Uutisia on parin viime kuukauden sisällä ollut monissa Kiinalaisissa lehdessä, että GP-seulonnat aloitetaan Kiinassa
kymmenessä maakunnassa, 10-20 miljoonaa testiä. Miten kommentoitte tätä? Voin laittaa tarvittaessa linkit, jos Biohit ei
tiedä mitään asiasta=) Eikö pitäisi ilmoittaa ihan pörssitiedotteella asiasta?
Lisäksi onko jotain positiivista sanottavaa piensijoittajille, joilla alkaa usko mennä Biohittiin?

Miksi yhtiö halusi tämän kyselytilaisuuden järjestettäväksi? Kun kuitenkaan mihinkään merkittävään kysymykseen ei voida
vastata koska pörssisäännöt eikä tuo osavuosikatsaus- kaan antanut eväitä edes kivapuheeseen. Kysytään nyt kuitenkin
muutakin:
1. Eikö Shubang myy? Shubang myy, mutta sitä on myytävä enemmän.
2. Vuodet kuluvat. Oletko pettynyt tupakka-Acetiumin epäonnistuneeseen markkinoille saantiin ja lisätutkimusten
(riippumattomien) tarpeeseen? Lanseeraamme tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetun Acetium -imeskelytabletin Suomen
markkinoille syyskuussa 2018.
3. Onko aika ajanut ohi myös migreeni-Acetiumista? Migreenitutkimuksen saimme valmiiksi kliinisen vaiheen

osalta kesäkuun lopussa. Tulosten tarkistus ja analysointi siirtyi kuitenkin seuraavalla raportointikaudelle.
Monikeskustutkimuksen tuloksia ei voi raportoida ennen kuin kaikki keskukset ovat valmiit.
Kiitos ja tsemppiä.

Osake-Onni:
Kiitokset Biohitin toimitusjohtajalle ja Osakeareenalle tämän haastattelun järjestämisestä!
Tuoretta puolivuotiskatsausta edeltäneet kolme puolivuotiskatsausta olivat liikevaihdon osalta käytännössä nollakasvun aikaa
(kun otetaan huomioon vuosi sitten seuraavalle vuosipuolikkaalle siirtyneet toimitukset). Uusimmassa katsauksessa vihdoin
saavutettiin kohtuullinen kasvu (myös ottaen huomioon vertailujaksolta myöhemmäksi siirtyneet toimitukset). Lisäksi nyt
annettu ohjeistus viittaa siihen, että vähintään pientä kasvua on jatkossakin luvassa ja toivottavasti kasvulle ei enää
myöhemminkään tule vuoden mittaisia taukoja. LV, tulos ja oheistus eivät kuitenkaan riittäneet markkinoille tänään.
Tässäpä kysymyksiäni. Ymmärrän, että osaan ei voi antaa juurikaan vastausta.
Kiinan Gastropanel
Kahdessa edellisessä yhtiökokouksessa (2017 ja 2018) on esitetty, että kyseisinä ajankohtina GP:llä seulottiin Kiinassa noin
240 sairaalassa. Mikä on tämän hetken tilanne sairaaloiden määrän suhteen? Tilanne sairaaloiden määrän suhteen on
kehittynyt positiivisesti.
Voidaanko sanoa, minkälaisten seulontaprojektien (Kiinan vastaava järjestäjä) myötä mahdollinen muutos on sairaaloiden
määrässä tullut? Sairaaloiden määrään tämä on vaikuttanut positiivisesti, kuten myös sairaaloiden osaamisen laatuun.
Ovatko ne 2015 alkaneet ”seulontatutkimukset” (20 000 ja 500 000) jo päättyneet? Eivät ole.
Mikä on näissä tutkimuksissa mukana olleiden sairaaloiden tämän hetkinen tilanne seulomisen suhteen (Luonnollisesti tila voi
sairaalakohtaisesti vaihdella, mutta kysyn noin pääsääntöisesti; siis jatkavatko kyseiset sairaalat mahdollisen tutkimuksen
päättymisen jälkeenkin.) Pääsääntöisesti jatkavat.
Ovatko nyt nettiiuutisten mukaisesti alkaneet varsin suureksi suunnitellut seulontaprojektit (joissa selkeästi mukana Hefei ja
GP-testit) vaikuttaneet tänä vuonna seulovien sairaaloiden määrään? (Viittaan seulontoihin, joissa viralliselta vaikuttava
aloitus on tehty ja seulontakeskuksia perustettu.) Hyvin todennäköisesti.
Voitko tarkentaa, miten jakaantuu Kiinan myynnissä sektoreittain Suomessa tehdyt testit ja toisaalta Hefeissä tehdyt? (siis
yksityinen, julkinen, mahdollinen ”kolmas sektori”) Viemme Suomesta Kiinaan sekä valmiita testejä että raaka-aineita
paikallisen testituotannon tarpeisiin. Teknologia-alusta –kohtaisia myyntilukuja emme julkista.
Hefeissä on ilmeisesti kehitelty uusia GP:n merkkiaineiden määrittämiseen soveltuvia laitteita, ainakin pikatestereitä.
Kuuluuko näiden laitteiden myynti JV:n purun yhteydessä tehdyn sopimuksen piiriin vai meneekö myynti kokonaan Hefein
piikkiin? GP:n merkkiaineiden määrittämiseen soveltuvissa laitteissa tarvitaan Suomesta vietyjä raaka-aineita ja nämä

kuuluvat jakelusopimuksen piiriin.

Biohitin myynnin kehittyminen erityisesti Kiinan ulkopuolella viime vuosina
Biohitin kokonaismyynti on jo mielestäni pitkään ollut varsin alhaista suhteutettuna tuotteiden potentiaaliin, runsaaseen
lukumäärään ja kauppapaikkojen lukumäärään. Tähän liittyen on firma usein (esim. aiemmissa Osakeareenan kyselyissä)
vedonnut siihen, että myynnin vahvempi kasvu vaatii tuotteiden rekisteröintiä uusille markkinointipaikoille. Kuitenkin viime
vuosina on rekisteröintejä valmistunut hyvinkin monessa paikassa ja on ollut aikaa kyseisissä paikoissa lanseerata tuotteita.
Tästä huolimatta Kiinan ulkopuolella käytännössä mitään merkittävää kasvua ei ole saavutettu ja esimerkiksi Suomessa
myynti on jopa romahtanut viimeisissä katsauksissa. Onko tähän selkeitä syitä ja onko odotettavissa jatkossa muutosta asiaan?
Liikevaihto on kehittynyt suotuisasti myös Kiinan ulkopuolisissa maissa joista tärkeimmät ovat Euroopassa ja Lähi-Idässä.
Samaan aikaan Suomen osalta painopistettä on siirretty kannattavampaan liiketoimintaan.
Edelliseen liittyen, kysyisin mainitsemistani myyntiongelmista eri tuotteista. Voiko antaa firman oman arvion tuotekohtaisesti,
missä määrin syy eri tuotteissa on puuttuvasta tieteellisestä näytöstä, tuotteiden hankaluudesta markkinapenetraatioon ja missä
määrin epäonnistuneesta tai vähäisestä markkinoinnista: (erityisesti)
On kilpailijoiden tehtävä arvioida em asioita.

