NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2020 (TILINTARKASTAMATON)
Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, Helsinki, 14.8.2020 klo 15:00
Kohokohdat tammi-kesäkuussa 2020
•

Keskittyminen COVID-19 pandemian vaikutusten minimointiin sekä strategian uudistamiseen. Vaikeat
liiketoimintaympäristön olosuhteet huomioiden hyvä edistyminen myymällä neljä uutta NBS-laitteistoa, kolme
Yhdysvalloissa ja yksi EU:ssa sekä asentamalla klinikoille viisi uutta NBT®-laitteistoa Yhdysvalloissa ja
Euroopassa eri laitoksissa vakavan masennuksen hoitoon (Major Depressive Disorder, MDD)

•

1.1.-30.6.2020 oli Yhtiön historian paras ensimmäinen vuosipuolisko mitattuna liikevaihdolla, liiketuloksella
ja tilikauden tuloksella. Yhtiön kokonaisliikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 1,6 miljoonaa euroa
(2019 H1: 1,2 miljoonaa euroa), liiketulos -1,8 miljoonaa euroa (2019 H1: -3,4 miljoonaa euroa) ja tilikauden
tulos -1,2 miljoonaa (2019 H1: -3,7 miljoonaa euroa)

•

NBS-liikevaihto kasvoi (47%) ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 0,9 miljoonaa euroa (2019 H1: 0,6
miljoonaa euroa) ja NBT-liikevaihto kasvoi (18%) ensimmäisellä vuosipuoliskolla olleen 0,7 miljoonaa euroa
(2019 H1: 0,6 miljoonaa euroa).

•

Kevään aikana järjestetty onnistunut merkintäoikeusanti ylimerkittiin ja uutta pääomaa kerättiin yhteensä 2,2
miljoonaa euroa

•

Business Finland päätti jättää osittain perimättä kolme Nexstim Oyj:n aivohalvauskuntoutukseen liittyvää
tuotekehityslainaa korkoineen. Perimättä jätettään yhteensä n. 0,9 miljoonaa euroa lainapääomaa.

•

Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Martin Jamieson päätti jättää molemmat tehtävänsä yhtiössä ja
yhtiön hallitus nimitti toimitusjohtajaksi Mikko Karvisen ja talousjohtajaksi Joonas Juokslahden.

Yleiskuvaus yhtiöstä
Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt
markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston
hoitosovelluksiin (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksiin (NBS-laitteisto).
Nexstim on kehittänyt NBT®-laitteiston yhtiön NBS-teknologia-alustalle; NBT®-laitteiston
hyödyntäminen on keskeinen painopistealue Nexstimin nykyisessä liiketoimintastrategiassa.

kaupallinen

NBT®
•

Nexstimin NBT®-alusta perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan
(navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti,
tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti.

•

Nexstim aloitti kehittämänsä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa
vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017.

•

Vakavasta masennuksesta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Näistä 20–40 prosentilla ei
ole hoitovastetta nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämän vuoksi Nexstim painottaa NBT®-laitteistonsa
myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa.

•

NBT®-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa.

•

Suunnitelmissa aloittaa toisen vuosipuoliskon aikana uusia lääketieteellisiä pilottikokeita – tutkimusaiheina
nopeutetut hoitoprotokollat vaikea-asteiseen masennukseen ja krooniseen neuropaattiseen kipuun liittyen

•

Aktiivinen 28 kaupallinen NBT®-laitteiston asennuskanta kolmella eri mantereella.

NBS
•

Nexstimin kehittämä NBS-laitteisto on ainoa CE-merkitty ja FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu
aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin
ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten
kannalta.

•

NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin
kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta.
Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli
matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen kultaiseen standardiin.

•

NBS-laitteistoja on myyty noin 170 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman.

Toimitusjohtaja Mikko Karvisen katsaus
Maaliskuusta 2020 lähtien suuri osa Nexstimin johdon ja henkilöstön ajasta keskittyi COVID-19 pandemian aiheuttamien
liiketoiminnallisten vaikutusten minimointiin tarpeellisten sopeuttamistarpeiden ja säästöohjelman nopean toimeenpanon
muodossa. Onnistuneiden toimenpiteiden ansiosta kykenimme varmistamaan sekä NBS että NBT®-asiakkuuksien
jatkuvuuden sekä liikevaihdon kasvun molempien liiketoimien osalta erittäin vaikeassa liiketoimintaympäristössä. Olen
tyytyväinen tästä positiivisesta kehityksestä ja sen myötä saavutetusta usealla taloudellisella mittarilla parhaasta
ensimmäisestä vuosipuoliskosta tähän mennessä. Olemme Yhtiön taloudellista suorituskykyä parantaessa onneksi myös
turvanneet henkilöstömme hyvinvoinnin eikä Nexstimin konsernin yhtiöissä ole toistaiseksi todettu yhtään varmistettua
COVID-19 tartuntaa.
Olen iloinen siitä, että Nexstimin hallitus ja johtoryhmä käytti kevään ja kesän aikana COVID-19-viruksen aiheuttaman
terveys- ja rahoituskriisin kourissa paljon aikaa ajatustemme selvittämiseksi vuosien 2020–2024 strategiasta. Nexstim
mahdollistaa edelleen potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä.
Strategiamme pääpainotuksena ovat edelleen terapeuttiset käyttöaiheet, ja uudet nopeutetut hoitomenetelmät on nyt otettu
liiketoimintamme kehityksen ytimeen. Ne voivat arviomme mukaan muuttaa tilanteen täysin TMS-hoidon alalla, koska
pilottitutkimuksissamme pyrimme vahvistamaan hoidon entistä suuremman tehokkuuden. Valitut terapeuttiset
käyttöaiheet (MDD, vakava masennus ja krooninen kipu) ovat käyttöaiheita, joissa ainutlaatuisella teknologiallamme jo
saavutetaan selviä kliinisiä tuloksia ja vaikutetaan asiakkaidemme toiminnan kannattavuuteen. Jatkossa tapaukset ovat
ehkä entistä vakavampia ja niitä on hoidettava entistä enemmän sairaaloissa. Jatkamme tieteelliseen tutkimukseen
perustuvaa työtämme, jotta Nexstimin navigoivaa TMS-laitetta käytetään edelleen uusissa uraauurtavissa hoitomuodoissa
uusien käyttöaiheiden perusteella.
NBS-liiketoiminta oli Yhtiöllemme merkittävä tulonlähde ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvaessa 47%
ollen 0,9 miljoonaa euroa (2019 H1: 0,6 miljoonaa euroa). Laitteistoa myytiin hyvin Yhdysvalloissa, jossa COVID-19
ympäristöstä huolimatta onnistuttiin myymään ja toimittamaan kolme uutta NBS-laitteistoa katsauskauden aikana. Tämän
johdosta Yhtiön kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 33 prosenttia 1,6
miljoonaan euroon (2019 H1: 1,2 miljoonaa euroa). Varmistimme myös NBS palveluliiketoiminnan jatkuvuuden
vaikeasta asiakasympäristöstä huolimatta ja emme menettäneet yhtään huoltosopimusasiakkuutta sairaaloiden
neurokirurgian jatkuessa terveyskriisistä huolimatta lähes ennallaan. Tulemme toisen vuosipuoliskon 2020 aikana
jatkamaan panostustamme NBS-liiketoiminnan kasvuun esimerkiksi Yhdysvaltojen vakuutuskorvattavuuden
edistämisessä ja jatkamme samalla pitkäaikaisen strategisen kumppanin etsimistä tämän diagnostisen liiketoiminnan yhä
laajempaan kaupalliseen hyödyntämiseen.
NBT-liiketoiminta kärsi ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 aikana enemmän COVID-19 pandemian vaikutuksista. NBTasiakasklinikat ja -sairaalat joutuivat paikallisesti rajoittamaan terapiahoitoja liikkumisrajoituksista johtuen ja tämä
hidasti erityisesti Yhdysvaltojen terapiaklinikoille myytävien -laitteistojen ja palveluiden sekä kertäkäyttöosien määrää.
Jouduimme myös säästötoimien vuoksi vähentämään rajusti kaupallista henkilöstöämme tytäryhtiöissämme ja teimme
näin erityisesti NBT-myyjien osalta, koska toimenpiteiden lyhyen ajan vaikutukset kassavarojen turvaamiseksi olivat

