merkkiaineiden ja vakavan koronavirustaudin välillä. Nightingale on sopinut analysoivansa kaikki 
500 000 näytettä UK Biobankista ja strategisen yhteistyön hyötyjen odotetaan merkittävästi kiih-
dyttävän sekä maailmanlaajuista lääketieteen huippututkimusta että Nightingalen teknologian 
käyttöä ennaltaehkäisevän terveyden ja hyvinvoinnin sovelluksissa.  

Japanissa käynnistimme Nightingalen laboratorion toiminnan. Laboratorion sertifioinnin myötä 
saimme valmiuden lanseerata kaupallisia palveluita Japanissa. Solmimmekin kaupallisen terveys- 
ja hyvinvointipalveluiden myyntiä koskevan sopimuksen japanilaisen Mitsui-konglomeraatin tytär-
yhtiön Welltuksen kanssa. Japanissa terveyspalveluiden laatutasovaatimukset ovat erittäin tiukat 
ja siksi tilikauden aikana saavuttamamme onnistumiset ovat huomattavia läpimurtoja laajentaes-
samme kaupallista toimintaamme uusille merkittäville markkina-alueille. 

Yhdysvalloissa Nightingale syvensi strategista kumppanuuttaan yhden maailman johtavista veren-
keräyslaitevalmistajista Weavr Healthin kanssa. Kumppanuus varmistaa Nightingalen kotitestin 
maailmanlaajuisen skaalautuvuuden ja saatavuuden. Sopimus on erittäin merkittävä koska us-
komme, että ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden tulee ulottua ihmisten arkeen ja parhaan mah-
dollisen terveysinformaation olla saatavilla kotoa käsin. Tilikauden aikana käynnistimme laajan 
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kotitestipilotin, jonka myötä tavoitteena on lanseerata kaupallinen kotitestiin perustuva palvelu hei-
näkuussa 2021 käynnistyneen tilikauden aikana.  

Olen erittäin ylpeä ja haluan kiittää Nightingalen tiimiä, joka on onnistuneesti muuntautunut toimi-
maan julkisena yhtiönä ja samaan aikaan saavuttanut merkittäviä tavoitteita tilikauden aikana. 
Tämä luo erinomaisen pohjan jatkaa Nightingalen rakentamista kohti kansainvälistä menestystä ja 
olen hyvin innoissani siitä, mitä voimme saavuttaa alkaneen tilikauden 2021–2022 aikana.  

Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia kumppaneitamme, osakkeenomistajiamme ja asiakkaitamme yh-
teistyöstä ja siitä, että jaatte kanssamme tärkeän mission. Olemme asettaneet tavoitteemme erit-
täin korkealle ja onnistuminen vaatii paljon työtä, mutta katson tulevaisuuteen erittäin luottavaisin 
mielin, koska kehittämämme teknologia antaa meille todellisen mahdollisuuden rakentaa ter-
veempi maailma.  

Teemu Suna 
Toimitusjohtaja ja perustaja, Nightingale Health Oyj 

 

 

Markkinakatsaus 

Nightingalen tunnistamat sairastumisriskit liittyvät pääosin elintapasairauksiin kuten sydänsairauk-
siin ja tyypin 2 diabetekseen. Elintapasairaudet ovat yleisin kuolinsyy maailmassa ja niiden hoi-
dosta muodostuu useissa maissa yli 80 prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Elin-
tapasairauksia voitaisiin torjua nykyistä merkittävästi laajemmin ennaltaehkäisevästi, mutta nykyi-
nen terveydenhuoltojärjestelmä on sairaiden ihmisten kasvavan määrän vuoksi pakotettu ensisi-
jaisesti keskittymään sairaudenhoitoon. 

Elintapasairauksia on mahdollista ennaltaehkäistä motivoimalla ja ohjaamalla ihmisiä kohti parem-
pia elintapoja. Nightingalen tarjoama tieto mahdollistaa henkilökohtaisten terveysriskien tunnista-
misen varhaisessa vaiheessa, jolloin elintapoja muuttamalla voi ehkäistä sairastumisen. Parem-
mat elintavat luovat mahdollisuuden terveempään elämään yksilötasolla ja sen seurauksena aut-
tavat pienentämään elintapasairauksista aiheutuvia mittavia terveydenhuollon kustannuksia ja vä-
hentävät terveydenhuoltojärjestelmään koituvaa painetta.  

Ennaltaehkäisevä hoito auttaa havaitsemaan ja ennaltaehkäisemään sairauksia tai lääketieteelli-
siä ongelmia ennen kuin ne kehittyvät liian vakaviksi. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on maa-
ilmanlaajuisesti yhä useamman maan terveydenhuollon tärkeysjärjestyksessä ensimmäisellä si-
jalla. Kroonisten sairauksien suuremman esiintyvyyden ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kas-
vavan kysynnän odotetaan johtavan kasvuun sairauksia ennaltaehkäisevien terveydenhuoltotek-
nologioiden ja -palveluiden markkinoilla. 
 
Viime vuosina kuluttajat ovat ottaneet käyttöönsä ratkaisuja, jotka yhdistävät perusterveydenhuol-
lon toimintoja heidän arkielämäänsä. Lisäksi lähikontaktien välttämistä koskevat ohjeet, jotka on 
otettu käyttöön Covid-19-pandemian aikana, ovat nopeuttaneet digitaalisten ja virtuaalisten ter-
veyssovellusten käyttöön ottamista. Omassa terveydentilassa tapahtuvien muutosten seuraami-
nen eri teknologioiden avulla on kasvava trendi kuluttajien keskuudessa.  
 
Nightingale uskoo hyötyvänsä vallitsevasta maailmanlaajuisesta megatrendistä, jossa kuluttajat 
haluavat itse hallita ja parantaa henkilökohtaista terveyttään. Nightingale odottaa, että sen palvelut 
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vastaavat tähän kysyntään ja tarjoavat henkilökohtaisen terveytensä hallitsemisesta ja parantami-
sesta kiinnostuneille kuluttajille täysin uudenlaisia työkaluja huolehtia terveydestään. Lisäksi Nigh-
tingale pystyy yhdistämään terveydenhuoltoalan toimijoiden palvelut kuluttajien avuksi terveyden 
ja hyvinvoinnin parantamiseksi. 
 

Taloudellinen katsaus 1.7.2020–30.6.2021 
Liikevaihto 
Konsernin tilikauden liikevaihto oli 2,08 (1.7.2019–30.6.2020: 1,78) miljoonaa euroa.  

Liikevaihto muodostui akateemisten yhteistyösopimusten mukaisista yliopistoille ja tutkimushank-
keille tarjotuista analyysipalveluista sekä kuluttajille suunnatusta pilottimyynnistä.  

Koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti Nightingalen liiketoimintaan tilikauden aikana. Kaupal-
lisen lentoliikenteen hidastuminen ja osittainen keskeytyminen, joka viivästytti verinäytteiden kul-
jettamista Nightingalen laboratorioon Suomessa, vaikutti negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. 

Tulos 
Konsernin liikevoitto (tappio) oli -5,22 (-3,34) miljoonaa euroa. Voitto (tappio) ennen poistoja, ar-
vonalentumisia, rahoituskuluja ja veroja (EBITDA) oli -4,75 (-3,12) miljoonaa euroa. Voitto (tappio) 
ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -11,19 (-3,73) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto (tappio) oli -
11,19 (-3,73) miljoonaa euroa. 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 0,47 (0,23) miljoonaa euroa. 