Shubang
Firma on ollut hiljaa Shubangista viime talouskatsauksissaan. Tarkoittaako tämä sitä, että tuotteesta ei ole tullut eikä
lähiaikoina ole odotettavissa merkittäviä tuloja Suomeen?
Tuote on myynnissä, emme anna tuotekohtaisia ennusteita.
Varmasti vaikeaa kommentoida GrandPharman asioita, mutta voitko ottaa kantaa yleisellä tasolla siihen, mitä tarvittaisiin
Shubangin lisääntyneeseen myyntiin? Lisää tutkimusnäyttöä tuotteen eduista, lisää markkinointia vai jotain muuta?
Markkinointiin on panostettu merkittävästi, mutta jakelukanava on edelleen kehitettävä.
Acetium hapottoman mahan hoitoon Kiinassa
Missä vaiheessa on muutaman vuoden kestänyt Acetiumilla tehtävä tutkimus hapottoman mahan hoitoon Kiinassa?
Kesken.
Kiinalaisilla työpaikkasivustoilla Hefei on hakenut toukokuusta lähtien kymmeniä työntekijöitä ilmeisesti
perustettavaan ”Chinese Herbal Pieces Department”-yksikköön. Voitko vahvistaa tai kieltää, että tällainen osasto ollaan
perustamassa.
Biohit Oyj:n asia ei ole kommentoida toisen yhtiön liiketoimintaa.
Työnhakuilmoituksissa käsitellään ”herbaalien” myyntiorganisaation perustamista ja tähän liittyvää myymistä, ja lisäksi
osassa työtehtävistä mainitaan tehtäväksi ”Responsible for the company's "early gastrointestinal cancer screening project"
grassroots promotion sales planning and team building" . Nämä työpaikkailmoitukset omassa pienessä mielessäni herättävät
hypoteesin, että herbaalit ovat kysteiinivalmisteita (Acetiumeja), joihin Hefeillä on tunnetusti optio lisensoida hapottoman
mahan hoitoon, ja näitä valmisteita suunnitellaan ryhdyttävän myytäväksi ja nämä valmisteet olisivat jopa pääsemässä
mahasyöpäseulontaohjelmiin mukaan. Voisitko kommentoida näitä työpaikkailmoituksia ja tätä ehkäpä rohkeata hypoteesiani.
Sen alasampuminenkin otetaan kiitollisuudella vastaan.
Biohit Oyj:n asia ei ole kommentoida toisen yhtiön liiketoimintaa.

Pika-GP
Voitko kuvailla syitä siihen, miksi (ilmeisesti) pikatesteri meni joiltain osin uusiksi?
Lanseeraamme tuotteen kun se on valmis, en halua ottaa laaturiskejä.
Voiko antaa aika-arviota, milloin päästään uudestaan hakemaan CE-merkintää ja toisaalta jopa milloin sen saaminen voisi olla
odotettavissa?
Heti kun dokumentaatio ja validoinnit ovat ok.
Migreenitulokset
Pahoittelen huonoa luetun ymmärrystäni liittyen talouskatsaukseen, mutta oliko niin, että Suomen tulokset kerrotaan ainakin
päälöydoksiltään erikseen ja mikä olisi kertoimisen ajankohta?

Migreenitutkimuksen saimme valmiiksi kliinisen vaiheen osalta kesäkuun lopussa. Tulosten tarkistus ja
analysointi siirtyi kuitenkin seuraavalla raportointikaudelle.
Toisaalta ymmärsinkö oikein, että Viron tulosten (kertomisen) ajankohta olisi aikaisintaan ensi vuonna? (siis jos/kun
aikaisintaan syksyllä saadaan rekry valmiiksi.) Tavoite on saada Viro valmiiksi syksyn aikana. Tulokset

raportoidaan heti kun ne ovat valmiita.
Onko Suomen tulosten sokkoutusta avattu tai edes vähän raotettu? (hymiö) Ilmoitetaan myöhemmin.
Jos tulokset ovat hyviä, onko tarkoitus tehdä aivan uusi tuote, siis eri nimelläkin kuin Acetium? Ilmoitetaan myöhemmin.
Tupakka-Ace
Firma on voimakkaasti korostanut tupakka-Acen tärkeyttä liiketoiminnan painotusalueena sekä hehkutettu 2017 saatujen
tulosten erinomaisuutta. Tuote on tosiaan potentiaalinen vaihtoehto tupakoinnin lopettamisessa; ei vähiten sen takia, että se on
nikotiiniton, haitaton ja hyvin mahdollisesti hyödyllinen suun ja jopa muullekin terveydelle. Itselle on jäänyt seuraavia
epäselvyyksiä/epäilyksiä. Voisiko saada kommentit näihin seikkoihin:
Tyypillisesti täysin uuden hoitokeinon ”yleinen hyväksyntä” vaatii enemmän kuin yhden tuloksiltaan positiivisen
tutkimuksen. Nythän on varsinaisesti vain yksi tilastollisen merkitsevyyden saavuttanut tutkimus. Onko kyseinen
tutkimustulos riittävä, jotta voi käyttää väittämää ”tupakoinnin lopettamiseen”? Vai olisiko esimerkiksi vaadittu pidempi
tutkimusjakso tätä varten? Onko jopa niin, että ilmaisua ”irti tupakasta” käytetään tätä kiertämään? Yhtiö arvioi

tutkimustuloksen riittävän luotettavaksi.
Kuinka kuvailisit strategiaa tuoda tuote markkinoille kansainvälisesti? Julkaistut jakelusopimukset kattavat toistaiseksi vain
muutaman maan. Onko tavoitteena, että joku isompi partneri toisi tuotteen markkinoille useassa maassa vai mennäänkö maa
kerrallaan -tavoitteella? Käynnissä on useita neuvotteluja, joukossa on sekä maa –kohtaisia

partnerikandidaatteja, että mahdollisia partenereita joita toimivat useassa maassa.
Colonview-Elisa
Tuleeko tarve CV-Elisan kehittäminen Pietarin ja Brasilian seulontatutkimusten kokemuksista vai onko taustalla jo pidempi
suunnitelma? CV-Elisalla vastaamme tiettyihin tarjouspyyntöihin, nimenomaan laajemmissa seulonnoissa.

Voiko kertoa, kuinka pitkällä kehitystyö on ja milloin voidaan lähteä hakemaan CV-merkintää? Heti kun dokumentaatio ja
validoinnit ovat ok, haetaan CE-merkintä.

Pietarin CV-tilanne
Kovasti oli tapetilla CV-tutkimus Pietarissa vuosi sitten, mutta sitten asia katosii firman tiedotteista. Tutkimuksen piti päättyä
2017, onko se päättynyt? On, ja Pietarissa myynti on käynnissä.
Onko Biohitillä tietoa tuloksista ja aiotaanko niistä tiedottaa? Venäjän viranomaiset eivät anna tietoja.
Odottaako firma, että vielä neuvotellaan mahdollisesta seulonnan aloittamisesta? Ajamme tätä aktiivisesti.
Onko parhaillaan neuvotteluilta käynnissä? Työ jatkuu.