välttämättömiä. NBT-liiketoiminnan nettomyynti kasvoi näistä negatiivisista vaikutuksista huolimatta ensimmäisen
vuosipuoliskon 2020 aikana 18 prosenttia ja oli 0,7 miljoonaa euroa (2019 H1: 0,6 miljoonaa euroa). Olemme toimittaneet
ja asentaneet vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kaikkiaan 5 uutta NBT®-laitteistoa – 4 Yhdysvalloissa ja
1 Euroopassa (Italiassa) – käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa. Näin ollen ensimmäisen vuosipuoliskon 2020
lopussa oli maailmanlaajuisesti yhteensä 28 masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoa varten asennettua
NBT®-laitteistoa.
Olemme vakuuttuneita siitä, että korostamalla edelleen NBT®-laitteiston ainutlaatuisia navigointitoimintoja voimme
kasvattaa markkinaosuuttamme. Tämä onnistuu, kun selvästi erotamme laitteistomme markkinoilla tällä hetkellä olevista
TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointitoimintoa. Tulevaisuudessa navigointitoiminnon tarve tulee todennäköisesti
korostumaan entisestään teknologiassa, jolla voitaisiin hoitaa vakavan, hoitoresistentin masennuksen (treatment resistant
depression, TRD) ja mahdollisten itsemurha-ajatusten vuoksi sairaalahoidossa olevia potilaita. Tämä voi mahdollisesti
avata Nexstimille uuden, nykyisestä masennuspotilaiden (MDD) hoidosta erillisen TMS-hoitomarkkinan.
Ymmärtääksemme vielä paremmin Nexstimin NBT®-laitteiston kykyä hoitaa potilaita nopeutetuilla hoitoprotokolleilla,
olemme käynnistämässä toisen vuosipuoliskon aikana uusia lääketieteellisiä pilottikokeita sekä vaikea-asteisen
masennukseen että kroonisen neuropaattiseen kipuun liittyen. Nexstim haluaa yhtiönä olla edelläkävijä tämän
mahdollisesti koko TMS-toimialaa ravisuttavan uuden hoitotavan tutkimisessa ja kaupallisessa kehityksessä.
NBT®-laitteiston kaupallisen edistymisen lisäksi näimme kehityksen jatkuvan myös myynnin laajuudessa, jota ovat
edistäneet korkeakatteiset jälkimarkkinoinnin tuotteet sisältäen tulot palveluista, tukitoiminnoista, varaosista ja
kertakäyttöisistä seurantavälineistä. NBT®-liiketoiminnan kattaman osuuden kokonaisliikevaihdosta kasvaessa jatkuvan
liikevaihdon osuus todennäköisesti kasvaa. Jatkuva liikevaihto (terapialiiketoiminnan myynnin kokonaismäärä pois
lukien NBT®-laitteistomyynti) kattoi vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 100 prosenttia
terapialiiketoiminnan liikevaihdosta. Rullaavan 12 kuukauden aikana Nexstim saavutti keskimäärin 70 tuhatta euroa
terapialiikevaihtoa NBT®-laitteistoa kohden.
Nexstimin kassavarat 30.6.2020 olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa Kreosin laina mukaan lukien. Ensimmäisen
vuosipuoliskon 2020 aikana onnistuimme erityisesti säästötoimien myötä pienentämään liiketoiminnan negatiivista
rahavirtaa ollen -1,6 miljoonaa euroa, kun se oli -3,7 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Yhtiön lainat kevenivät huhtikuussa 2020 Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin päätöksellä jättää perimättä
kolmelle Nexstim Oyj:n tuotekehitysprojektille myönnetyn lainan pääomasta yhteensä n. 0,9 miljoonaa euroa.
Liiketoimintamme ja kasvustrategiamme edistämisen rahoittamista varten keräsimme vuoden 2020 kevään
merkintäoikeusannissa yhteensä 2,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kiitän kaikkia antiosakkeita merkinneitä
osakkeenomistajia. Olemme erittäin tyytyväisiä annin tulokseen yleisen sijoitusympäristön ollessa keväällä COVID-19
pandemian vuoksi erityisen haastava. Saamamme tuki kuvastaa sijoittajien uskoa ja vahvaa sitoutumista Nexstimin
tulevaisuuteen.
Operatiivisen liiketoiminnan osalta keskitymme toisella vuosipuoliskolla 2020, COVID-19 pandemiaympäristö
huomioiden, edelleen varmistamaan olemassa olevian NBS ja NBT asiakkaidemme laitekannan palveluliiketoiminta ja
tehostamalla olemassaolevan laitekannan käyttöastetta. Pyrimme myös kasvattamaan vakavan masennuksen hoidossa
käyttöä varten asennettujen NBT®-laitteistojen kantaa ja teemme tämän uudistetun strategiamme mukaisesti ensisijaisesti
yhdessä arvostettujen kumppanien kanssa. Painopistealueena ovat erityisesti Yhdysvaltain suuret markkinat, mutta myös
kohdennetusti EU:ssa.
Tavoitteemme on samalla jatkaa tietoisuuden kasvattamista NBT®-laitteistostamme markkinoilla. Tähän pyrimme
lisäämällä NBT®-laitteistolla hoidettujen vakavaa masennusta sairastavien potilaiden määrää. Potilasmäärän lisääntyessä
sekä uusien nopeutettujen hoitoprotokollien pilottikokeiden tutkimustiedon karttuessa saamme kerättyä enemmän
kliinisiä tietoja, joiden perusteella voimme osoittaa ainutlaatuisen laitteistomme hyödyllisyyden lukuisille
masennuspotilaille. Näitä tietoja käytetään markkinointimme tukena ja uskomme sen lisäävän NBT®-laitteistojen
käyttöönottoa päämarkkinoilla Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Suunnitelmissa on myös jatkaa vahvaa johtavien
asiantuntijoiden verkostomme hyödyntämistä ja potilasrekisteritietoja. Huhtikuussa 2020 ilmoitimme kliinisissä
tuloksissa ensimmäisistä 55 potilaasta, jotka olivat suorittaneet NBT-hoidon vakavan masennuksen (MDD) hoitamiseksi
Yhdysvaltalaisissa klinikoissa. Noin 40% hoidon läpikäyneistä potilaista saavutti kliinisen remission ja 71% sai kliinisen
vasteen lopussa. Jatkamme näiden arvokkaiden potilasrekisteritietojen keräämistä tavoitteena saavuttaa yli 100 potilaan
rekisteri vuoden 2020 loppuun mennessä. Aiomme keräättävien potilasrekisteritietojen kartuessa julkaista sarjan tausta-

asiakirjoja, joissa korostetaan NBT®-laitteistomme etuja vakavan masennuksen hoidossa.
Olen luottavainen, että uudistetun 2020-2024 strategiamme mukaiset toimenpiteet tulevat lisäämään omistaja-arvoa
pitkällä aikavälillä vahvemman kilpailuedun, nopeamman kasvun, sekä parempien taloudellisten tulosten myötä. Vaikka
olemme optimistisia tulevaisuuden suhteen, seuraamme tarkoin COVID-19-pandemian kehitystä jatkaessamme strategian
toimeenpanoa vuoden 2020 jälkipuoliskolla.
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Tuhatta euroa
Liikevaihto
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto / -tappio
Tilikauden tulos
Tulos per osake (euroa)
Liiketoiminnan rahavirta
Rahat ja pankkisaamiset
Oma pääoma
Omavaraisuusaste (%)
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)
Osakkeiden
lukumäärä
raportointikauden
aikana
keskimäärin (kpl)
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
raportointikauden lopussa (kpl)
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)