Konsernin suunnitelmien mukainen negatiivinen tulos heijastaa yhtiön kehityksen vaihetta, jossa 
on tehty huomattavia investointeja yhtiön tulevan kasvun mahdollistamiseksi. Yhtiön ensisijainen 
tavoite tilikaudella oli pitkäaikaisen tuotekehityksen jatkaminen ja pääkehitysvaiheiden loppuun 
saattaminen. Liiketappio heijastaa yhtiön kustannuksia ja toimintaa liittyen yhtiön keskeisen tek-
nologian tutkimiseen ja kehittämiseen sekä yhtiön toimintaan liittyviin yleisiin ja hallinnollisiin kus-
tannuksiin. Merkittävä osuus liiketoiminnan kuluista on muodostunut henkilöstökuluista. Yhtiö on 
aktivoinut 1,44 (4,04) miljoonaa euroa henkilöstökuluja ja 0,70 (2,68) miljoonaa euroa muita kuluja, 
mikä on vähemmän kuin vertailukaudella. Tästä syystä tuloslaskelman henkilöstökulut, materiaalit 
ja palvelut sekä liiketoiminnan muut kulut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Rahoituskuluja 
nosti vertailukauteen verrattuna listautumiseen liittyvät kulut, jotka olivat yhteensä 7,55 miljoonaa 
euroa. 

Tase ja rahavirrat 
Tilikauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli 134,19 (30.6.2020: 23,79) miljoonaa euroa, 
mistä omaa pääomaa oli 124,43 (8,73) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 
94 (37) prosenttia. 

Tilikauden lopussa konsernin nettovelka oli -108,75 (4,93) miljoonaa euroa. Pitkäaikaista velkaa 
oli 3,20 (4,49) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli tilikauden lopussa -87 (56) prosenttia. 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli tilikaudella yhteensä -2,88 (-3,17) miljoonaa euroa. 

Investointien rahavirta oli yhteensä -4,73 (-7,80) miljoonaa euroa muodostuen investoinneista ai-
neettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, rahoitusyhtiön kanssa tehdyistä NMR-laitteita koskevista 
sale-leaseback -sopimuksista sekä yhtiön tekemästä vähemmistösijoituksesta Weavr Health 
Corp:iin.  
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Rahoituksen rahavirta oli 120,52 (5,40) miljoonaa euroa, josta listautumisen yhteydessä toteute-
tulla osakeannilla kerätyt bruttovarat olivat noin 110 miljoonaa euroa. Osakeantiin liittyvät kulut 
olivat 7,55 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö sai Swedbank AB (publ) suorittamista vakauttamistoi-
menpiteistä 2,26 miljoonaa euroa rahoitustuottoja.  

Heinäkuussa 2020 yhtiö nosti escrow-tililtä kaksi miljoonaa euroa lisää pääomalainaa, joka kas-
vatti vastaavasti omaan pääomaan kirjatun Mitsui & Co., Ltd:n (”Mitsui”) ja Kirin Holdings Com-
panyn (”Kirin”) kanssa sovittujen pääomalainojen määrää. Lisäksi yhtiö sopi kahden miljoonan eu-
ron vaihtovelkakirjalainasta PerkinElmer, Inc.:n (”PerkinElmer”) kanssa. Yhtiö nosti tästä vaihto-
velkakirjalainasta miljoona euroa.  

Joulukuussa 2020 yhtiö toteutti ryhmälle suomalaisia yksityissijoittajia suunnatun 8,8 miljoonan 
euron osakeannin, joka on kokonaisuudessaan kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon.  

Helmikuussa 2021 Mitsuin ja Kirinin kanssa solmittujen sopimusten mukaiset pääomalainat, esc-
row-tilillä olleet varat sekä nostamattomista varoista aiemmin kertyneet korot muunnettiin B-sarjan 
osakkeiksi. Lisäksi PerkinElmerin kanssa solmitun sopimuksen mukaisen vaihtovelkakirjalainan 
nostettu lainamäärä ja kertynyt korko muunnettiin B-sarjan osakkeiksi. 

Rahavarat olivat kauden lopussa 113,81 (0,91) miljoonaa euroa ja rahavarojen muutos oli 112,90 
(-5,57) miljoonaa euroa. 

Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat tilikaudella yhteensä 3,14 (2019–2020: 
8,19, 2018–2019: 3,04) miljoonaa euroa. Investointien suhteellinen osuus liiketoiminnan kokonais-
kuluista oli 30,4 (62,5, 35,1) prosenttia. Tuotekehitysinvestoinnit koostuivat pääasiassa digitaalis-
ten palveluiden, laboratorio-ohjelmistojen tuotantovalmiuden ja tuotekonseptien kehittämiseen 
tehdyistä investoinneista sekä terveystietoihin ja näytteisiin tehdyistä investoinneista. Digitaalisten 
palveluiden kehittäminen sisältää investoinnit yhtiön mobiilisovellukseen, jonka kautta yhtiö toimit-
taa asiakkailleen verianalyysituloksia ja yhdistää asiakkaita yhtiön yhteistyökumppaneiden palve-
luihin. Investoinnit laboratorio-ohjelmistojen tuotantovalmiuteen toimivat perustana kaikille yhtiön 
tuotteille ja mahdollistavat liiketoiminnan kansainvälisen laajentamisen. Voimakkaiden teknisten 
tuotekehitysinvestointien hyödyntäminen edellyttää myös tuotekonseptien kehittämistä liiketoimin-
nan näkökulmasta. Yhtiön tavoitteen ollessa tuotteiden tarjoaminen laajaan kansainväliseen mark-
kinaan on myös tuotekonsepteihin liittyvä kehittämisen laajuus ollut merkittävä. Investoinnit ter-
veystietoihin ja näytteisiin puolestaan ovat keskeisessä osassa yhtiön kehittäessä tuotteidensa 
keskeisempiä osia eli sairauksien riskiennusteita ja hakiessa niihin liittyviä patentteja.  

Yhtiö investoi tilikaudella myös laboratorion perustamiseen Japanissa. 

Yhtiön pitkän aikavälin investoinnit ovat olleet välttämättömiä, jotta yhtiö pystyy tarjoamaan kehit-
tämiänsä ratkaisuja markkinoille. Investointien odotetaan tuovan kaupallisia hyötyjä seuraavan vii-
den vuoden aikana. Useita vuosia kestäneen voimakkaan tutkimus- ja kehitysvaiheen jälkeen yhtiö 
on siirtynyt kaupallistamisvaiheeseen, minkä vuoksi tulevien vuosien tuotekehitysinvestointien 
määrän odotetaan olevan aiempia vuosia matalampi. 
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Liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2021–2022 
Nightingalen liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2021–2022 ovat: 

• FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksyntä (listautumisen yhteydessä 
annettu tavoite, tavoiteaikataulu säilynyt muuttumattomana) 

o FDA-hyväksyntä mahdollistaa Nightingalen analyysiteknologian käytön tervey-
denhuollon ratkaisuissa Yhdysvalloissa 

• Uuden version lanseeraaminen yhtiön mobiilisovelluksesta (listautumisen yhteydessä an-
nettu tavoite, tavoiteaikataulu säilynyt muuttumattomana) 

o Mobiilisovelluksen uusi versio tulee sisältämään kokonaisvaltaisemman terveys-
näkymän sekä kotitesti-integraation 