Colonview Brasilia
Mikä on Brasilian tilanne siellä tehtävien tutkimusten suhteen. Aiemmassa OA:n kyselyssä sanottiin, että Brasiliassa on
menossa pilotti, joka nyt sitten on loppunut. Sijoittajilla on oletuksena, että Brasiliassa tavoitteena on jossain vaiheessa
aloittaa seulonta. Onko firmalla (yhä) tavoitteena, että näiden pilottien jälkeen tavoiteltaisiin varsinaista seulontaa? Jotta tämä
tapahtuisi (eli maan terveysviranomainen tekisi päätöksen seulontojen aloittamisesta), mitä tarvittaisiin sitä ennen tapahtuvan,
esimerkiksi lisätutkimusten suhteen? Seulonta on edelleen tavoitteena ja edellyttää tarjouskilpailun voittoa.

Yleistä seulontojen neuvotteluista

Aiemmin Biohitin talouskatsauksissa luki: ”firma neuvottelee parhaillaan usean seulontaprojektin aloittamisesta”. Parista
viimeisestä katsauksesta on tämä lause otettu pois. Tarkoittaako tämä, että parhaillaan ei siis tällaisia neuvotteluja ole
meneillään? Ei tarkoita.

Tiedottaminen
Usean projektin aikataulut ovat pettäneet toistuvasti. Esimerkiksi migreenitutkimuksessa on vuosien varrella firma antanut eri
foorumeilla useita uusia päättymisajankohtia, jotka eivät sitten ole pitäneet. Asiaa on huomattavasti pahentanut se, ettei
annettuja vääräksi osoittautuneita aikatauluja ole koskaan ajallaan korjattu vaan myöhemmin on aina tullut uusia deadlineja
tilalle, aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Piensijoittajat ovat olleet hämmentyneitä, syyttäneet firmaa alkaen
välinpitämättömyydestä heitä kohtaan jopa aina pahimmillaan epärehellisyyteen saakka. Onko tähän mitään sanottavaa,
selityksiä, kiistättekö, asian ja onko asiaan muutoksia tulossa? (Tuoreessa katsauksessa asiaan nähdäkseni oli tullut korjausta
joidenkin projektien osalta, kiitos siitä.)

Mikäli deadline on osoittautunut mahdottomaksi, on se ollut pakko korjata ja tiedottaa. Itsekin haluaisin tulokset heti valmiiksi, mutta
samalla meidän on toimittava siten että tulokset ovat vedenpitävät. Tutkimuksen laatu on tärkeämpi kuin aiemmin kommunikoitu
deadline, ja jos näiden välillä on pitänyt valita niin valitsen aina laadun.
Alkuvuoden 2018 aikana on saatettu päätökseen huomattavasti viivästynyt migreenipotilaiden satunnaistettu kaksoissokkotutkimus
kliinisen vaiheen osalta. Tulosten analysointi ja raportointi kuitenkin siirtyi seuraavalle katsauskaudelle. Kevään aikana tutkimus on
suljettu kaikissa tutkimuskeskuksissa sitä mukaa, kun viimeiset tutkittavat ovat käyneet hoitojaksoa seuraavalla seurantakäynnillä.
Alun perin suunniteltua 200:n potilaan tutkimusaineistoa ei onnistuttu saamaan kokoon Suomessa. Tämän kompensoimiseksi
päätettiin aloittaa toinen tutkimus, johon otimme mukaan kaksi uutta klinikkaa Virosta. Molempien kanssa on sovittu 80:n potilaan
tutkimisesta käyttäen samaa tutkimusasetelmaa kuin Suomen tutkimuksessa. Potilaiden rekrytoiminen Tartossa ja Tallinnassa on
sujunut erittäin ripeästi, ja koko 160:n potilaan tutkimusaineisto näyttäisi näillä näkymin olevan koossa syksyn 2018 aikana.

Spesifisesti liittyen Hefein tiedottamisongelmaan ma ohjenuorani tiedotusongelmasta on ollut T:n vastaus tällä areenalla kaksi
vuotta sitten eli ”Saamme jatkuvasti ajantasaista tietoa Kiinan liiketoiminnan edistymisestä. Tiedottamisen laajuutta ei rajaa
niinkään oikeutemme antaa yhteisyritystä koskevaa tietoa vaan yleinen sääntely-ympäristö, jossa pörssiyhtiönä toimimme.
Julkaistavan tiedon tulee täyttää useita laissa ja muussa sääntelyssä asetettuja kriteereitä, jotta se voidaan julkaista”, ja olen
ajatellut, että Hefei ei halua tai voi tehdä virallisia tiedotteita, mahdollisesti asiakkaansa eli Kiinan terveysviranomaisen takia
ehkä. Pitääkö ohjenuorani paikkaansa asiassa?
Kyllä, mutta tilanne on muuttunut siten että Hefei ei enää ole yhteisyritys eli Biohit Oyj ei omista Hefeitä eikä osallistu Hefein
hallintoon.
Onko Kiinan tiedon saamisessa tällä hetkellä muuta ongelmaa?
Kielimuuri, aikaero, kulttuurierot jne.
Useat sijoittajat ovat eritysesti 2018 aikana esittäneet huomattavaa pelkoa siitä, että Hefei saattaa huijata Biohittiä. Voitko
taata, ettei tällaiseen pelkoon ole perusteita?
Luotamme ja samalla kontrolloimme, että osapuolet toimivat sopimusten mukaan ja laillisesti.
Mikä/mitkä ovat firman itsensä näkökulmasta keskeiset riskit Kiinan GP-liiketoiminnassa (sen lisäksi, että se muodostaa
yksittäisen suuren liiketoiminta-alueen)?
Mahdolliset poliittiset riskit ovat keskeisiä.
”Tulevaisuus on nyt”
Toimitusjohtaja kuuluu sanoneen yhtiökokouksessa otsikon kaltaisesti. Voitko täsmentää, viitataanko tällä firman
tämänhetkiseen taloudelliseen suorituskykyyn vai johonkin muuhun?
Tämänhetkiseen taloudelliseen suorituskykyyn.
Tuotekehitys

Tuoreet rekrytoinnit osaltaan vaikuttaisivat viittaavan siihen, että tuotekehitykseen ollaan (edelleen) panostamassa. Voiko
arvioida, onko pääpaino vanhojen tuotteiden uusien versioiden kehittämisessä vai täysin uusissa tuotteissa?
Nykyiset projektit saatetaan valmiiksi ja paralleelisti aloitetaan uusia.