1-6/2020
6kk
1 614,5
-1 597,3
-1 363,7
-189,2
-1 836,5
-1 169,1
-0,01
-1 560,6
4 754,2
288,2
4,65
439 622 756

1-6/2019
6kk
1 217,4
-2 079,1
-1 968,2
-205,3
-3 362,0
-3 664,9
-0,29
-3 679,0
6 378,6
-495,2
-3,94
35 400 873

1-12/2019
12kk
3 348,1
-4 713,0
-3 647,5
-524,6
-6 517,5
-6 782,6
-0,25
-6 681,5
4 266,2
-740,1
-8,49
62 786 630

93 873 959

12 835 277

27 611 274

479 636 776

52 450 118

64 080 578

99 280 934

17 817 551

36 392 323

Tulevaisuudennäkymät
Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että koko vuoden 2020 liiketappio vähenee vuoteen 2019 verrattuna.
Taloudellinen katsaus
Suluissa esitetyt luvut (tuhatta euroa) viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.
Toiminnan tulos
Liikevaihto
Liikevaihto 1.1.-30.6.2020 oli 1 614,5 tuhatta euroa (1 217,4), jossa kasvua 32,6 prosenttia. Kokonaisliikevaihto koostuu
NBT- ja NBS liiketoiminnan liikevaihdosta.
NBT-liiketoiminnan liikevaihto 1.1.-30.6.2020 oli 719,7 tuhatta euroa (610,6), jossa kasvua 17,9 prosenttia.
NBS-liiketoiminnan liikevaihto 1.1.-30.6.2020 oli 894,8 tuhatta euroa (606,8), jossa kasvua 47,5 prosenttia.
Valmistus omaan käyttöön
Valmistus omaan käyttöön 1.1.-30.6.2020 oli 2,4 tuhatta euroa (18,7) ja se koostuu aktivoiduista kehittämismenoista.
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot 1.1.-30.6.2020 olivat 39,0 tuhatta euroa (6,6).

Materiaalit ja palvelut
Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut 1.1.-30.6.2020 olivat -342,1 tuhatta euroa (-352,1).
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut 1.1.-30.6.2020 olivat -1 597,3 tuhatta euroa (-2 079,1). Kulujen lasku johtui pääasiassa kevään aikana
emoyhtiössä toteutetuista lomautuksista sekä henkilöstövähennyksistä ulkomaisissa tytäryhtiöissä.
Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset 1.1.-30.6.2020 olivat -189,2 tuhatta euroa (-205,3).
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut 1.1.-30.6.2020 olivat -1 363,7 tuhatta euroa (-1 968,2). Kulujen lasku johtui pääasiassa kevään
aikana toteutetuista säästötoimista sekä rahoituskierrokseen liittyvien kulujen laskusta verrattuna vuoteen 2019.
Liikevoitto / -tappio
Liiketappio 1.1.-30.6.2020 oli -1 836,5 tuhatta euroa (-3 362,0), jossa tappio pieneni -45,4 prosenttia.
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuottojen ja -kulujen netto 1.1.-30.6.2020 oli 668,1 tuhatta euroa (-297,4). Rahoituskulut koostuivat pääosin
lainojen korkomaksuista sekä tytäryhtiölainoihin liittyvistä kurssitappioista. Rahoitustuotot koostuivat pääosin Business
Finlandin tuotekehityslainojen osittaisesta perimättäjätöstä.
Tulos ennen veroja
Tulos ennen veroja 1.1.-30.6.2020 oli -1 168,3 tuhatta euroa (-3 659,4), jossa tappio pieneni -68,1 prosenttia.
Tuloverot
Tuloverot 1.1.-30.6.2020 oli -0,8 tuhatta euroa (-5,5).
Raportointikauden voitto / -tappio
Raportointikauden tappio 1.1.-30.6.2020 oli -1 169,1 tuhatta euroa (-3 664,9), jossa tappio pieneni -68,1 prosenttia.
Taloudellinen asema
Pysyvät vastaavat
Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 1 055,7 tuhatta euroa (1 080,9). Aineettomat hyödykkeet, joiden arvo oli 364,1 tuhatta
euroa 30.6.2020, koostuvat lähinnä aktivoiduista kehittämismenoista ja aineettomista oikeuksista. Aineelliset hyödykkeet,
joiden arvo oli 691,5 tuhatta euroa 30.6.2020, koostuvat lähinnä liiketoiminnan käytössä olevista NBT®-laitteistoista.
Vaihtuvat vastaavat
Yhtiön vaihtuvat vastaavat olivat 6 387,8 tuhatta euroa (7 757,0). Vaihtuvien vastaavien muutos johtui pääasiassa
muutoksesta rahoissa ja pankkisaamisissa.
Oma pääoma
Konsernin oma pääoma oli 288,2 tuhatta euroa (-495,2).

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli 4 703,5 tuhatta euroa (6 537,0). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma koostuu
korollisista pitkäaikaisista lainoista.
Lyhytaikainen vieras pääoma
Yhtiön lyhytaikainen vieras pääoma oli yhteensä 2 451,8 tuhatta euroa (2 796,1). Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu
suurimmaksi osaksi lainoista rahoituslaitoksilta, osto- ja siirtoveloista.
Rahoitus ja investoinnit
Likvidit varat, jotka koostuvat rahoista ja pankkisaamisista, olivat 4 754,2 tuhatta euroa (6 378,6).
Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli raportointikaudella -1 560,6 tuhatta euroa (-3 679,0).
Investointien nettorahavirta oli -21,5 tuhatta euroa katsauskaudella (-382,0).
Rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella oli 2 070,2 tuhatta euroa (3 264,4), joka koostui pääosin kevään 2020
osakeannin nettotuotoista sekä lainojen nostoista ja takaisinmaksuista.
Yhtiö arvioi, että Yhtiön käyttöpääoma riittää vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun asti. Tämä arvio
perustuu varovaiseen liikevaihtoennusteeseen ja kuluarvioon ja ottaen huomioon yhtiön rahavarat 30.6.2020. Tämä arvio
edellyttää, että Yhtiö pystyy täyttämään Kreos Capital V (UK) Limitedin (”Kreos”) kanssa solmimansa alunperin 4
miljoonan euron suuruisen lainasopimuksen ehdot ja ettei mitään sellaista rikkomusta tai olennaista haitallista muutosta
tapahdu, joka antaisi Kreosille oikeuden periä lainan takaisin ennenaikaisesti. Kyseisen lainan pääomaa on 30.6.2020
jäljellä 1 445.1 tuhatta euroa.
Jos Kreosia koskevat edellytykset eivät täyttyisi ja Kreos perisi lainansa takaisin kokonaisuudessaan erääntyneine
korkoineen ja maksuineen, Yhtiön arvion mukaan Yhtiön käyttöpääoma loppuisi tällöin helmikuun 2021 aikana.
Yhtiö jatkaa aktiivisesti eri rahoitusvaihtoehtojen ja liiketoimintansa strategisten vaihtoehtojen evaluointia. Yhtiö on
nimittänyt itselleen kansainvälisen taloudellisen neuvonantajan kartoittaakseen ja edistääkseen yllä mainittuja
vaihtoehtoja. Jos eri rahoitusvaihtoehdot tai strategiset kumppanuudet eivät toteudu tai toteutuvat vain osittain tai mikäli
Yhtiön toteutuneet tulot ovat ennustetteua pienemmät, Yhtiö pyrkii hankkimaan lisää vieraan tai oman pääoman ehtoista
rahoitusta tai säätelemään kustannusrakennettaan ensisijaisesti vähentämällä kiinteitä kustannuksiaan, kuten
henkilöstökuluja, sekä tarvittaessa sen oman myynti- ja markkinointiorganisaation rakentamiseen ja kehittämiseen
kohdistettuja kuluja. Kuten edellä mainittiin, Yhtiön likviditeettiin ja sen vaikutuksiin Yhtiön taloudelliseen tulokseen
sekä mahdollisten rahoitusvaihtoehtojen onnistumiseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Yhtiön johto on ottanut
tämän huomioon arvioidessaan Yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos lisärahoitusta ei saada, Yhtiö voi joutua vakaviin
taloudellisiin vaikeuksiin.
Organisaatio ja henkilöstö
Nexstimin strategiana on rekrytoida ainoastaan työntekijöitä, joilla Yhtiö arvioi olevan Yhtiön tehokkaan toiminnan
kannalta tarvittavaa ydinosaamista ja tietotaitoa. Nexstim on strategiansa mukaisesti ulkoistanut suurimman osan
toiminnoistaan, kuten valmistuksen.
Yhtiö on jaettu viiteen operatiiviseen liiketoiminta-alueeseen:
• Kliininen osasto;
• Tutkimus ja kehitys (T&K);
• Operaatiot;
• Myynti- ja markkinointi sisältäen jälkimarkkinoinnin ja palvelut;
• Hallinto, johon kuuluvat talous-, laki-, laatu ja viranomaishyväksyntä -tukitoiminnot.
Raportointikauden lopussa 30.6.2020 Nexstim konsernin palveluksessa oli 30 vakituista työntekijää. Nexstim Oyj:n