• Kotitestiin perustuvan kaupallisen palvelun lanseeraaminen  

o Yhdistämällä Nightingalen analyysiteknologia ja kotitestikyvykkyys luodaan nope-
asti skaalautuvia terveys- ja hyvinvointipalveluita, jotka eivät ole riippuvaisia asi-
akkaan käynnistä laboratoriossa  

• Kansainvälisen kaupallisen yhteistyösopimuksen solmiminen 

o Nightingale odottaa seuraavan kaupallisen sopimuksen olevan merkittävä kan-
sainvälinen sopimus, joka kasvattaa yhtiön terveys- ja hyvinvointipalveluiden 
käyttäjämäärää 

•  5 miljoonan euron tilauskannan saavuttaminen tilikauden loppuun mennessä 

o Tilauskannan odotetaan sisältävän sitoumuksia yritysasiakkailta sekä toistuvaa 
liikevaihtoa jatkuvaa tilauspalvelua käyttäviltä asiakkailta 

Tilikaudelle 2021‒2022 asetettujen tavoitteiden lisäksi Nightingalella on liiketoiminnan keskipit-
kän ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka on kuvattu yhtiön listautumiseen liittyvässä listalleottoesit-
teessä sekä yhtiön verkkosivuilla. Mainitut tavoitteet säilyvät muuttumattomina. 

Varsinainen yhtiökokous 

Nightingalen varsinainen yhtiökokous 4.12.2020 vahvisti tilikauden 1.7.2019–30.6.2020 tilinpää-
töksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Varsinainen yhtiöko-
kous päätti valita hallituksen jäseniksi Timo Soinisen, Antti Kankaan, Olli Karhin, Juha-Pekka Nuu-
tisen, Juha Pöysän ja Teemu Sunan. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Timo Soini-
sen. 

Ylimääräiset yhtiökokoukset 
Nightingalen ylimääräinen yhtiökokous päätti 3.8.2020 valtuuttaa hallituksen antamaan uusia B-
sarjan osakkeita. Tämän valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettujen uusien B-sarjan osakkeiden 
määrä voi olla yhteensä enintään 30 000 uutta B-sarjan osaketta. Yhtiön hallitus päättää osake-
annin muista ehdoista tämän valtuutuksen nojalla. Valtuutus oli voimassa 12.8.2021 asti. 

Nightingalen ylimääräinen yhtiökokous päätti 7.1.2021 valita hallitukseen uutena jäsenenä Leena 
Niemistön. Lisäksi päätettiin, että hallituksessa jatkavat Timo Soininen, Teemu Suna, Antti Kangas 
ja Olli Karhi.  
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Ylimääräinen yhtiökokous 18.2.2021 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että toimikaudella, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättyessä, yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä. Lisäksi päätettiin, että hallituk-
sessa jatkavat Timo Soininen, Teemu Suna, Antti Kangas, Olli Karhi ja Leena Niemistö ja että 
hallitukseen valitaan uusina jäseninä Lotta Kopra ja Tom Jansson. Jokaiselle hallituksen jäsenelle 
päätettiin maksaa 2 000 euron kuukausipalkkio. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi ja korottaa 
yhtiön osakepääomaa rahastokorotuksella 72 000 eurolla, minkä jälkeen yhtiön osakepääoma on 
80 000 euroa. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että A-sarjan osake tuottaa yhtiö-
kokouksessa 10 ääntä 75 äänen sijaan. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti maksuttomasta osakeannista, jossa kutakin A-sarjan osaketta 
kohti annettiin 300 uutta A-sarjan osaketta, kutakin B-sarjan osaketta kohti annettiin 300 uutta B-
sarjan osaketta ja kutakin EMP-osaketta kohti annettiin 300 uutta EMP-osaketta. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien B-sarjan osakkeiden 
annista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 41 000 000 uutta B-sarjan osa-
ketta. Valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista. Valtuutus on 
voimassa 31.12.2021 asti.  

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-sarjan ja/tai B-sarjan 
osakkeiden antamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien 
antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden ja erityisten oikeuksien lukumäärä voi 
olla enintään yhteensä 5 000 000 A-sarjan osaketta ja/tai 19 100 000 B-sarjan osaketta. Valtuu-
tuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 
18.2.2026 asti.  

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitukseen päättämään omien B-sarjan osakkeiden 
sekä EMP-osakkeiden hankinnasta. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi 
olla yhteensä enintään 12 200 000 B-sarjan osaketta ja/tai 602 000 EMP-osaketta. Valtuutuksen 
nojalla hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ottaen huomioon osakeyhtiölain määräyk-
set. Valtuutus on voimassa 19.8.2022 asti.  

Hallitus 

Nightingalen hallituksen jäsenet tilikauden lopussa olivat Timo Soininen (hallituksen puheenjoh-
taja), Tom Jansson, Antti Kangas, Olli Karhi, Lotta Kopra, Leena Niemistö ja Teemu Suna.  

Johtoryhmä 

Nightingalen johtoryhmän jäsenet tilikauden lopussa olivat Teemu Suna (toimitusjohtaja), Antti 
Kangas (teknologiajohtaja), Satu Saksman (operatiivinen johtaja), Minja Salmio (lakiasiainjoh-
taja), Laura Pulkkinen, (talousjohtaja (vt.)) ja Salla Ruosaari (tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja). 

Nightingalen tuotejohtaja Osma Ahvenlampi jätti tehtävänsä yhtiössä toukokuussa 2021. Nightin-
galen tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Salla Ruosaari nimitettiin toukokuussa 2021 johtamaan yh-
tiön tuoteorganisaatiota. 
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Tilintarkastaja 

Nightingalen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena 
tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Valtteri Helenius. Valtteri Helenius on merkitty tilintarkas-
tuslain (1141/2015, muutoksineen) 6:9:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin. 

Henkilöstö 
Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 76 (92). Työntekijöistä 15 työskenteli myynnissä 
ja liiketoiminnan kehityksessä, 54 tutkimus- ja kehitystyössä sekä operaatioissa ja 7 hallinnossa. 
Tilikauden päättyessä Nightingalen palveluksessa oli 58 henkilöä yhtiön toimitusjohtaja mukaan 
luettuna. 58 työntekijästä 54 oli Suomessa ja neljä Japanissa.  

Koronaviruspandemialla oli tilikaudella vaikutusta Nightingalen taloudelliseen tilaan, ja yhtiö so-
peutti toimintaansa kauden aikana poikkeuksellisen liiketoimintaympäristön vuoksi. Yhtiö sopi joh-
don ja joidenkin avainhenkilöiden kanssa palkkojen maksun osittaisesta siirrosta myöhempään 
ajankohtaan sekä lomautti osan henkilöstöstään osa- ja kokoaikaisesti. Lomautukset päättyivät 
maaliskuussa 2021 ja palkkavelat maksettiin huhtikuussa 2021. 

Lähipiiritapahtumat 
Nightingalen lähipiiriin kuuluvat yhtiön tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiö PetMeta Labs Oy. Lähipiiriin 
kuuluvat myös hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä heidän perheenjäsenensä 
ja heidän määräysvallassaan olevat yritykset. Lisäksi lähipiiriä ovat yhtiön osakkeenomistajat Antti 
Kangas, Pasi Soininen sekä Cor Group Oy, joilla katsotaan olevan huomattava vaikutusvalta yhti-
össä. 