Avoin kysymys eri markkina-alueista:
Olisiko mitään toiveita herättävää kerrottavana esim seuraavista markkina-alueista, joissa firmalla on merkittäväksi ajateltua
toimintaa jo ollut?
Intia, Japani, joku muu valinnan mukaisesti, kysymyksen avoimen hengen mukaisesti.
Intiassa etenemme diagnostiikan osalta.
Miksi Etelä-Korea erityisesti mainitaan osarissa tärkeäksi (paitsi tietenkin, että sinne nyt saatiin jakelija)?
Etelä-Korean markkinat ovat kiinnostavat. mm korkean mahasyöpäesiintyvyyden takia.
Piensijoittaan rohkaiseminen
Areenan kyselyssä on perinteisesti kysymys, miten toimitusjohtaja haluaa/voi rohkaista piensijoittajaa uskomaan tulevaan.
Edeltävällä kerralla mainittiin Kiinan seulontatutkimus, ja on iloksi todettava, että kahdessa vuodessa VAIKUTTAISI sille,
että seulontatutkimus on hyvinkin edennyt kahden vuoden verran kohti isompaa seulontaa, ja piensijoittajat pyrkivät elämään
siinä uskossa, että Kiinan GP alkaa tuottaisi lyhyellä tähtäimellä merkittäviä tuloa. Voiko toimitusjohtaja vahvistaa, että tätä
on realistista odottaa? Toisaalta kysyn, kehottaisitko nyt 2018 toivomaan merkittävää liikevaihdon kehittymistä myös Kiinan
GP:n ulkopuolelta ja mistä projekteista erityisesti kannattaisi odottaa? Emme anna projektikohtaisia liikevaihtoennusteita

Aiomme kasvaa kannattavaksi ja olemme vahvasti sitoutuneet toteuttamaan yhtiön tulevaisuuden kannalta
välttämättömät toimenpiteet. Biohit uusin arvio vuoden 2018 näkymistä: ”Biohit odottaa koko vuoden 2018
liikevaihdon olevan vähintään 9,8 milj. euroa ja enintään 11 milj. euroa (edellisvuonna 9,0 milj. euroa) Yhtiö ei arvioi,
milloin vertailukelpoinen tulos kääntyy voitolliseksi.”
.
Mitä sanottavaa on sinulla siitä, että osa piensijoittajista kokevat vaikeaksi uskoa firman tulevaisuuteen, sillä sisäpiiri ei
yleisesti ottaen sitoudu firmaan omalla rahalla ja optio-osakkeetkin tuntuvat polttelevan käsissä? Minä olen sitoutunut Biohit
Oyj:hin omalla rahalla siten että omistan nyt 14745 kpl B-osakkeita ja aion ne pitää. Elokuussa osakemääräni kasvoi 1001 kpl.
Suuret kiitokset vielä! Ja pahoittelen suurta lukumäärää kysymyksiäni.
Osake-Onni

MikaManse: Hei Semi ja IR, kiitos kyselymahdollisuudesta!
Tiedotus
Saadaanko hyviin Osake-Onnin kysymyksiin vastaukset tälläkertaa? Suurin osa hänelle vastauksista kattaa osin myös nämä
omani, niinpä tässä kysymyksiä mitä itseäni noiden lisäksi askarruttavat?
Miten tiedotusta yleisesti firma aikoo parantaa? Onko suunnitelmia esim. jonkintyyppisen kuukausittaisen tiedotusvartin
järjestämisestä tms. Toki pörssitiedotukset erikseen, mutta noin kevyemmin firman asioista joku kertoisi, ei tarvi olla TJ.
Communications Manager tittelinsä puolesta? Pyrimme jatkuvaan parantamiseen.
Miksi Liu Fengin ei annettu puhua ylim.yk:ssa? nyt tuo vain vahvisti salailukulttuuria. Mitä ja miksi salailtiin, yhtiökokous on
kuitenkin virallinen kanava puhua firman asioista! Jos sen seurauksena pitää tiedottaa, niin sitten tiedotetaan, muuten se on
salailua jos asiat jo tiedossa. Agendalla oli tuossa ylimääräisessä yhtiökokouksessa vain hallituksen jäsenen valinta.

Hefei
Nyt kun Hefei/Liu Feng on isoin osakkeenomistaja, saadaanko asianmukaiset katsaukset häneltä Kiinan tapahtumisista ja

etenemisistä reaaliajassa? Liu Fengin antamat katsaukset omasta liiketoiminnastaan ja se onko niitä vai ei ovat Liu Fengin
asia kommentoida.
Nyt viimeistään täytyy olla tietoa hyvin saatavilla uuden hallitusjäsenyyden myötä.
Miten Kiinan tehdas etenee, tähän esim. Liu Feng olisi voinut vastata ylim. yk:ssa?
Onko suunnitelmia että osa Biohitin raaka-ainevalmistuksesta sijoittuisi sinne ihan Hefein riskienhallinnan näkökulmasta
raaka-ainetoimittajaan testien osalta? Biohit Oyj:n raaka-ainevalmistus pidetään Helsingissä.
Aikooko Hefei tehdä 30% omistuksen ylitettyään ostotarjouksen lopuista? Onko Hefei sanonut tästä jotain?
"Jos osakkeenomistajan omistus ylittää 30 prosenttia yhtiöstä, on tehtävä pakollinen ostotarjous kaikista osakkeista."
Hefein aikeet ja se onko niitä vai ei ovat Hefein asia kommentoida.

Yhtiö
Nyt kun on uutta verta myös talouspuolella, niin ehkä talouskatsaus ja jatkossa talousjohtaja voisi olla myös tuolla
'talousvartissa' välillä? Hyvä idea.
Tehdasvierailu, onko suunnitelmissa? Puhdastiloissa ylimääräistä kulkemista pyrimme välttämään paitsi mikäli se edistää
liiketoimintaamme.
Miksi jatkuvasti julkisuudessa ilmoitetut aikataulut pettää? Miksi mitään ei saada säällisessä ajassa maaliin? Mikäli deadline
on osoittautunut mahdottomaksi, on se ollut pakko korjata ja tiedottaa. Esimerkiksi tutkimuksen laatu on tärkeämpi kuin aiemmin
kommunikoitu deadline, ja jos näiden välillä on pitänyt valita niin valitsen aina laadun.

Kysymyksiä olisi paljonkin, mutta tässä tärkeimmät, ja toivottavasti saadaan hyviä vastauksia, " en voi kommentoida" ei
kuulu niihin.
Kiitos & Terveiset Tampereelta.

Kirjoittaja Mikko Mallikas » 28.08.2018 11:42
Suuresti hämmästyttää, että eikö todellakaan Liu Fengillä ollut mitään sellaista tietoa saattaa Biohitille, jolla olisi ollut
osakkeen arvoon vaikutusta ja sitä kautta olisi pitänyt tiedottaa?
Hänellä varmasti on tiedossa esimerkiksi nämä asiat jotka varmasti vaikuttavat osakkeen arvoon:
- tämän hetkinen käytössä oleva tuotantokapasiteetti
- GP myyntitilanne nyt ja lähitulevaisuus (tilauskanta)
- seulontatutkimusten tilanne
- mahdollisen seulonnan tilanne/eteneminen
- konsensuspäätös/suositustilanne
- aikataulut näille edellisille
- tehdaslaajennuksen tilanne ja aikataulu
- yhteenveto yrityksestä (henkilömäärä jne jne)
Onko todellakin Semi niin, että näistä asioista Biohitillä ei ole tietoa?