(emoyhtiö) palveluksessa oli samalla hetkellä 23 vakituista työntekijää. 1.1.-30.6.2020 välisenä aikana Nexstim konserni
työllisti keskimäärin 34 vakituista työntekijää (2019: 35).
Strategia
Missiomme
Tekemällä kallon läpäisevällä magneettisella stimuloinnilla (Transcranial Magnetic Stimulation eli TMS) sähkökentistä
näkyviä ja toistettavia mahdollistamme potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa
aivosairauksissa ja -häiriöissä.
Visiomme
Asetamme uuden standardin tällä hetkellä vaikeasti hoidettavissa olevien aivosairauksien ja -häiriöiden hoidolle.
Yksilöllistetty TMS antaa potilaille ja heidän läheisilleen takaisin elämän, jonka he pelkäsivät menettäneensä.
Arvomme
Me Nexstimillä olemme sitoutuneet toimittamaan vain tieteelliseen ja kliiniseen tutkimukseen perustuvia teknologisia
ratkaisuja. Teemme tiivistä yhteistyötä johtavien asiantuntijoiden kanssa, jotka uskovat meidän laillamme, että TMS
auttaa valjastamaan aivojen oman parannusvoiman – neuroplastisuuden.
Strategialausunto
Nexstimillä on TMS-alustateknologia sekä useita sovelluksia, jotka yhtiö on asemoinut premium-hintatason laitteistona.
Laitteiston vahvuutena on sähkökenttään perustuva navigointi.
Liiketoimintatavoite diagnostiikkasovelluksissa: jatkuvan tulovirran kerryttäminen olemassa olevan vahvan
asennuskannan kautta ja myynnin kehittäminen pääasiassa strategisten kumppanuuksien kautta
•

Liiketoiminnan laajuus diagnostiikkasovelluksissa: Aivojen liike- ja puhetta ohjaavien alueiden kartoittamisessa
käytetyn teknologian jatkuva kehittäminen valituissa diagnostisissa käyttöaiheissa valituilla markkinoilla
(painopisteenä Yhdysvallat ja Euroopan unioni) yhdessä maailman johtavien sairaaloiden kanssa:
1. Leikkausta edeltävä suunnittelu potilailla, joilla on vaikea aivokasvain tai epilepsia
2. Suunnittelu potilailla, joilla on sädehoitoa vaativa aivokasvain

Liiketoimintatavoite hoitosovelluksissa: jatkuvan tulovirran optimointi olemassa olevan asennuskannan kautta ja uusien
laitteistojen myynnin kannattava kasvu vakavan masennuksen (MDD) ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. Uuden
liiketoiminnan perustaminen vakavan masennuksen hoitoon, joka perustuu nopeutetuun hoitomenetelmään.
•

Liiketoiminnan laajuus hoitosovelluksissa: Alustateknologian hyödyntäminen valittuissa käyttöaiheissa
valituilla markkinoilla (painopisteenä Yhdysvallat ja Euroopan unioni) yhdessä uusien ja nykyisten TMSpalveluntuottajien kanssa:
1. MDD:n ja vakavan masennuksen hoito
2. Kroonisen neuropaattisen kivun hoito

Diagnostiikan ja hoidon edut: Valittujen diagnostiikka- ja hoitosovellusten käyttöaiheiden ominaisuuksia:
1. Nexstimin teknologia vaikuttaa selvästi kliiniseen tulokseen ja asiakkaan toiminnan kannattavuuteen
2. Potilaiden hoito vaatii yleensä sairaalahoitoa
3. Integroitu ja helppokäyttöinen TMS-laite mahdollistaa alustan käytön tulevaisuudessa myös muissa
käyttöaiheissa heti ensimmäisestä päivästä alkaen
Vuoden 2020 strategiset päätavoitteet
•

Pienentää liiketappiota keskittymällä liikevaihdon kannattavaan kasvuun ja liiketoiminnan kulujen tiukkaan
hallintaan

•
•
•
•
•
•

Käynnistää kaksi uutta pilottitutkimusta vakavasta masennuksesta ja/tai kroonisesta kivusta kärsivien potilaiden
hoitamiseksi nopeutetuilla hoitomenetelmillä
Kehittää ja toteutettaa syvempi ja kannattavampi kumppanuus- ja liiketoimintamalli keskeisillä
terapiamarkkinoilla yhdessä arvostettujen kumppanien kanssa
Vakavasta masennuksesta kärsivien potilaiden yli 100 päättyneen hoitojakson potilastietorekisteri
Jatkaa leikkausta edeltävän NBS-kartoituksen korvattavuusmenettelyn kehittämistä Yhdysvalloissa
Jatkaa strategisten kumppaneiden etsimistä diagnostiikka-liiketoiminnassa
Hankkia rahoitus strategisen vision saavuttamiseen pääomamarkkinoilta ja/tai strategisten kumppanuuksien
avulla