Nightingale on hankkinut liiketoiminnassaan tarvittavia palveluita sekä vastaavasti myynyt palve-
luita seuraaville lähipiiriyhtiöille: Cor Group Oy, Labquality Oy, PetMeta Labs Oy ja Villagecape 
Ventures Oy. Ostoja on tilikauden aikana ollut yhteensä 176 (352) tuhatta euroa ja myyntejä 49 
(4) tuhatta euroa. Liiketoimet yhtiöiden kanssa on tehty markkinaehtoisesti. 

Nightingale ja Nightingalen toimitusjohtaja sopivat kesäkuussa 2020 lainasopimuksesta, jolla yh-
tiön toimitusjohtaja asetti yhtiön käyttöön kokonaispääomaltaan maksimissaan miljoonan euron 
lainan käytettäväksi yhtiön yleisiin käyttöpääomatarkoituksiin. Yhtiö sopi maksavansa toimitusjoh-
tajalle 190 tuhannen euron lainan järjestelypalkkion, joka maksettiin kesäkuussa 2021. Yhtiö ei 
nostanut varoja lainajärjestelyn nojalla.  

Emoyhtiö on antanut lainaa omistajilleen henkilöstöanteihin liittyen. Lainat on annettu yhtiön EMP-
osakkeiden merkintämaksun maksamiseksi osana osakeperusteista kannustinjärjestelmää. Kai-
kille työntekijöille tarjottiin mahdollisuus lainata yhtiöltä varoja EMP-osakkeiden hankkimiseksi. Lai-
nojen korko on sidottu 12 kuukauden Euriborkorkoon, mutta se on aina vähintään 0 prosenttia. 
Lainasaamiset erääntyvät maksettavaksi viimeistään 31.12.2026. Lainasaamiset yhtiön johtoryh-
män jäseniltä olivat 64 tuhatta euroa 30.6.2021 ja 30.6.2020.  

Hallinnointi 

Nightingale on sitoutunut hyvään hallintotapaan noudattamalla päätöksenteossa ja hallinnossa 
osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin First North Growth Market 
Finland -markkinapaikan sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännök-
siä. Lisäksi Nightingale noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallin-
nointikoodia (https://cgfinland.fi/). 

Selvitys Nightingale Health Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikka sekä pal-
kitsemisraportti kaudelta 2020–2021 julkaistaan viikolla 39. 
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Osakkeet ja osakkeenomistajat 
Listautumisanti 

Helmikuussa 2021 Nightingale ilmoitti suunnittelevansa listautumisantia ja B-sarjan osakkeidensa 
listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapai-
kalle.  

Nightingalen listautumisanti ylimerkittiin ja listautuminen toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Lis-
tautuminen muodostui osakeannista, ja yhtiö keräsi noin 110 miljoonan euron bruttovarat laske-
malla osakeannissa liikkeeseen yhteensä 16 296 300 uutta osaketta. Lopullinen merkintähinta oli 
instituutio- ja yleisöannissa 6,75 euroa osakkeelta, minkä perusteella yhtiön markkina-arvo oli vä-
littömästi listautumisannin jälkeen noin 409 miljoonaa euroa. 

Listautumisanti herätti vahvaa kiinnostusta globaaleissa ja pohjoismaisissa sijoittajissa. Yleisöan-
nissa allokoitiin 1 874 074 B-sarjan osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa 
ja Tanskassa. Instituutioannissa allokoitiin 16 866 666 B-sarjan osaketta suomalaisille ja kansain-
välisille instituutiosijoittajille mukaan lukien yhtiön vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Swedbank AB 
(publ):lle myönnetty 2 444 440 B-sarjan osakkeen lisäosakeoptio. 23.3.2021 Swedbank päätti olla 
käyttämättä yhtiön myöntämää lisäosakeoptiota ja samassa yhteydessä palautti yhtiölle mainitut 
2 444 440 B-sarjan osaketta. Yhtiön hallitus päätti 23.3.2021 mitätöidä palautetut B-sarjan osak-
keet. Listautumisannissa yhtiön osakkeenomistajien kokonaismäärä kasvoi noin 5 500 osakkeen-
omistajaan. 

Kaupankäynti Nightingalen B-sarjan osakkeilla aloitettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First 
North Growth Market Finland -markkinapaikalla 19.3.2021. Nightingalen kaupankäyntitunnus on 
HEALTH. Nightingale kuuluu toimialaluokkaan Terveydenhuolto. 

Liikkeeseen lasketut osakkeet ja osakepääoma 

Nightingalella on kolme osakesarjaa, A-sarjan osakkeet, B-sarjan osakkeet ja EMP-osakkeet, jotka 
tuottavat erilaiset äänioikeudet ja erilaiset oikeudet varojen jaossa. A-sarjan osakkeilla on yhtiöko-
kouksessa 10 ääntä osaketta kohden. B-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa yksi ääni osaketta 
kohden. B-sarjan osakkeille maksetaan viisi prosenttia korkeampaa osinkoa kuin A-sarjan osak-
keille ja EMP-osakkeille. Sanottu parempi oikeus ei koske mitään muuta varojen jakoa tai pääoman 
palautusta kuin osingonjakoa. EMP-osakkeet, jotka ovat henkilöstön omistamia osakkeita, ovat 
äänivallattomia osakkeita, eikä EMP-osakkeen haltijalla ole oikeutta äänestää yhtiökokouksessa. 
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

Tilikauden lopussa 30.6.2021 Nightingalen osakepääoma oli 80 000 euroa ja yhtiö oli laskenut 
liikkeeseen 60 529 454 täysin maksettua osaketta, joista 22 717 674 oli A-sarjan osakkeita, 
36 147 250 oli B-sarjan osakkeita ja 1 664 530 oli EMP-osakkeita.  

Nightingale omisti 577 920 EMP-sarjan osaketta tilikauden päättyessä 30.6.2021, mikä vastasi 
noin 1 (1) prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää 
eikä niille makseta osinkoa. 

Kaupankäynti osakkeilla 

Osakkeen päätöskurssi ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 19.3.2021 oli 5,15 euroa. Tilikauden 
viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.6.2021 osakkeen päätöskurssi oli 5,77 euroa. Osakkeen kor-
kein noteerattu hinta tilikaudella oli 6,75 euroa ja matalin 4,63 euroa. Osakkeen keskimääräinen 
päätöskurssi tilikaudella oli 5,34 euroa ja keskimääräinen päivittäinen vaihto oli 112 483 osaketta.  

Nightingalen markkina-arvo 30.6.2021 oli 349 254 950 euroa.  
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Osakkeenomistajat 

Nightingalella oli 7 073 osakkeenomistajaa 30.6.2021. Yhtiön 100 suurinta osakkeenomistajaa on 
esitetty yhtiön verkkosivuilla www.nightingalehealth.com. 

Optio-ohjelmat 
Nightingalella on voimassa olevia työntekijöiden ja muiden avainhenkilöiden kannustinohjelmia 
(EMP optio-ohjelmat) sekä hallituksen ja johdon kannustinohjelmia (2020 Hallituksen puheenjoh-
tajan optiot ja 2020 Hallituksen jäsenen optiot sekä 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen 
johdon optiot).  

Aikaisen vaiheen kannustinohjelmien (EMP optio-ohjelmat) perusteella työntekijöille ja muille 
avainhenkilöille on syntynyt oikeus merkitä optioita yhtiön First North listautumisen yhteydessä.  