Biohit Oyj:n tavoitteena on viestiä aktiivisesti, oikea-aikaisesti ja yhdenmukaisesti Biohit Oyj:n toiminnasta
kaikille sidosryhmilleen. Yhtiö pyrkii viestinnällä ottamaan kaikkien sidosryhmien erikoistarpeet ja -intressit
huomioon. Tavoitteena on lisätä luottamusta yhtiötä kohtaan ja siten edistää yhtiön liiketoimintaa.

Tiedotuksessa meidän on otettava huomioon myös kilpailutilanne, IPR-asiat, liikesalaisuudet ja esitettyjen
arvioiden on oltava perusteltuja unohtamatta asianmukaista huolellisuutta.
Mikko Mallikas

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja Syyntakeeton » 28.08.2018 23:19
Terve, alla muutama kysymys joihin toivoisin vastausta;
Koska johto lopettaa optioveivauksensa ja ostaa osakkeita viimeisillä roposillaankin hullun kiilto silmissä? Ainakin yksi
kiinalainen tuntuu pitävän Biohittiä varmana lappuna sijoitettuaan tähän kymmeniä miljoonia euroja joten miksi muu johto
ei olisi samaa mieltä? Minä olen sitoutunut Biohit Oyj:hin omalla rahalla siten että omistan nyt 14745 kpl B-osakkeita ja aion
ne pitää. Elokuussa osakemääräni kasvoi 1001 kpl.

Onko Shubang kuopattu Kiinassa? Kaiken saatavilla olevan informaation perusteella siltä vaikuttaa. Shubang ei ole kuopattu
Kiinassa.
Mikä estää yhtiön uutta kiinalaisosakasta ostamasta yhtiötä pois pörssistä "pilkkahintaan" ja jättää muut nuolemaan
näppejään/haavojaan? 30%:n omistusraja ja sitä seuraava pakollinen ostotarjous eivät ajatusleikkinä ole kaukana. Puuttuvat
osakkeet saisi markkinoilta tarvittaessa lyhyessäkin ajassa. Vai eivätkö suurimmat omistajat myisi? Hypoteettisesti; minkä
kokoisen tarjouksen suosittelisit osakkeenomistajien hyväksyvän? Nämä ovat omistajien asioita.
Myikö Osmo ja pojat osakkeitaan alhaiseen hintaan Liu Fengille siksi että jäljelle jäävien arvo reilusti kasvaessaan
kompensoisi tämän enemmän kuin riittävästi? Nämä ovat omistajien asioita.
Oliko kesäkuun aikana eli H1:n lopussa Hefeille tehdyt 0,7 milj. €:n kaupat yksittäinen isompi toimitus vai tulevaisuuden
jatkuvaa, normaalia ja kasvavaa kassavirtaa? Nämä näyttävät tulleen heti Liu Fengin Biohit-kauppojen toteutumisen jälkeen.
Puitesopimuksen mukaista.
Kiitos tästä kyselymahdollisuudesta ja toivottavasti tulevaisuus on Laippatiellä valoisa!
Syyntakeeton

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja Timbo » 29.08.2018 10:16
Terve,
Kysyisin seuraavaa:
Pörssiyhtiön Toimitusjohtajan yksi tehtävistä on varmistaa, että yhtiö tuottaa arvoa omistajilleen. Miten itse arvioit, että olet
tästä tehtävästä suoriutunut ja mitä konkreettisia toimia meinasit jatkossa tehdä asian parantumiseksi?
Kiitos.
Yhtiön pörssiarvo on korkeampi kuin pipettien kanssa – ja pipetit aikoinaan olivat 95% liikevaihdosta. Raskaasti tappiolla
olleen yhtiön operatiivinen kassavirta on käännetty kasvulla positiiviseksi. Strateginen tilanne huomioiden tiedän missä ovat
yhtiön suuret mahdollisuudet ja mitä pitää tehdä kunkin tahon kanssa. Kaikki kritiikki on tietysti tervetullutta.

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja asetiffi » 29.08.2018 15:17
Onko ajateltu tupakanvierotus tuotetta lisensoitavan white labelina maailman isoille toimijoille niin ettei kuluttajabrandia
yritettäisi Laippatiellä tehdä, annettaisiin maailman suurimpien parhaalla osaamisella hoitaa homma. Kyseessä on nimittäin
jättimäinen markkina ja puhtaasti markkinointi-brandi-myyntipeli Nicoretteja ym. vastaan. Martin mahalla ei nyt pärjää.
asetiffi
Käymme jatkuvasti neuvotteluja tupakanvieroitustuotteen osalta. Tuote on asemoitu eri tavalla kuin
nikotiinikorvaustuotteet, sillä siinä ei ole nikotiinia – Acetium imeskelytabletti onkin se jota kannattaa ensimmäisenä kokeilla
kun on motivaatio lopettaa. Neuvotteluissa isot toimijat tyypillisesti haluavat nähdä, miten tuotetta on jo markkinoitu ja
miten se on jo menestynyt.

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja miikkanokia » 30.08.2018 11:44
Miten kommentoit tätä kauppalehden keskusteluosiosta kirjoitettua asiaa:
Mukavasti tuhoaa toimitusjohtaja pääomistajan siunauksella omistajien varallisuutta optiomyynneillään - 30.8 mennään jo
kolmosella alkaviin lukuihin, vaikka osari oli ihan ok.
Eikä ihme, kukapa olisi niin hullu että ostaisi kun toimitusjohtaja luukuttaa kaiken ulos vaikka hehkuttaa kiinaa osarissa.
Eli sellainen 10-15% pois firman markkina-arvosta koska toimari tarvitsee muutaman kymppitonnin eikä uskalla katsoa
vuotta eteenpäin pikkupossan kanssa. Ei vaikka hehkutustensa mukaan kiinan suhteen ollaan nyt erinomaisissa asemissa.
"Sekä Biohit Healthcare (Hefei) Co. Ltd tuotantokapasiteetin laajennus että omistajuus Biohit Oyj:stä luovat meille
erinomaiset edellytykset kasvavilla Kiinan markkinoilla."
Kirjoitatte, että luukutan ”kaiken ulos”. Kyseessä on väärä tieto. Minä olen sitoutunut Biohit Oyj:hin omalla rahalla siten että
omistan nyt 14745 kpl B-osakkeita ja aion ne pitää. Elokuussa osakemääräni kasvoi 1001 kpl. Samaan aikaan minun on
toimittava kaupankäyntirajoitusten puitteissa ja velvoitteenikin hoitaen.

Hei,
Acetiumista:
- onko mahdollista että Acetium kapseleiden syöminen voisi aiheuttaa hapottoman mahan? Ei ole mahdollista, kyseessä
lienee täydellinen väärinkäsitys. Acetium –kapseli on tarkoitettu suojaamaan hapotonta mahaa.
Kysyn, koska markkinointiviestintänne paketin kyljessä antaa ymmärtää tällaisen olevan mahdollista.
Pakkauksen kyljessä oleva teksti: ”Jos sinulla on hapoton maha, haponestolääkitys tai krooninen helikobakteeriinfektio”
ImuAcetium:
ImuAcetium lanseerauksen aloitus on kyllä hyytävää katseltavaa ja toivon että parannatte otteitanne nopeasti ja paljon?
Huomautan että epävarmuutenne tuotteen toimivuudesta näkyy kauas eikä sitä paranna mikään tutkimus vaan tiukka
asennemuutos tuotetta, markkinointia ja myyntiä kohtaan (sama pätee Acetiumiinkin).