Olennaiset tapahtumat raportointikaudelta
16.1.2020 Yhtiö ilmoitti, että aikaisemmin 2.10.2019 yhtiötiedotteessaan kerrotut lisenssineuvottelut Yhdysvalloissa
Kaliforniassa sijaitsevan johtavan akateemisen instituutin kanssa päättyivät.
11.2.2020 Yhtiö ilmoitti muutoksista yhtiön johdossa. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Martin Jamieson päätti
jättää molemmat tehtävänsä yhtiössä ja samalla yhtiön hallitus nimitti väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Mikko Karvisen
ja väliaikaiseksi talousjohtajaksi Joonas Juokslahden.
18.3.2020 Yhtiö ilmoitti aloittavansa YT-neuvottelut, jotka koskivat yhtiön koko Suomen henkilökuntaa. Yhtiö arvioi
maailmanlaajuisen koronavirustilanteen vaikeuttavan yhtiön liiketoimintaympäristöä ja että sopeuttamistoimenpiteet ovat
välttämättömiä yhtiön tuotannollisten ja taloudellisten toimintaedellytyksien turvaamiseksi. Nexstim-konsernin
tavoitteena oli saavuttaa jopa 3 miljoonan euron vuosisäästöt sen globaaleista toiminnoista.
26.3.2020 Yhtiö ilmoitti yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisestä. YT-neuvotteluiden tuloksena Yhtiö päätti koko
henkilöstöä koskevista, enintään 90 päivää kestävistä määräaikaisista lomautuksista. Lomautukset voitaisiin toteuttaa
joko kokoaikaisina tai osa-aikaisina lomautuksina. Suomen henkilöstöön ei kohdistunut irtisanomisia. Yhtiön
ulkomaisissa tytäryhtiöissä säästöohjelma johti yhteensä kuuden työpaikan vähennyksiin. Yhtiö katsoo
säästötoimenpiteillä saavuttavansa noin 0,8 miljoonan euron säästöt seuraavan kolmen kuukauden aikana, joka
vuositasolle muunnettuna tarkoittaisi Nexstim-konsernille asetetun 3 miljoonan euron säästötavoitteen saavuttamista.
3.4.2020 Yhtiö ilmoitti päivittävänsä koko vuoden 2020 tulevaisuudennäkymää ja arvioi että koronavirus COVID-19
pandemia vaikeuttaa Yhtiön liiketoimintaympäristöä ja sen vuoksi ei ole mahdollista antaa koko vuoden 2020
liikevaihdosta arviota ennen kuin terveyskriisin kesto on paremmin tiedossa.
Kustannussäästöt, joista ilmoitettiin 26.3.2020, arvioitiin vähentävän koko vuoden 2020 liiketappiota vuoteen 2019
verrattuna. Yhtiö arvioi, että näiden kustannussäästövaikutusten toteutuessa sekä lainojen takaisinmaksujen tapahtuessa
aiemmin sovittujen aikataulujen mukaisesti, Yhtiön käyttöpääoma riittää vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen
loppuun asti. Yhtiön tarkennetut tulevaisuudennäkymät: Koko vuoden 2020 liiketappion odotetaan vähenevän vuoteen
2019 verrattuna.
24.4.2020 Yhtiö ilmoitti, että Innovaatiorahoituskeskus Business Finland on päättänyt että kolmelle Nexstim Oyj:n
tuotekehitysprojektille myönnetyn lainan pääomasta jätetään perimättä yhteensä n. 0,9 miljoonaa euroa. Lisäksi perimättä
jätettävän lainapääoman korot jätetään myös perimättä.
30.4.2020 järjestettiin Yhtiön varsinainen yhtiökokous, jonka jälkeen yhtiö ilmoitti seuraavista varsinaisen
yhtiökokouksen tekemistä päätöksistä:
•

Nexstim Oyj:n yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2019 ja myönsi
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta
1.1.2019-31.12.2019 ja että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille.

•

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti että:
o

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan (4);

o

Hallituksen jäsenet valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvän jakson ajaksi;

o

Martin Forss, Tomas Holmberg, Leena Niemistö ja Rohan Hoare jatkavat hallituksen jäseninä
suostumustensa mukaisesti;

o

Suostumustensa mukaisesti Leena Niemistö valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Rohan Hoare
hallituksen varapuheenjohtajaksi edellä mainitun toimikauden ajaksi.

•

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavaa:
yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkio vuoden 2021 yhtiökokouksen loppuun
päättyvältä jaksolta 36 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle; 30 600 euroa niille, joiden kotipaikka on
Yhdysvalloissa; ja 25 200 euroa niille, joiden kotipaikka on muualla kuin Yhdysvalloissa. Kukaan
osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimiva hallituksen jäsen ei tule saamaan korvausta toimisestaan
osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti hallituksen jäsenille kuitteja vastaan. Tämä koskee sekä hallituksen jäseniä, että soveltuvin osin myös
hallituksen jäsenen toimiessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.
Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 11.11.2019 valitsemille
hallituksen uusille jäsenille maksetaan sitouttavan osakepalkkio-ohjelman mukainen puolta ansaintakautta 20192020 vastaava määrä yhtiön osakkeita heidän työpanoksestaan. Näin ollen Leena Niemistölle sekä Martin
Forssille annetaan kullekin maksutta sitouttavan osakepalkkio-ohjelman mukaisella laskentakaavalla laskettuna
yhtiön osakkeita 6 250 € arvosta.

•

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan yhtiökokous päätti, että vuonna 2016 käyttöönotettua sitouttavaa
osakepalkkiojärjestelmää jatketaan yhdellä vuodella viidenneksi ansaintakaudeksi (2020 – 2021) Nexstim Oyj:n
hallitukseen valittujen jäsenten osalta. Nimitystoimikunta ehdotuksen mukaan yhtiökokous päätti, että
hallituksen jäsenille maksetaan bruttopalkkiona ansaintakautena 2020–2021 seuraavasti: Puheenjohtajalle 24
000 euroa; jäsenelle, jonka kotipaikka on Yhdysvallat 20 400 euroa; jäsenelle, jonka kotipaikka on muualla kuin
Yhdysvalloissa: 16 800 euroa. Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna
2020. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun
osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2019
tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta. Palkkion
rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan
osakekurssin perusteella. Osallistujille suositellaan vahvasti palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä
omistuksessaan niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

•

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimittänyt KHT Martin
Grandellin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen
loppuun päättyvän jakson ajaksi. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.
Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

•

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous hyväksyi seuraavan muutoksen
nimitystoimikunnan sääntöjen 2 kohdan ensimmäiseen kappaleeseen siten, että ”Nimitystoimikunnassa on
kolme - neljä (3 - 4) jäsentä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeävät kolme (3), kukin
osakkeenomistaja yhden jäsenen. yhtiön hallituksen puheenjohtaja voi toimia nimitystoimikunnan neljäntenä
jäsenenä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ollessa oikeutettu nimitystoimikunnan jäsenyyteen
osakeomistuksensa perusteella, tai mikäli hän on nimitetty nimitystoimikunnan jäseneksi osakkeenomistajan
toimesta, voi nimitystoimikunta olla myös kolmihenkinen. Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii
nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäsenet valitaan vuosittain. Heidän toimikautensa
päättyy, kun uudet jäsenet valitaan heidän tilalleen.”

•

Yhtiökokous päätti hallituksen valtuutuksista seuraavaa:
o

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa
tarkoitetulla tavalla seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön
hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta
osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
neljäsataakaksikymmentä miljoonaa (420 000 000) osaketta, mikä on noin 86,99 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön
kaikki rekisteröidyt osakkeet.
Annettaessa uusia osakkeita, osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa
kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta
hallituksen määrittämille tahoille. Merkintäetuoikeusannissa merkitsemättä jääneiden osakkeiden
osalta hallitus valtuutetaan lisäksi päättämään suunnatuista osakeanneista, suunnatusta optiooikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja poikkeamaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä

näin.
o

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa
tarkoitetulla tavalla seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön
hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta
osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa (39 000 000) osaketta. Määrä on noin 38,32 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön
kaikki rekisteröidyt osakkeet.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja erityisten
oikeuksien antamista koskevista ehdoista. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista
ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien
etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.

30.4.2020 Yhtiö ilmoitti, että Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 11.11.2019 antamien valtuuksien ja yhtiökokouksen
26.3.2016 hyväksymän rajoitettujen osakeyksiköiden palkkio-ohjelman perusteella Yhtiön hallitus on tänään päättänyt
antaa yhteensä 78 606 uutta osaketta maksutta hallituksen kahdelle jäsenelle. Ohjelmaan osallistuvat hallituksen jäsenistä
Tomas Holmberg ja Rohan Hoare. Rohan Hoare saa 31 250 osaketta ja Tomas Holmberg saa 47 356 osaketta
yhtiökokouksen 25.3.2019 määrittämän bruttopalkkion perusteella ansaintakaudella 2019–2020.
Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 11.11.2019 antamien valtuuksien ja Yhtiökokouksen tänään tekemän päätöksen
perusteella Yhtiön hallitus on tänään päättänyt, että Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 11.11.2019 valitsemille
hallituksen uusille jäsenille maksetaan sitouttavan osakepalkkio-ohjelman mukainen puolta ansaintakautta 2019-2020
vastaava määrä yhtiön osakkeita heidän työpanoksestaan. Näin ollen Leena Niemistölle sekä Martin Forssille annetaan
kullekin maksutta sitouttavan osakepalkkio-ohjelman mukaisella laskentakaavalla laskettuna yhtiön osakkeita 6 250 €
arvosta. Leena Niemistö saa 20 673 osaketta ja Martin Forss saa 17 067 osaketta.
30.4.2020 Yhtiö ilmoitti, että Yhtiön hallitus on päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2020 antaman
valtuutuksen perusteella järjestää noin 2,3 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin, osakeanti lyhyesti:
o