2020 Hallituksen puheenjohtajan sekä Hallituksen jäsenen optio-ohjelmat ovat sopimusperusteisia 
ja ne on sidottu kolmeen ansaintatapahtumaan, joista ensimmäinen toteutui First North listautumi-
sen yhteydessä. Kahden seuraavan ansaintatapahtuman mukaisesti kannustinohjelmaan kuulu-
villa optionhaltijoilla on oikeus optio-oikeuksiin yhtiön rahoituskierrosta, yrityskauppaa tai listautu-
mista edeltäneen arvon ollessa yli 500 miljoonaa euroa sekä yhtiön rahoituskierrosta, yrityskaup-
paa tai listautumista edeltäneen arvon ollessa yli miljardi euroa. 

Nightingalen yhtiökokous on helmikuussa 2021 linjannut, että yhtiön tulevat optio-ohjelmat tulee 
sitoa hallituksen määrittämällä tavalla yhtiön markkina-arvon nousuun. Hallitus voi kytkeä optio-
oikeudet kolmeen ansaintahetkeen hallituksen harkinnan mukaan seuraavasti: 

• 1/3 valtuutuksen kohteena olevien optio-oikeuksien kokonaismäärästä tulee kytkeä an-
saintahetkeen, kun yhtiön markkina-arvo on välillä 500 miljoonaa ja 1 500 miljoonaa euroa; 

• 1/3 valtuutuksen kohteena olevien optio-oikeuksien kokonaismäärästä tulee kytkeä an-
saintahetkeen, kun yhtiön markkina-arvo on välillä 1 500 miljoonaa ja 3 000 miljoonaa eu-
roa; ja 

• 1/3 valtuutuksen kohteena olevien optio-oikeuksien kokonaismäärästä tulee kytkeä an-
saintahetkeen, kun yhtiön markkina-arvo on välillä 3 000 miljoonaa ja 5 000 miljoonaa eu-
roa.  

Yhtiön tavoitteena on luoda kannustinjärjestelmiä, jotka kannustavat voimakkaasti yhtiön arvon 
kasvattamiseen.  

Maaliskuussa 2021 perustetun 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon kannustin-
järjestelmän piirissä on kaksi hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja sekä kaksi muuta johtoryhmän 
jäsentä. Optio-ohjelman ansaintahetket on jaettu kahteen ansaintatapahtumaan, joiden mukaisesti 
kannustinohjelmaan kuuluvilla optionhaltijoilla on oikeus merkitä optioita yhtiön markkina-arvon ol-
lessa vähintään 500 miljoonaa euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotet-
tuun keskikurssiin (Ensimmäinen Ansaintatapahtuma) sekä kun yhtiön markkina-arvo on vähin-
tään 1 000 miljoona euroa perustuen 45 vuorokauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keski-
kurssiin (Toinen Ansaintatapahtuma).  

Yhtiön hallitus aikoo päättää B-sarjan optio-oikeuksien antamisesta yhtiön uusien työntekijöiden 
kannustimeksi. Viisi prosenttia yhtiön B-sarjan osakkeista on varattu yhtiön 2021 Uusien työnteki-
jöiden kannustinjärjestelmää varten. Hallitus noudattaa työntekijöiden kannustinjärjestelmässä sa-
moja yhtiön arvon nousuun perustuvia periaatteita kuin 2021 Hallituksen, toimitusjohtajan ja kes-
keisen johdon kannustinjärjestelmässä. 
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Ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat 

Nightingalen teknologian analyyttinen suorituskyky ja varhaisen sairastumisriskin tunnistamiskyky 
ovat kattavasti validoituja. Validointi osoittaa, että teknologia kykenee mittaamaan veren biomark-
kereita kliinisten standardien mukaisesti ja sitä voidaan käyttää myös parantamaan yleisimpien 
elintapasairauksien varhaisten riskien tunnistamista nykyisin käytettyjen kliinisen kemian testien 
sijasta.  

Nightingalen NMR-spektroskopiaan pohjautuva verianalyysiteknologia on validoitu kliinisten stan-
dardien mukaisesti. Tällä hetkellä 37 yhtiön kehittämän verianalyysiteknologian tuottamasta 250 
biomarkkerista on CE-merkittyjä. 

Lisäksi Nightingalen laboratorioprosessit ja näytteenotto noudattavat SFS-EN ISO/EIC 
17025:2017 -standardia ja laboratorio on akkreditoitu FINAS-akkreditointipalvelun toimesta.1 
Kaikki yksittäisille asiakkaille toimitettavat verinäytteet mitataan CE-merkityllä in vitro -diagnostiik-
kaan tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella. Laatujärjestelmä, jonka mukaan laboratorioprosessit 
tehdään, on EN ISO 13485 -standardin mukainen ja Dekra Certification B.V:n (”Dekra”) sertifioima. 
Nightingale osallistuu myös UK NEQAS -ohjelmaan sekä WEQAS-ohjelmaan, joita käytetään val-
vomaan mittauslaatua Nightingalen ja muiden laboratorioiden välillä. Japanissa Nightingale osal-
listuu lisäksi CAP, JAMT Clinical Laboratory Accuracy Control Survey sekä Tokion metropolialueen 
hallinnon Clinical Laboratory Accuracy Control -ohjelmiin.  

Nightingale ei käytä toiminnassaan ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita. Nightingalen toi-
minnassa muodostuva biologinen jäte käsitellään ja hävitetään asianmukaisesti erillisen toiminta-
ohjeistuksen mukaisesti. Nightingalen toiminnassa muodostuvan biologisen jätteen määrä on huo-
mattavasti vähäisempää kuin vastaavassa laboratoriotoiminnassa. 

Riskit ja epävarmuustekijät 

Nightingale on alttiina riskeille, jotka johtuvat yhtiön liiketoiminnassa, toimialalla, taloudellisessa 
asemassa ja sääntelyssä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Nightingalen riskienhallinta pe-
rustuu yhtiön hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitikkaan. Riskienhallinta on osa Nightinga-
len strategista ja operatiivista suunnittelua, päivittäisiä päätöksentekoprosesseja ja sisäisiä val-
vontajärjestelmiä. Riskienhallinta sisältää kaikki toimet, jotka ovat yhteydessä tavoitteiden asetan-
taan, riskien tunnistamiseen, mittaamiseen, tarkasteluun, käsittelyyn, raportointiin, seurantaan ja 
välttämiseen. Nightingalen riskienhallintaa ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä kuvataan yksityis-
kohtaisesti yhtiön listalleottoesitteessä ja verkkosivuilla.  

Seuraavissa kappaleissa kuvataan Nightingalen merkittävinä pitämät riskit, joilla voi olla haitallinen 
vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuuden-
näkymiin sekä yhtiön arvoon. 

Liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit 

Nightingalen strategia vaatii yhtiön asiakaskunnan laajentamista ja sen saavuttamiseksi yhtiön on 
kasvatettava merkittävästi sen veritestauksen ja tulosten toimittamisen kapasiteettia. Testauska-
pasiteetin kasvattaminen vaatii uusien yhtiön verianalyysiteknologian sisältävien laboratorioiden 
perustamista, ja on olemassa riski siitä, ettei laajennus etene odotetusti esimerkiksi myöhästy-

 
1 Nightingale Health Oyj, laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T333, akkre-
ditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Pätevyysalue kliinisille laboratoriokokeille ja toimipaikat ovat nähtävissä 
www.finas.fi. 
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misten, lisäkustannusten, keskeisiin toimittajiin ja logistisiin yhteistyökumppaneihin kohdistuvien 
riippuvuussuhteiden ja toimitusaikojen samoin kuin sopivien paikkojen ja infrastruktuuripalveluiden 
löytämisen vaikeuden vuoksi. Nightingale on solminut pitkäaikaisia puitesopimuksia tärkeimpien 
yhteistyökumppaneidensa kanssa varmistaakseen laboratoriolaitteiden ja -tarvikkeiden saatavuu-
den.  