Lanseeraus on vasta alkamassa. Tuotteen toimivuuteen ei liity epävarmuutta.
"Auttaa eroon tupakasta ilman nikotiinia"?
- onko tämä nyt se myyntilause joka tulee paketin kylkeen? Lanseeraus on syyskuussa. Näette paketin aikanaan.
- oletteko ihan varmoja että pelkkä sana "auttaa" on riittävä varoitus kuluttajalle jos joku tupakoitsija ei saakaan tuotteesta
toivomaansa apua? Ei ole olemassa yhtään lääkettä tai muuta keinoa jolla kaikki tupakoitsijat saadaan lopettamaan.
- olisiko mahdollista lisätä sana "saattaa" tuohon eteen taikka sitten muuttaa teksti myyntimuotoon eli "Eroon tupakasta
ilman nikotiinia"? Kiitokset vinkistä. Lanseeraus on syyskuussa. Näette paketin aikanaan. Viittaan ylläolevaan.
- onko Joutsenlipun käyttöön syynä se että tuote vietäisiin tuolla paketilla muuallekkin kuin Suomeen (teksti käännettynä)?
On, avainlippu siinä on.
Muuta:
Markkinointi on ammattilaisten työtä jolla pohjustetaan myyjän tekemää kauppaa. Nykyinen BioHitin markkinointi ei
selvästikkään ole ammattimaista.
- oletteko mielestäsi onnistuneet tuotteittenne myynnissä Suomessa? Ei, käypähoitosuosituksiin tarvitaan muutos.
- mitkä asiat ovat olleet onnistumisen tai epäonnistumisen syynä? Suomalaisten käypähoitosuositusten vanhakantaisuus.
Uusin tutkimustieto ei ole vielä päivittynyt suomalaisten käypähoitosuosituksiin.
- kumpi on mielestäsi tärkeämpää: Myynti vai tutkimus? Myynti, mutta tuotteiden laadun ja suorituskyvyn takaamiseksi
tarvitaan myös hyvää tutkimustyötä.
havukuvio

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja Kasvainsuolistossa » 30.08.2018 20:48
Hei!
-Miksi Biohitin apteekkikamppanjat Suomessa ovat loppuneet? Ovat olleet kuulema suosittuja e-suomessa. Olemme
kehittäneet toimintaa kannattavampaan suuntaan yhdessä alan toimijoiden kanssa.
- Onko R-kioski myynyt yhtään lahjakorttia? On.
Kasvainsuolistossa

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja miikkanokia » 31.08.2018 11:24
Hyytävää menoa ollut Biohitillä viimevuodet pörssissä kun muuten on pörssi noussut:
1v. muutos -21.15%
2v. muutos -24.78%
3v. muutos -14.83%
5v. muutos -29.75%
Miten aiotte korjata tilanteen/palauttaa sijoittajien luottamuksen Biohittiin? Eikö olisi jo aika tehdä dramaattisia muutoksia?
Lähiaikoina pääsemme tilanteeseen jossa voimme alkaa lanseerata uusia tuotteita, tuotteita joihin liittyviin kliinisiin
tutkimuksiin, kehitystyöhön ja tuotannon valmisteluun on käytetty useita vuosia.
miikkanokia

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja Optio » 01.09.2018 21:00
Onko optio-ohjelma mielestäsi onnistunut? Johdon optio-ohjelman dilutaatiovaikutus on ollut mitätön ja sen vaikutus
kannustimena oli erittäin merkittävä, lisäksi se toi rahaa yhtiön kassaan merkintämaksuina.
Miksi sisäpiirirekisterissä ei näy ajankohtaista tietoa omistuksista? Riittääkö 2018 vuosi tietojen päivittämiseen?
MAR-asetuksen (markkinoiden väärinkäyttöasetus) myötä julkiset sisäpiirirekisterit poistuivat 3.7.2016. Haluamme kuitenkin
olla mahdollisimman avoimia sisäpiirin tiedon suhteen ja voimme jatkossa raportoida johdon ja hallituksen omistukset
yhtiön internet-sivuilla.

Onko mielestäsi kaikki hallituksen jäsenet onnistuneet tehtävissään? Tehtäviini ei kuulu arvioida hallituksen jäsenten
toimintaa julkisesti.
Oletko riskinsietokykyinen? Erittäin.
Optio

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja miikkanokia » 02.09.2018 10:17
Mitä kuuluu Genetic Analysis AS:lle nyt ja osaatko kertoa miltä heidän tulevaisuus näyttää? Genetic Analysis AS ottaa tähän
itse kantaa jos ottaa.
miikkanokia

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja Ace » 02.09.2018 21:49
Viime vuoden kesän tienoilla annoit lehdille haastattelun, jossa kerroit, että TupakkiAcesta on tullut jo satoja yhteydenottoja
niin ulkomailta kuin suomesta. Tähän mennessä olette saaneet jakelija sopimuksen Kreikkaan.
Tiedotteemme 3.9.: Biohit Oyj ja Retail Partner ApS ovat allekirjoittaneet sopimuksen tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetun
Acetium-imeskelytabletin jakelusta Tanskassa ja Ruotsissa.
Tämä sopimus tuskin jää viimeiseksi.

Mikä on kestänyt, että tuotetta ei olla saatu muualle myyntiin? Suuret vähittäistavaraketjut ottavat jakeluun uusia tuotteita
pari kertaa vuodessa, ja heillä on omat aikataulunsa ja vaatimuksensa mm logistiikan osalta.
Meinaatteko edetä samalla strategialla tämän tuotteen kanssa niin kuin muidenkin, eli mahdollisimman paljon
jakelusopimuksia mikroyritysten kanssa ilman että mitään liikevaihtoa saadaan aikaiseksi, vai lähdettekö hakemaan isoa
kansainvälistä kumppania? Haemme jakelijoita jotka omalla alueellaan hoitavat myynnin ja markkinoinnin.
Voisitteko avata hieman strategiaanne tämän tuotteen osalta? Lanseeraamme tuotteen Suomessa kaikkien tärkeimpien
vähittäisketjujen kautta ja Suomen ulkopuolelle paikallisten jakelijoiden kautta.
Ace

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja T-T » 02.09.2018 21:59
Paljon on epäselvyyksiä näissä optiojärjestelyissä, pystytkö selventämään mikä Evlin rooli tarkalleen ottaen on ja liikkuuko
merkatut optiot evliltä vielä eteenpäin?
Optiojärjestelyissä ei ole ollut mitään epäselvyyksiä. Evli on tarjonnut Biohitille optio-ohjelman hallinnointi- ja
realisointipalvelut kuten myös lukuisille muille listatuille yhtiöille. Jos haluat tarkempia tietoja evlin palveluista, löydät
lisätietoa suoraan Evlin sivuilta.
T-T

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja Seppo » 02.09.2018 22:23
Verkosta löytyy vanhempi mainosvideo Gastropanelista, jossa mainitaan että sillä on testattu jo 4 miljoonaa kertaa, noin
mainos / referenssi mielessä paljonko sillä on testattuja henkilöitä tällä hetkellä?
Tulemme päivittämään tiedon ajallaan, testattuja henkilöitä on jatkuvasti enemmän.