Nexstimin noin 2,3 miljoonan euron uusien osakkeiden ("Antiosakkeet") merkintäoikeusanti, jossa
nykyisillä osakkeenomistajilla on etuoikeus.

o

Jokainen Nexstimin osakkeenomistaja saa yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka
oikeuttaa merkitsemään Antiosakkeita ("Merkintäoikeus") jokaista osakkeenomistajan Osakeannin
täsmäytyspäivänä 6.5.2020 ("Täsmäytyspäivä") omistamaa Yhtiön osaketta kohden.

o

Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kuusi (6) Antiosaketta merkintähintaan 0,006
euroa Antiosakkeelta ("Merkintähinta"). Niiden Antiosakkeiden, jotka rekisteröidään Euroclear
Swedeniin ja listataan Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden -markkinapaikalla,
Merkintähinta on 0,06 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta.

o

Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 11.5.2020 klo 9.30 Suomen aikaa (8.30 Ruotsin aikaa) ja päättyy
27.5.2020. klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 25.5.2020 klo 16.30 Suomen
aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Ruotsissa.

o

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena
Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla (”First North Finland”)
(kaupankäyntitunnus NXTMHU0120) ja Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Sweden markkinapaikalla (”First North Sweden”) (kaupankäyntitunnus NXTMS TR) 11.5.2020 ja 20.5.2020
välisenä aikana.

11.5.2020 Yhtiö ilmoitti järjestävänsä webinaarin esitelläkseen liiketoimintanäkymisään ja merkintäoikeusantia 2020.
25.5.2020 Yhtiö ilmoitti johdon liiketoimista, jossa Kaikarhenni Oy (Leena Niemistö) on merkinnyt osana yhtiön
merkintäoikeusantia 52 113 756 yhtiön osaketta yksikköhintaan 0,006 EUR.
1.6.2020 Yhtiö ilmoitti onnistuneen merkintäoikeusannin alustavista tuloksista. Anti ylimerkittiin ja yhtiön osakkeita
merkittiin 273%:sesti tarjottuihin osakkeisiin nähden.
10.6.2020 Yhtiö ilmoitti onnistuneen merkintäoikeusannin lopullisista tuloksista, jonka mukaan Osakeanti ylimerkittiin
ja osakkeita merkittiin 273 %:sesti tarjottuihin osakkeisiin nähden. Osakeannissa tarjotuista 376 719 780 uudesta
osakkeesta (”Antiosakkeet”) merkittiin merkintäoikeuksilla 336 033 654 Antiosaketta (noin 89,2 % Antiosakkeista),
jolloin loppuosa Antiosakkeista eli 40 686 126 Antiosaketta (noin 10,8 % Antiosakkeista) allokoitiin Osakeannin ehtojen