Suuri osa Nightingalen kilpailueduista muodostuu yhtiön immateriaalioikeuksista ja yhtiön tekno-
logiaa ja liiketoimintaa koskevista luottamuksellisista tiedoista. On olemassa riski, että tahot, joilla 
on pääsy yhtiön immateriaalioikeuksiin ja muihin luottamuksellisiin tietoihin, kuten työntekijät ja 
konsultit, levittävät tai muutoin käyttävät näitä tietoja tavalla, joka vahingoittaa yhtiötä. Nightinga-
lella on useita vireillä olevia patenttihakemuksia ja yhtiö saattaa tulevaisuudessa jättää uusia pa-
tenttihakemuksia, ja on olemassa riski siitä, että patentteja ei myönnetä näiden hakemusten pe-
rusteella.  

Nightingale suojaa immateriaalioikeuksiaan teknisin, oikeudellisin, operatiivisin sekä kaupallisin 
keinoin. Nightingalen kehittämä verianalyysiteknologia muodostuu eri osa-alueista, joita kaikkia 
tarvitaan teknologian hyödyntämiseksi, mukaan lukien näytteiden käsittely, tunnistus- ja laadun-
valvontaprotokolla, NMR-mittaus ja automatisoitu datan käsittely. Yhtiö suojaa liikesalaisuuksina 
sellaiset immateriaalioikeudet, joita yhtiö voi hyödyntää kaupallisesti paljastamatta teknisiä yksi-
tyiskohtia sovelletuista menetelmistä ja prosesseista. Verianalyysiteknologian tekninen arkkiteh-
tuuri on rakennettu suojaamaan näitä liikesalaisuuksia. Nightingale huomioi immateriaalioikeuk-
sien suojan kattavasti kaikissa sopimuksissaan, sekä henkilöstön perehdytyksessä ja jatkuvassa 
koulutuksessa.  

Henkilöstöön liittyvät riskit 

Nightingale on riippuvainen sen avaintyöntekijöistä. Jos nämä henkilöt jättävät yhtiön tai eivät ole 
yhtiön käytettävissä ja yhtiö ei kykene houkuttelemaan uutta osaavaa henkilöstöä voisi yhtiö ajau-
tua epäedulliseen kilpailuasemaan. Nightingale on perustanut pitkän aikavälin optiopohjaisen kan-
nustinohjelman avainhenkilöilleen, minkä tarkoituksena on sitouttaa optioiden haltijat yhtiön talou-
delliseen kasvuun ja yhtiön osakkeen arvonmuodostukseen sekä luoda yhtiön ja optioiden haltijoi-
den välille pitkäaikainen, yhtiötä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyödyttävä suhde. Henki-
löstöriskejä yhtiö pyrkii lisäksi vähentämään laatujärjestelmään perustuvilla yhtiön ydintoiminnan 
prosessikuvauksilla, henkilöstön osaamisen ylläpitämisellä ja kehittämisellä, roolikuvauksilla ja jo-
kaiselle roolille asetetuilla sijaisilla sekä niiden ajantasaisella dokumentoinnilla. 

Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit 

Nightingalen tuleva liikevaihto ja kannattavuus ovat vahvasti riippuvaisia yhtiön tämänhetkisestä 
ja tulevasta tutkimus- ja kehitystyöstä, liiketoiminnan kehittämisestä, testauskapasiteetin kasvatta-
misesta sekä sääntelyn noudattamisen vaativista toimista. On olemassa riski, että jokin kehitys-
projekti tai kaupallistamishanke epäonnistuu, minkä seurauksena yhtiön tuleva liikevaihto tai kan-
nattavuus voisivat vaarantua. Nightingalen viimeaikaiset uudet yhteistyösopimukset mm. Terveys-
talon, Welltuksen, Reaktorin ja Weavrin kanssa pienentävät sekä kaupallisten että teknisten hank-
keiden epäonnistumisen riskiä ja mahdollistavat yhtiön kasvustrategian kiihdyttämisen. 

Aktivoitujen kehittämismenojen mahdollisella arvonalentumisella voi olla olennainen haitallinen 
vaikutus Nightingalen taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö aktivoi taseessaan 
kehittämismenot aineettomiin hyödykkeisiin, jos niiden odotetaan tuottavan tuloja useamman tili-
kauden aikana. Yhtiö arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä onko viitteitä siitä, että 
aktivoitujen kehittämismenojen arvo olisi alentunut.  
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Nightingale altistuu valuuttakurssiriskeille eli valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuville translaatio- 
ja transaktioriskeille. Keskeisimmät ulkomaalaiset valuutat, joille yhtiö eniten altistuu, ovat Yhdys-
valtain dollari ja Japanin jeni, koska yhtiön tytäryhtiöt maksavat yhtiön yhdysvaltalaiseen ja japa-
nilaiseen tytäryhtiöön liittyvät yhtiön olennaiset kulut pääasiassa Yhdysvaltain dollareissa ja Japa-
nin jeneissä. Tällä hetkellä kaikki konsernin ulkoiset lainat ovat euroissa ja konsernin sisäiset lainat 
ovat euroissa tai Yhdysvaltain dollarissa. Yhtiö seuraa valuuttapositiotaan, mutta ei tällä hetkellä 
käytä mitään johdannaisinstrumenttia suojautuakseen valuuttariskeiltä. 

Oikeudelliset, sääntelyyn ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit 

Jos Nightingale ei täytä viranomaisten ja asiakkaidensa vaatimia laatustandardeja, yhtiö voi vahin-
goittaa laatunsa ja palvelunsa mainetta. Tällainen epäonnistuminen voi johtaa kustannusten kas-
vuun tai liikevaihdon menetykseen tai seuraamusten tai korjaavien toimenpiteiden määräämiseen 
yhtiölle. Tällainen epäonnistuminen voisi myös johtaa olemassa olevien kumppanuus- ja asiakas-
suhteiden heikentymiseen ja mahdolliseen päättymiseen. Varmistaakseen korkean laadun kai-
kessa toiminnassaan Nightingalen laboratorioprosessit ja näytteenotto noudattavat SFS-EN 
ISO/EIC 17025:2017 -standardia ja laboratorio on akkreditoitu FINAS-akkreditointipalvelun toi-
mesta. Laatujärjestelmä, jonka mukaan laboratorioprosessit ja tuotekehitys tehdään, on EN ISO 
13485 -standardin mukainen ja Dekran sertifioima. Nightingalen suorittamien sisäisten auditointien 
lisäksi sekä Dekra että FINAS suorittavat ulkoisia auditointeja säännöllisesti.  

Tietoturvallisuuteen liittyvät riskit 

Yhtiö saattaa epäonnistua tieto- ja kyberturvallisuusriskien tunnistamisessa, mikä voi johtaa asi-
akkaan tietojen luvattomaan käyttöön, julkistamiseen, korruptoitumiseen, katoamiseen tai väärin-
käyttöön. Tällainen epäonnistuminen voi johtaa siihen, että asiakkaat saattavat luopua yhtiön pal-
veluiden käytöstä ja siihen että yhtiö rikkoo tietosuojalainsäädäntöä. Nightingalen jatkuva ja sys-
temaattinen tietoturvariskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta on keskeinen osa kattavaa ISO/IEC 
27001 -sertifioitua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. Sertifikaatti edellyttää tietoturvallisuu-
den hallintajärjestelmän säännöllistä sisäistä ja ulkoista auditointia. Nightingale on toteuttanut ja 
kehittää tietoturvakontrolleja jatkuvasti riskiperusteisesti ja noudattaen modernin tietoturvallisuu-
denhallinnan periaatteita. Tietoturvallisuutta myös testataan säännöllisesti. 