Seppo

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja Seppo » 02.09.2018 22:30
Von Wangellin psta.
1. Voisiko Biohit listata jatkossa sisäpiirin omistukset kuukausittain kotisivuillaan? Monet pörssiyritykset tekevät niin.
MAR-asetuksen (markkinoiden väärinkäyttöasetus) myötä julkiset sisäpiirirekisterit poistuivat 3.7.2016. Haluamme kuitenkin
olla mahdollisimman avoimia sisäpiirin tiedon suhteen ja voimme jatkossa raportoida johdon ja hallituksen omistukset
yhtiön internet-sivuilla.
2. Voisiko Semi kertoa, paljonko omistaa optioita? En omista optioita, omistan nyt 14745 kpl B-osakkeita ja aion ne pitää.
Elokuussa osakemääräni kasvoi 1001 kpl. Samaan aikaan minun on toimittava kaupankäyntirajoitusten puitteissa ja
velvoitteenikin hoitaen.
3. Ote strategiasta: ''Haluamme tulla maailman johtavaksi bioteknologiayritykseksi valitsemillamme ruoansulatuskanavan
sairauksien diagnostiikkaa ja ennaltaehkäisyä edistävillä markkinoilla:
a) edistykselliset ja innovatiiviset ruoansulatuskanavan in vitro -diagnostiikkatestit ja testien käyttö seulonnoissa ''

Missä muualla kuin Kiinassa on odotettavissa seulontoja ja millä tuotteilla? Neuvotteluja on käynnissä mutta en anna niistä
tässä arvioita.

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja Osake-Onni » 02.09.2018 23:10
Jos sopii, kyselyn aikaikkunan umpeutuessa annan vielä muutaman lisäkysymyksen (joita ei muilta ole vielä tullut, ainakaan
aivan samalla fokuksella).
Lisäkysymys uudesta tupakka-Ace-tutkimuksesta:
Milloin ja keneltä ajatus lisätutkimuksista on tullut? Tarkoitan lähinnä sitä oliko tämä jo suunnitteilla jo firman omien
tutkimusten tulosten yhteydessä vai tuliko ajatus esimerkiksi potentiaalisilta markkinointikumppaneilta. Näillä siis voisi
kenties olla ehtona sopimukselle kyseinen lisänäyttö hyvine tuloksineen? Halusimme varmistaa tulokset.
Hallitusasiat:
Nykyiset hallitusjäsenet ovat esittäytyneet YK:ssa tuoden esiin, miten voivat kehittää firman toimintoja. Voisiko
kiinalaisosapuoli myös esittää, mitä hänen odotetaan tuovan hallitustyössään firman eteen. Biohit Oyj hoitaa tiedotuksen
keskitetysti kaikille osakkeenomistajille yhtäaikaa, ei yksittäisten hallitusjäsenten kautta pienelle joukolle osakkeenomistajia.
Voisiko niiden hallituksenjäsenten osalta, jotka ovat vähintään 2 vuotta istuneet, esittää jotain konkreettista, mitä he ovat
saaneet aikaiseksi? (Ei koske HPJ:aa tämä pyyntö.)
Mielestäni ei ole toimitusjohtajan asia arvioida hallitusjäseniä julkisesti.
Hyvin teoreettinen kysymys osingoista:
Jos osingon maksuun tulee joskus mahdollisuus, onko osingon määrään vaikuttavana tärkeämpää osinkovuoden kassavirta
vai tulos (jossa runsaat poistot otettu huomioon)? Tämän tyyppistä ”teoreettista kysymystä” ei ennakoida etukäteen.
Toimitusjohtajan ja muun sisäpiirin vähäinen osakeomistus
Toimitusjohtajan optio-ohjelma olisi sallinut omistaa ”laskennallisesti” ilmaisia osakkeita varsin runsaasti, mutta hän on
katsonut parhaakseen pääosan näistäkin myydä pois. Tuleeko piensijoittajan ottaa tämä toimitusjohtajan ja muun JoRyn
(oman ja muiden piensijoittajien näkemyksen mukaisesti) SUURI myynti-into ja vähäinen sitoutuminen huomioon
arvioidessaan Biohitin nykyarvoa ja tulevaisuuden arvonkehitystä? Jos vastauksesi on ”ei tule ottaa huomioon”, tähän
pyydän perusteita, sillä sellaista vastausta ei ole kenenkään puolijärkevän sijoittajan helppoa hyväksyä, siis ilman perusteita.
Minä olen sitoutunut Biohit Oyj:hin omalla rahalla siten että omistan nyt 14745 kpl B-osakkeita ja aion ne pitää. Elokuussa
osakemääräni kasvoi 1001 kpl. Samaan aikaan minun on toimittava kaupankäyntirajoitusten puitteissa ja velvoitteenikin
hoitaen.
Kiitokset uudestaan!
Osake-Onni

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja tunakalastaja1 » 03.09.2018 10:43
Kiitos teille ja Osakeareenalle tästä mahdollisuudesta esittää kysymyksiä!