mukaisesti merkintäoikeuksien perusteella tehneiden merkitsijöiden toissijaisille merkinnöille. Osakeannin lopullisen
tuloksen mukaan yhtään Antiosakkeita ei allokoitu ilman merkintäoikeuksia Antiosakkeita merkinneille.
Lopullisen tuloksen mukaan merkintäsitoumuksen antaneiden eli Capricorn Healthtech Fundin, Kaikarhenni Oy:n, Ossi
Haapaniemen lähipiiriyhtiöineen, sekä Yhtiön johtoryhmän ja eräiden hallituksen jäsenten, osakemerkinnät ovat yhteensä
110 371 150 osaketta, joka vastaa noin 29,3 prosenttia kaikista Antiosakkeista ja noin 0,66 miljoonaa euroa.
Johtuen Ruotsin kruunun määräisestä merkintähinnasta ja kurssierosta Nexstim keräsi Osakeannilla noin 2,2 miljoonan
euron bruttovarat, jotka Osakeannin palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen ovat noin 2,1 miljoonaa euroa.
10.6.2020 Yhtiö ilmoitti Optio-ohjelmien ja warranttien ehtojen muutoksista liittyen yhtiön toteuttamaan
merkintäoikeusantiin. Optio-ohjelmien ja warrant-sopimusten ehtojen mukaisesti osakekohtaisia merkintähintoja
muutetaan siten, että näiden oikeuksien haltijoiden hallussa olevien optio-oikeuksien tai warranttien Osakeannin jälkeiset
suhteelliset merkintähinnat pysyvät muuttumattomina.
10.6.2020 Yhtiö ilmoitti että Yhtiön hallitus päätti 10.6.2020 perustaa uuden optio-ohjelman Nexstim Oyj:n ja sen
tytäryhtiöiden henkilöstölle, johdolle ja muille sidosryhmille varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2020 myöntämän
valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio‐
oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön, johdon ja muiden sidosryhmien kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Optiooikeuksilla kannustetaan henkilöstöä, johtoa ja muita sidosryhmiä pitkäjänteiseen työntekoon ja yhteistyöhön omistajaarvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä, johtoa ja sidosryhmiä Yhtiöön.
Vuoden 2020 ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien enimmäismäärä on 39 000 000, ja ne oikeuttavat haltijansa
merkitsemään enintään 39 000 000 Yhtiön uutta tai hallussa olevaa osaketta. Hallitus päättää, annetaanko merkitsijöille
uusia tai hallussa olevia osakkeita. Vuoden 2020 ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 8,15 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista mahdollisten osakemerkintöjen
jälkeen, jos merkinnässä annetaan 39 000 000 uutta osaketta.
Osakeoptioista 13 000 000 on 2020A-optioita; 13 000 000 on 2020B-optioita; ja 13 000 000 on 2020C-optioita. Optio‐
oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.7.2022–15.12.2027 tunnuksella 2020A merkityille optiooikeuksille; 1.7.2023–15.12.2028 tunnuksella 2020B merkityille optio-oikeuksille; ja 1.7.2024–15.12.2029 tunnuksella
2020C merkityille optio-oikeuksille.
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudella 2020A merkittävien osakkeiden merkintähinta perustuu Yhtiön
osakkeen tätä päätöstä edeltävän 20 päivän osakevaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq First North Growth Market
Finland - markkinapaikalla. Optio-oikeudella 2020B merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Nasdaq First North Growth Market Finland - markkinapaikalla kahdenkymmenen (20)
kauppapäivän aikana Yhtiön vuoden 2020 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Optio-oikeudella 2020C merkittävien
osakkeiden merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalla kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana Yhtiön vuoden 2021 tilipäätöksen julkaisemispäivän
jälkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet on maksettava
merkittäessä. Vuoden 2020 ohjelman osakeoptioiden ehdot on julkaistu Yhtiön verkkosivustolla.
12.6.2020 Yhtiö ilmoitti, että sen uusi hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq
First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla on Erik Penser Bank AB.
16.6.2020 Yhtiö ilmoitti, että Nexstimin hallitus on nimittänyt väliaikaisen toimitusjohtajan, Mikko Karvisen Yhtiön
pysyväksi toimitusjohtajaksi ja väliaikaisen talousjohtajan, Joonas Juokslahden Yhtiön pysyväksi talousjohtajaksi.
Muutokset astuivat voimaan välittömästi.
16.6.2020 Yhtiö ilmoitti, että liittyen 10.6.2020 julkistettuun optio-ohjelmaan 2020 Nexstimin hallitus on päättänyt antaa
yhteensä 8 386 667 optio-oikeutta Yhtiön toimitusjohtajalle, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä 8 386 667
Nexstimin uutta osaketta 10.6.2020 hyväksyttyjen optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti. Vastaavasti hallitus on päättänyt
antaa yhteensä 14 280 000 optio-oikeutta muille Yhtiön johtoryhmän jäsenille, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään
yhteensä 14 280 000 Nexstimin uutta osaketta.
Toimitusjohtajalle annetuista optio-oikeuksista 2 590 000 kuuluvat sarjaan 2020A, 2 836 667 sarjaan 2020B ja 2 960 000
sarjaan 2020C, ja muulle johtoryhmälle annetuista optio-oikeuksista 4 410 000 kuuluvat sarjaan 2020A, 4 830 000 sarjaan
2020B ja 5 040 000 sarjaan 2020C.
Olennaiset tapahtumat raportointikauden jälkeen
13.8.2020 Yhtiö ilmoitti, että se päivittää yritystrategiansa. Tämä strategiapäivitys löytyy kokonaisuudessaan tältä
reportilta kohdasta Strategia.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät
Nexstimin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen
arvon kannalta. Nexstim Oyj:n hallitus arvioi riskejä kaksi kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun
prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa.
Puolivuotiskatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.
Yhtiö on päivittänyt arviotaan käyttöpääoman riittävyydestä ja toiminnan jatkuvuudesta. Lisätietoa päivitetystä arviosta
löytyy tämän raportin kohdasta ”Rahoitus ja investoinnit”.
Käynnissä oleva COVID-19 -pandemia on merkittävä terveyden ja makrotalouden riski, joka voi kohdistua Nexstim
konserniyhtiöiden henkilöstön terveydentilaan sekä liiketoimintaan.
Yhtiön lähiajan riskeissä ei ole havaittu vuoden 2019 tilinpäätöksen julkaisun jälkeen muita merkittäviä muutoksia.
Osake ja osakkeenomistajat
Nexstim Oyj:n kokonaan maksettu osakepääoma 30.6.2020 oli 80 000,00 euroa, ja se jakautui 439 622 756 osakkeeseen.
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Nexstimillä on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI4000354162. Raportointikauden
lopussa Nexstimin hallussa ei ollut omia osakkeita. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Nexstim Oyj:n
yhtiökokouksissa. Osakkeet on laskettu liikkeeseen Suomen lain mukaisesti.
Nexstim Oyj:n osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä, First North GM Finlandissa sekä Tukholman Pörssissä, First
North GM Swedenissä. Alla olevassa on esitetty First North GM Finland osakekurssitiedot euroissa (EUR) ja First North
GM Sweden osakekurssitiedot Ruotsin kruunuissa (SEK).
1.1.-30.6.2020 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli EUR 0,056 (2019: EUR 0,900) ja SEK 0,582 (2019: SEK 8,598), alin EUR
0,005 (2019: EUR 0,066) ja SEK 0,073 (2019: SEK 0,810) ja keskikurssi EUR 0,021 (2019: EUR 0,171) ja SEK 0,228
(2019: SEK 1,728). Päätöskurssi 30.6.2020 oli EUR 0,019 (2019: EUR 0,140) ja SEK 0,194 (2019: SEK 1,400).
Osakkeita vaihdettiin 1.1.-30.06.2020 julkisessa kaupankäynnissä yhteensä 504 350 246 kappaletta, mikä vastaa 537,3
prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.-30.6.2020 osakkeita oli keskimäärin 93 873 959
kappaletta.
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2020 päätöskurssilla EUR 0,019 ja SEK 0,194 oli EUR 8 353 tuhatta (2019: 4 779) ja
SEK 85 287 tuhatta (2018: 49 561).
Nexstim Oyj:llä oli 30.6.2020 avoinna yhteensä 683 980 warranttia joiden osakekohtainen merkintähinta oli välillä 0,41
– 1,26 euroa. Lisäksi osakkeiden optio-oikeuksia oli yhteensä 39 330 040 kappaletta joiden osakekohtainen merkintähinta
oli välillä 0,01 – 0,30 euroa. Tarkempaa tietoa avoinna olevista warranteista ja optio-oikeuksista on saatavilla yhtiön
verkkosivuilta www.nexstim.com/investors/share-information/
Nexstim Oyj:n hallituksella oli 30.06.2020 käytettävissään seuraavat valtuudet.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 11.11.2019 hallituksen valtuuttamisesta päättämään uusien osakkeiden maksullisesta tai
vastikkeettomasta liikkeeseenlaskusta seuraavasti:
Valtuutus annetaan enintään 10 000 000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskemiseen. Uudet osakkeet voidaan laskea
liikkeelle Yhtiön osakkeenomistajille suhteessa osakkeenomistajien nykyisiin omistusosuuksiin Yhtiösssä tai
poikkeamalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta yhdellä tai usealla suunnatulla osakeannilla, jos Yhtiöllä on
painava taloudellinen syy menetellä näin, kuten Yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, velkojen vähentäminen tai
minimointi, yrityskauppojen toteuttaminen tai muu Yhtiön liiketoiminnan, investointien rahoituksen tai toimintojen
kehittämiseksi toteutettava järjestely, tai jos menettely toteutetaan osana Yhtiön palkitsemis- ja korvausjärjestelmää.
Hallitus päättää osakeantien ehdoista ja laajuudesta.
Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 kohdan mukaisten
optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta (yhdessä tai usemmamassa erässä) osakkeiden
liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan kirjata osittain tai kokonaan sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan hallituksen päättämällä tavalla. Hallituksella on oikeus päättää
osakeannin sekä optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien ehdoista. Ehdotuksen
mukainen valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Hallituksen
valtuutusta on jäljellä enintään 8 696 936 osaketta.
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 30.4.2020 hallituksen päättämään yhtiön osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla
seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen
perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden
erityisten oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään neljäsataakaksikymmentä miljoonaa
(420 000 000) osaketta. Annettaessa uusia osakkeita, osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa
suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen
määrittämille tahoille. Merkintäetuoikeusannissa merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta hallitus valtuutetaan lisäksi
päättämään suunnatuista osakeanneista, suunnatusta optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta ja poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy
menetellä näin. Osakkeita ja optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan siten antaa yhdessä tai
useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään lopullisesta merkintähinnasta sekä muista osakeantienn ehdoista ja
myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet. Valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja
rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen
vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön
tarkoituksiin. Hallituksen valtuutusta on jäljellä enintään 43 280 220 osaketta.

Helsingissä, 14.8.2020
Nexstim Oyj
Hallitus
Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:
Mikko Karvinen, Toimitusjohtaja
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com
Erik Penser Bank AB (hyväksytty neuvonantaja)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Taloudellinen tiedottaminen
Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu live webinaari järjestetään perjantaina 14.8.2020 klo 16.00
Suomen aikaa. Toimitusjohtaja Mikko Karvinen sekä talousjohtaja Joonas Juokslahti esittelevät taloudelliset ja toiminnan
tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä. Webinaari järjestetään englanniksi.
Ohjeet webinaariin osallistumiseen:
Pyydämme ilmoittautumaan webinaariin alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa sähköpostitse.
Live webinaari englanniksi 14. elokuuta 2020 klo 16.00 (EEST): Ilmoittaudu tästä >>>

Tilinpäätöstiedote 31.12.2020 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 26.2.2021.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet
Nexstim Oyj:n puolivuotiskatsaus on laadittu Suomalaisen kirjanpitokäytännön sekä esitetty First North markkinapaikan
sääntöjen mukaisesti. Puolivuotiskatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
1.1.-30.6.2020

1.1.-30.6.2019

1.1.-31.12.2019

1 614,5

1 217,4

3 348,1

2,4
39,0

18,7
6,6

38,9
24,1

-448,9
106,8
-342,1

-320,4
-31,6
-352,0

-1 269,7
226,3
-1 043,4

-1 315,0

-1 733,5

-3 997,7

-106,6
-175,7
-1 597,3

-141,6
-204,0
-2 079,1

-330,1
-385,2
-4 713,0

-189,2
-189,2

-205,3
-205,3

-524,6
-524,6

Liiketoiminnan muut kulut

-1 363,7

-1 968,2

-3 647,5

LIIKEVOITTO / - TAPPIO

-1 836,5

-3 362,0

-6 517,4

1 340,2
-672,1
668,1

395,5
-692,9
-297,4

1 286,1
-1 545,5
-259,5

-1 168,3

-3 659,4

-6 776,9

-0,8

-5,5

-5,7

-1 169,1

-3 664,9

-6 782,6

Tuhatta euroa
LIIKEVAIHTO
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Yhteensä