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 30.6.2021 oli 122 586 544 euroa. Emoyhtiön tilikau-
den tappio oli -10 755 180 euroa.  

Nightingale keskittyy tulevina vuosina rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yh-
tiö on sitoutunut erittäin tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa Nightingalen tulok-
seen ja taloudelliseen tilaan. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 
ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille. 

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen 
9.7.2021 Nightingale tiedotti ostaneensa saksalaisen digitaalisiin terveysratkaisuihin erikoistuneen 
Yolife GmbH:n (”Yolife”) koko osakekannan. Nightingalen verianalyysialusta täydentyy yrityskau-
pan myötä Yolifen digitaalisilla terveysratkaisuilla. Yolifen kehittämät ratkaisut tullaan integroimaan 
osaksi Nightingalen ennaltaehkäisevän terveyden palveluja, ja Yolifen ydintiimi tulee työskentele-
mään Nightingalen työntekijöinä maailmanlaajuisen terveysmission edistämiseksi.  
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30.8.2021 Nightingale tiedotti nimittäneensä kansainvälistä tunnustusta saaneen Jeffrey Barrettin 
tieteelliseksi johtajaksi. Barrett liittyy Nightingalen johtoryhmään 27.9.2021 alkaen. 

Varsinainen yhtiökokous 
Nightingale Health Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 28.10.2021. Kutsu yhtiöko-
koukseen julkaistaan myöhemmin.  

Taloudellinen raportointi  
Nightingale julkaisee taloudellisia raportteja seuraavasti:  

• Vuosikertomus tilikaudelta 2020–2021 viikolla 39 
• Puolivuosikatsaus (1.7.–31.12.2021) 24.2.2022 

Taloudelliset raportit ovat julkaisun jälkeen saatavilla Nightingalen verkkosivuilla osoitteessa 
www.nightingalehealth.com/sijoittajat. 

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle 

Nightingale järjestää englanninkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 15.9.2021 
klo 13 Suomen aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa: 

https://nightingalehealth.videosync.fi/2020-2021-results 

Esityksen pitää toimitusjohtaja Teemu Suna. Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa 
www.nightingalehealth.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä. 

 

 

Helsingissä, 15.9.2021 
Nightingale Health Oyj:n hallitus 

 

Lisätietoja 
Teemu Suna, toimitusjohtaja, puh. +358 20 730 1810 
ir[at]nightingalehealth.com 
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Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet 
Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tilin-
päätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön 
(FAS) mukaisesti. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Siten tietyissä tapauksissa sarak-
keen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä 
lukua. 

 

Konsernin tuloslaskelma 
 

Tuhatta euroa 1–6/2021 1–6/2020 7/2020–6/2021 7/2019–6/2020 

Liikevaihto 1 068 1 228 2 081 1 781 

Liiketoiminnan muut tuotot 142 3 303 13 

Materiaalit ja palvelut  -272 -100 -319 -14 

Henkilöstökulut  -1 663 -969 -2 649 -1 639 

Poistot ja arvonalentumiset -282 -113 -470 -227 

Liiketoiminnan muut kulut -1 931 -1 526 -4 224 -3 257 

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 56 0 56 0 

Liikevoitto (-tappio) -2 883 -1 478 -5 222 -3 342 

Rahoitustuotot ja -kulut -5 301 -192 -5 968 -386 
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiir-
toja ja veroja -8 185 -1 670 -11 190 -3 728 

Tuloverot -2 -3 -2 -3 

Kauden voitto (tappio) -8 186 -1 672 -11 192 -3 731 
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Konsernitase 
 

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 

VASTAAVAA   

Pysyvät vastaavat   

Aineettomat hyödykkeet 14 106 12 114 

Aineelliset hyödykkeet 721 1 375 

Sijoitukset 3 329 0 

Pysyvät vastaavat yhteensä 18 156 13 489 

Vaihtuvat vastaavat   

Vaihto-omaisuus 658 186 

Saamiset 1 569 9 210 

Rahat ja pankkisaamiset 113 807 905 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 116 034 10 301 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 134 191 23 791 

   

VASTATTAVAA   

Oma pääoma   

Osakepääoma 80 8 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 146 378 12 762 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -10 851 -7 123 

Tilikauden voitto (tappio) -11 192 -3 731 

Muuntoero 13 1 

Pääomalaina 0 6 818 

Oma pääoma yhteensä 124 429 8 735 

Pitkäaikainen vieras pääoma   

Lainat rahoituslaitoksilta 3 200 4 489 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3 200 4 489 

Lyhytaikainen vieras pääoma   

Lainat rahoituslaitoksilta 1 860 1 350 

Saadut ennakot 1 941 224 

Ostovelat 905 537 

Muut velat 272 7 057 

Siirtovelat 1 583 1 398 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 562 10 567 

Vieras pääoma yhteensä 9 762 15 056 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 134 191 23 791 
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Konsernin rahoituslaskelma 
 

Tuhatta euroa 1–6/2021 1–6/2020 7/2020–6/2021 7/2019–6/2020 

Liiketoiminnan rahavirta     
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja 
ja veroja -8 185 -1 670 -11 190 -3 728 

Oikaisut *) 5 666 338 6 586 678 

Käyttöpääoman muutos     
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vä-
hennys (+) 5 230 -525 5 465 -782 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähen-
nys (+) -156 73 -473 73 

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vä-
hennys (-) -4 060 171 -2 948 830 

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -217 -24 -324 -235 

Saadut korot ja muut rahoitustuotot -5 -1 0 0 

Maksetut verot 0 -1 -1 -2 

Liiketoiminnan nettorahavirta -1 727 -1 638 -2 884 -3 166 

     

Investointien rahavirta     
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 
hyödykkeisiin -1 307 -4 660 -2 698 -8 186 

Saadut avustukset investointeihin 0 319 0 384 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkei-
den luovutustuotot 1 239 0 1 239 0 

Investoinnit muihin sijoituksiin -3 274 0 -3 274 0 

Investointien nettorahavirta -3 341 -4 341 -4 733 -7 802 

     

Rahoituksen rahavirta     

Pääomalainojen nostot 4 818 0 6 818 6 818 

Vaihtovelkakirjalainojen nostot 0 0 1 000 0 

Saadut muut rahoitustuotot 2 258 0 2 258 0 

Maksetut muut rahoituskulut -7 579 0 -7 579 0 

Suunnattu osakeanti 113 974 0 118 820 0 

Omien osakkeiden hankkiminen -20 0 -20 -13 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0 350 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -667 -675 -779 -1 755 

Rahoitukset nettorahavirta 112 785 -675 120 517 5 400 

     

Rahavarojen muutos 107 717 -6 655 112 901 -5 568 

     

Rahavarat kauden alussa 6 090 7 560 905 6 473 
Valuuttakurssien muutosten nettovai-
kutus rahoitusvaroihin 0 0 0 0 
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Tuhatta euroa 1–6/2021 1–6/2020 7/2020–6/2021 7/2019–6/2020 

Rahavarat kauden lopussa 113 807 905 113 807 905 

     