Hyviä ja joitakin aika tiukkojakin kysymyksiä on jo esitetty, niin aloittaisin vähän kevyemmällä.
Minkälainen purjehduskesä oli, saitteko hyvin "ladattua akkuja" syksyn kiireitä ajatellen? Akut on täydessä latingissa. Minkä
uskotte olevan loppuvuodesta haastellisimman tehtävän ja mistä odotatte mielenkiintoisinta? Aivan lähiaikoina tulemme
lanseeraamaan Acetium imeskelytabletin. Samaan aikaan on käynnissä useita mielenkiintoisia neuvotteluja.
Vähän historiasta, arvioitte aikaisemmin tuloksen kääntyvän positiiviseksi vuonna 2014, mikä silloisessa arviossa meni niin
pieleen, että tulos ei ole vieläkään plussalla? Tuliko pelkästään viivytyksiä, vai onko jokin epäonnistunut mistä oletitte
tuottoa? Ilman kliinisiä tutkimuksia ja merkittäviä R&D -panostuksia olisimme jo aiemmin olleet plussalla.
Kerroitte hiljattain tärkeästä Japanin Acetium -patentista, miksi se on niin tärkeä kun ei Japanissa ole jakelijaakaan? Patentista
on vain hyötyä joka skenaariossa. Entä Japanin syöpätutkimus, onko käynnissä, missä laajuudessa ja onko mitään arvioita
kestosta?
Edellisessä kyselyssä kerroitte mahdollisesta Britannian kamppiksista, kunhan luvat valmistuu, miten asia on edennyt
kahdessa vuodessa? Entä Baltian ja Skandinavian kamppikset? Oriolalla oli myös Acetiumin lanseeraus Baltiaan kesken kaksi
vuotta sitten, miten se homma etenee? Yhtiön asioista tiedotetaan normaalikäytännön mukaan jos Biohit Oyj katsoo sen
aiheelliseksi.
Kiinan Gastropanelin osalta haluaisin kysyä, että tiedättekö paljonko kuluttaja maksaa testistä ja paljonko valtio korvaa,
tyyliin Suomen kelakorvaus? Biohit Oyj ei avaa Kiinan liiketoimintoihin liittyviä yksityiskohtia.
Vielä Kiinasta, miksi Kiinassa valmistettavassa Gastropanelissa ei ole helicotesti mukana? Tämä liittyy Kiinan markkinan
ominaispiirteisiin.
Randox on lanseeraamassa Gastropanel testiä, onko lanseeraus jo käynnissä vai milloin ajankohtainen? Missä laajuudessa
tämä tulee tapahtumaan? Tästä tiedotetaan normaalikäytännön mukaan jos Biohit Oyj katsoo sen aiheelliseksi.
Dynex systeemit ilmeisesti jo valmistuneet, minkälaisia odotuksia teillä näistä Dynex ja Randox yhteistöistä? Tästä
tiedotetaan normaalikäytännön mukaan jos Biohit Oyj katsoo sen aiheelliseksi.
Mukavaa, että viimeisimmässä osavuotiskatsauksessa annoitte arvion tulevasta liikevaihdosta, ennusteenne mukaan alaraja
tarkoittaisi, että loppuvuoden liikevaihto pysyisi samana kuin viime vuonna ja ylärajakin tarkoittaisi, että kasvu olisi samaa
luokkaa kuin alkuvuodesta. Ettekö siis odota, että esim. uuden imeskelytabletin lanseeraus tai GP pikatestin lanseeraus
kasvattaa liikevaihtoa? Valmistuvat rekisteröinnit eivät tuo vielä tänä vuonna liikevaihtoa?

Emme anna projektikohtaisia liikevaihtoennusteita Aiomme kasvaa kannattavaksi ja olemme vahvasti sitoutuneet
toteuttamaan yhtiön tulevaisuuden kannalta välttämättömät toimenpiteet. Biohit uusin arvio vuoden 2018 näkymistä:
”Biohit odottaa koko vuoden 2018 liikevaihdon olevan vähintään 9,8 milj. euroa ja enintään 11 milj. euroa
(edellisvuonna 9,0 milj. euroa) Yhtiö ei arvioi, milloin vertailukelpoinen tulos kääntyy voitolliseksi.”
Rekisteröinneistä vielä, Kiinassa useampi tuote odottaa lupia, miten nämä etenee? Entä Venäjän Acetium rekisteröinti?
Tästä tiedotetaan normaalikäytännön mukaan jos Biohit Oyj katsoo sen aiheelliseksi.
Genetic-Analysis on hyvin mielenkiintoinen, mikä on Biohitin tämänhetkinen omistusosuus? 12,88% viimeisimmän tiedon
mukaan.
Alkuvuodesta Bio-Radin ja Luminexin piti lanseerata dysbiosis -testit, onko teillä tietoa miten nämä edistyy? GA niin
halutessaan kommentoi tätä.
Oletteko olleet tyytyväisiä Biohitin dysbiosis -testin myyntiin Suomessa, Italiassa ja Britanniassa? Oletteko tehnyt dysbiosis testille muita jakelusopimuksia kuin Kiinaan? Tästä tiedotetaan normaalikäytännön mukaan jos Biohit Oyj katsoo sen
aiheelliseksi.

Biohitillä monesti hieman niukka tiedotuslinja, miksi? Useat pörssiyhtiöt arvioivat tuotteidensa mahdollisia potentiaaleja,
kertovat avoimesti neuvotteluista... Kiitos ja menestyksekästä loppuvuotta!

Pörssiyhtiönä Biohitin viestintää säätelevät lait, viranomaismääräykset ja pörssisäännöt. Pyrimme
ajantasaiseen, avoimeen, informatiiviseen ja digitalisaation myötä myös keskustelevaan viestintään kuten
nyt tässä Osakeareenan haastattelussa. Tavoitteena on entistä enemmän ylläpitää suhteita, vahvistaa
luottamusta ja jakaa informaatiota yrityksen toiminnasta ja tulevaisuudesta. Viestinnän tehtävä on myös
vähentää volatiliteettia, kasvattaa sidosryhmien kiinnostusta ja varmistaa julkaistavan tiedon oikeellisuus ja
saatavuus. Sosiaalinen media reaaliaikaisena ja keskustelevana kanavana on myös mielestäni pörssiyhtiölle

hyvä kanava olla lähempänä sijoittajia ja sidosryhmiä. Raporttien ja tiedotteiden rinnalle nousevat videot,
visuaalisuus ja tarinat.
Tässä vielä lista seurattavia kanaviamme:

•www.acetium.fi
•www.acetium.com/fi/testaa-kuulutko-riskiryhmaan
•www.gastropanel.com/fi
•www.colonview.fi
•www.facebook.com/acetium
•http://www.terveysmittaukset.fi/
•Twitter: @Biohit
LinkedIn: Biohit Oyj
•www.biohitshop.fi
•www.biohit.fi/varaaverkossa
•www.Biohit.fi/lisatietoja
www.biohithealthcare.com
www.biohit.fi
Ja oma Twitter-tilini:
@Semi_seCo

tunakalastaja1

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja miikkanokia » 03.09.2018 12:16
uus nakkikiska jakelijaksi.
"Retail Partner ApS Acetium® imeskelytabletin jakelijaksi Tanskassa ja Ruotsissa
Eikö isoja kiinnosta vai miksi pitää ottaa pieniä jakelijoita? Pienien jakelijoidenne saavutukset olleet aiemmin todella pientä
vai mitä mieltä olet? Neuvotteluja on käynnissä mutta en anna niistä tässä arvioita.
miikkanokia

Re: Kysy Biohitin toimitusjohtaja Semi Korpelalta (H1 2018)
Kirjoittaja Timbo » 03.09.2018 13:53
Ja vielä yksi kysymys (jos ei ole vielä kysytty):
- Mikä on arvio, että milloin Hefein uusi tuotantolaitos aloittaa toimintansa?

Biohit Oyj:n jakelija, kokonaan kiinalaisessa omistuksessa oleva Biohit HealthCare (Hefei) Co. Ltd on
tiedottanut laajentavansa GastroPanel-tuotantokapasiteettiaan ja tuovansa GastroPanel-tuotteen uusille
teknologia-alustoille ja instrumenteille. Tiedotettu investointi tuotantokapasiteetin kasvattamiseen on

huomattava, noin 38,4 miljoonaa euroa. Investoinnin seurauksena tuotantokapasiteetti on mahdollista
nostaa 75 miljoonaan testiin vuositasolla. Biohit Oyj toimittaa olemassa olevan sopimuksen mukaan
valmistukseen tarvittavia raaka-aineita ja saa tuotteiden nettomyyntiin pohjautuvan rojaltimaksun. Biohit
Oyj ei voi tässä vaiheessa arvioida investoinnin vaikuttavuutta tai aikataulua.