Muutos 107 717 -6 655 112 901 -5 568 

*) Oikaisut 

Tuhatta euroa 1–6/2021 1–6/2020 7/2020–6/2021 7/2019–6/2020 

Liiketoiminnan muut kulut 92 40 156 70 

Poistot ja arvonalentumiset 282 113 470 227 

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -56 0 -56 0 

Rahoitustuotot -2 253 1 -2 258 0 

Rahoituskulut 7 499 188 8 168 383 

Muut oikaisut 102 -3 106 -1 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
1.1.2021–30.6.2021 

Tuhatta euroa Osake-
pääoma 

Sijoitetun va-
paan oman pää-
oman rahasto 

Muuntoerot Kertyneet 
tappiot 

Pääoma-
laina 

Yhteensä 
oma pääoma 

Oma pääoma 
kauden alussa 
(1.1.2021) 

8 21 556 -1 -13 854 8 818 16 527 

Kauden tulos    -8 186  -8 186 

Muuntoerot   14 4  18 

Pääomalaina     -8 818 -8 818 

Osakeanti 72 124 890    124 962 
Omien osakkei-
den ostot  -68    -68 

Muut muutokset    -6  -6 
Oma pääoma 
kauden lopussa 
(30.6.2021) 

80 146 378 13 -22 042 0 124 429 

 
 
1.1.2020–30.6.2020 

Tuhatta euroa Osake-
pääoma 

Sijoitetun va-
paan oman pää-
oman rahasto 

Muuntoerot Kertyneet 
tappiot 

Pääoma-
laina 

Yhteensä 
oma pääoma 

Oma pääoma 
kauden alussa 
(1.1.2020) 

8 12 806 1 -9 179 6 818 10 454 

Kauden tulos    -1 672  -1 672 

Muuntoerot   -1   -1 
Omien osakkei-
den ostot  -44    -44 

Muut muutokset    -3  -3 
Oma pääoma 
kauden lopussa 
(30.6.2020) 

8 12 762 1 -10 854 6 818 8 735 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
 
1.7.2020–30.6.2021 

Tuhatta euroa Osake-
pääoma 

Sijoitetun va-
paan oman pää-
oman rahasto 

Muuntoerot Kertyneet 
tappiot 

Pääoma-
laina 

Yhteensä 
oma pääoma 

Oma pääoma 
kauden alussa 
(1.7.2020) 

8 12 762 1 -10 854  6 818 8 735 

Kauden tulos    -11 192  -11 192 

Muuntoerot   12 4  17 

Pääomalaina     -6 818 -6 818 

Osakeanti 72 133 684    133 756 
Omien osakkei-
den ostot  -68    -68 

Muut muutokset    -1  -1 
Oma pääoma 
kauden lopussa 
(30.6.2021) 

80 146 378 13 -22 042 0 124 429 

 

 
1.7.2019–30.6.2020 

Tuhatta euroa Osake-
pääoma 

Sijoitetun va-
paan oman pää-
oman rahasto 

Muuntoerot Kertyneet 
tappiot 

Pääoma-
laina 

Yhteensä 
oma pääoma 

Oma pääoma 
kauden alussa 
(1.7.2019) 

8 12 820 0 -7 121 0 5 707 

Kauden tulos    -3 731  -3 731 

Muuntoerot   1   1 

Pääomalaina     6 818 6 818 
Omien osakkei-
den ostot  -58    -58 

Muut muutokset    -2  -2 
Oma pääoma 
kauden lopussa 
(30.6.2020) 

8 12 762 1 -10 854 6 818 8 735 
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Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset 
 

Tuhatta euroa 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET 

Yhteensä 

Aktivoidut 
kehitysmenot Ennakkomaksut Koneet ja ka-

lusto 

Muut aineelli-
set hyödyk-

keet 
Kirjanpitoarvo 
1.7.2020 11 514 600 1 375 0 13 489 

Lisäykset 2 141 100 646 250 3 138 

Vähennykset  90 0 1 239 0 1 330 

Poistot 395 0 61 14 470 
Kirjanpitoarvo 
30.6.2021 13 170  700 721 237 14 827 

 
Aktivoidut kehittämismenot 30.6.2021 päättyneellä tilikaudella olivat 2 141 tuhatta euroa, ja ne 
koostuivat pääasiassa digitaalisten palveluiden, laboratorio-ohjelmistojen tuotantovalmiuden ja 
tuotekonseptien kehittämiseen tehdyistä investoinneista sekä terveystietoihin ja näytteisiin teh-
dyistä investoinneista. Aktivoidut kehittämismenot muodostuvat henkilöstökuluista, tutkimusnäyt-
teiden analysointikuluista sekä ostoista kolmansilta osapuolilta. Henkilöstökulujen osuus akti-
voiduista kehitysmenoista oli päättyneellä tilikaudella noin 67 prosenttia (1 441 tuhatta euroa).  
 
Koneiden ja kaluston merkittävin erä tilikauden alussa oli kolme NMR-laitetta. NMR-laitteista yksi 
asennettiin ja käyttöönotettiin tilikaudella ja kaksi olivat asentamatta ja käyttöönottamatta tilikauden 
päättyessä. Koneiden ja kaluston lisäykset koostuivat pääasiassa NMR-laitteisiin tilikauden alussa 
kohdistuneiden taseen ulkopuolisissa vastuissa esitettyjen laitehankintasitoumusten suorituksista 
hankintojen toteuduttua päättyneellä tilikaudella täysimääräisesti. Yhtiö teki kesäkuussa 2021 kah-
desta NMR-laitteesta sale-lease back -sopimuksen rahoitusyhtiön kanssa. Yhtiö investoi tilikau-
della myös laboratorion perustamiseen Japanissa. 
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Taseen ulkopuoliset sitoumukset 
 

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 

Vakuudet   

Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnitys 3 757 4 536 

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 6 400 6 400 

   

Taseen ulkopuoliset sitoumukset   

Seuraavalla tilikaudella maksettavat   

Leasingvastuut 1 978 1 148 

Toimitilojen vuokravastuut 1 016 912 

Laitehankintasopimukset 0 619 

Tuotekehitysyhteistyösitoumus 0 301 

 2 994 2 980 

Myöhemmin maksettavat   

Leasingvastuut 1 829 1 763 

Toimitilojen vuokravastuut 3 283 4 045 

 5 112 5 808 

Jos yhtiön toiminta muuttuisi osittain tai kokonaan arvonlisäverottomaksi, yhtiö on sitoutunut kor-
vaamaan vuokranantajalle mahdollisen verottajalle palautettavan arvonlisäveron määrän Helsin-
gin toimitilojen perusparannusten osalta.  

 

 
Tunnuslukujen laskentakaavat 
 

Tunnusluku Laskentakaava 

Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalen-
tumisia. 

Liikevoitto (-tappio) Voitto (-tappio) ennen tuloveroja, rahoitustuottoja 
ja rahoituskuluja. 

Omavaraisuusaste % Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma – 
saadut ennakot) 

Nettovelkaantumisaste % Nettovelka / Oma pääoma yhteensä 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton  
Kauden voitto (-tappio) / Ulkona olevien osakkei-
den lukumäärän painotettu keskiarvo kauden ai-
kana 

Osakekohtainen tulos, laimennettu 
Kauden voitto (-tappio) / Ulkona olevien osakkei-
den lukumäärän painotettu keskiarvo kauden ai-
kana + laimentavat potentiaaliset osakkeet 

 
 