Rahoitustuotot ja –kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Yhteensä
TULOS ENNEN VEROJA
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO

KONSERNIN TASE
30.6.2020

30.6.2019

31.12.2019

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Yhteensä

61,8
302,3
364,1

73,9
337,7
411,6

73,7
290,3
363,9

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Yhteensä

691,5
691,5

659,3
659,3

859,4
859,4

0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

1 055,7

1 080,9

1 223,3

591,9
591,9

227,2
227,2

485,1
485,1

Saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Yhteensä

685,9
135,0
220,8
1 041,7

609,7
310,9
230,5
1 151,2

1 179,6
257,5
243,0
1 680,1

Rahat ja pankkisaamiset

4 754,2

6 378,6

4 266,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

6 387,8

7 757,0

6 431,4

VASTAAVAA YHTEENSÄ

7 443,5

8 837,9

7 654,7

Tuhatta euroa

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Yhteensä

Tuhatta euroa

30.6.2020

30.6.2019

31.12.2019

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Tilikauden voitto / -tappio
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

80,0
48 310,7
-46 933,4
-1 169,1
288,2

80,0
43 019,0
-39 929,3
-3 664,9
-495,2

80,0
46 086,6
-40 124,1
-6 782,6
-740,1

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Pääomalainat
Muut korolliset lainat
Yhteensä

0,0
4 703,5
4 703,5

50,0
6 487,0
6 537,0

0,0
5 288,4
5 288,4

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä

506,2
639,3
909,3
397,1
2 451,8

1 456,2
669,3
267,2
403,3
2 796,1

988,6
739,7
517,4
860,7
3 106,4

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

7 155,3

9 283,1

8 394,8

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 443,5

8 837,9

7 654,7

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Oma pääoma 31.12.2018

Osakepääoma
80,0

Osakeanti
Tilikauden voitto / tappio
Muuntoero
Oma pääoma 30.6.2019

Oma
Pääoma
31.12.2018
Osakeanti
Tilikauden voitto / tappio
Muuntoero
Oma
pääoma
31.12.2019

Oma pääoma 31.12.2019

Kertyneet
voittovarat
-39 854,9

3 538,4

Oma
pääoma
yhteensä
-294,3
3 538,4

-3 664,9

-3 664,9

-74,5

-74,5

80,0

43 019,0

-43 594,3

-495,2

Osakepääoma

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

Oma
pääoma
yhteensä

80,0

39 480,6

-39 854,9

-294,3

6 606,0

6 606,0
-6 782,6

-6 782,6

-269,2

-269,2

80,0

46 086,6

-46 906,7

-740,1

Osakepääoma
80,0

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
46 086,6

Kertyneet
voittovarat
-46 906,7

Oma
pääoma
yhteensä
-740,1

Osakeanti
Tilikauden voitto / tappio
Muuntoero
Oma pääoma 30.6.2020

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
39 480,6

2 224,1

80,0

48 310,7

2 224,1
-1 169,1

-1 169,1

-26,7

-26,7

-48 102,5

288,2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/ -tappio
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut oikaisut (tuotot - / kulut + )
Rahoitustuotot ja –kulut
Rahavirta
ennen
käyttöpääoman
muutosta
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) tai
vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys
(+)
Lyhytaikaisen
korottoman
vieraan
pääoman lisäys (+) tai vähennys (-)
Liiketoiminnan
rahavirta
ennen
rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot
rahoituskuluista

ja

maksut

muista

Liiketoiminnan rahavirta (A)
Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin
Investointien rahavirta (B)
Rahoituksen rahavirta
Osakeanti
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) tai
takaisinmaksut (-)
Rahoituksen rahavirta (C)
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden
Alussa
Rahavarat tilikauden
Lopussa

1.1.-30.6.2020

1.1.-30.6.2019

1.1.-31.12.2019

-1 169,1

-3 664,9

-6 782,6

189,2
-940,1
-668,1
-2 588,2

205,7
-74,5
298,1
-3 235,6

524,6
-269,2
259,5
-6 267,7

442,8

276,4

65,5

-106,8

31,6

-226,3

-172,2

-349,3

428,7

-2 367,7

-3 276,8

-5 999,9

807,0

-402,2

-681,6

-1 560,6

-3 679,0

-6 681,5

-21,5
-21,5

-382,0
-382,0

-843,3
-843,3

2 224,1

3 538,4

6 606,0

- 153,9
2 070,2

-274,0
3 264,4

-1 990,2
4 615,8

488,0

-796,5

-2 909,0

4 266,2

7 175,2

7 175,2

4 754,2

6 378,6

4 266,2

MERKITTÄVÄT LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
Nexstimin lähipiiri sisältää Nexstimin tytäryhtiöt, Nexstimin hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan, Nexstimin
johtoryhmän jäsenet sekä osakkeenomistajat joilla on huomattava vaikutusvalta Yhtiössä. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat
myös lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt joissa lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on
määräysvalta.
Yhtiöllä ei ollut merkittäviä liiketoimia lähipiirin kanssa raportointikauden aikana.
VASTUUSITOUMUKSET
Tuhatta euroa
Vakuudet
Vuokravastuut

30.6.2020

30.6.2019

31.12.2020

41,2
52,3

55,0
58,2

41,2
52,3

Kreoksen 4 miljoonan euron lainasopimuksen mukaisten velkojen vakuudeksi Nexstim ja sen tytäryhtiöt panttaavat
vakuussopimuksilla: Nexstimin pankkitilit, Nexstimin omaisuuteen vahvistetut yrityskiinnityspanttivelkakirjat,
konsernilainasopimuksiin perustuvat saatavat, sopimuksessa yksilöidyt Nex 10- ja Nex 15 -patenttiperheiden patentit ja
tavaramerkit, Nexstimin Yhdistyneissä kuningaskunnissa sijaitsevan tytäryhtiön, Nexstim Ltd:n, osakkeet sekä Nexstimin
saksalaisen tytäryhtiön Nexstim Germany GmbH:n osakkeet; Nexstimin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Nexstim, Inc.:n
osakkeet sekä sen panttauskelpoisen omaisuuden; sekä Nexstimin saksalaisen tytäryhtiön Nexstim Germany GmbH:n
pankkitilit ja saatavat. Vakuussopimukset sisältävät myös Nexstimin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Nexstim, Inc.:n
takaussitoumuksen.
Yhtiön pääomalainoille on lainehtojen mukaisesti kertynyt maksamatonta korkoa 112,2 tuhatta euroa 30.6.2020, joka on
kirjattu korkomenoksi tulokseen ja velaksi taseeseen.
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan Nexstim Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus
30.6.2020 on seuraava.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Omistaja
Nordea Bank ABP*
Kaikarhenni Oy
Haapaniemi Ossi
Kalksten Properties Koy
Danske Bank AS Helsinki Branch*
Syrjänen Eva Annika Elisabeth
Clearstream Banking S.A.*
Niukkanen Pentti Juhani
Joensuun Kauppa Ja Kone Oy
Wetrock Capital & Consulting Oy
Kivi Esko
Himanka Reijo Juhani
Jokinen Jukka Erkki
Pyykönen Riku Tapani
Filen Harri Johannes
Kaukoranta Eero Onni
K22 Finance Oy
Mero Matti Antero
Kakkonen Kari Heikki Ilmari
Pettersson Jan Åke

*Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat

Osakkeita
136 297 653
65 352 292
40 873 208
12 300 701
10 112 505
8 682 387
6 780 315
6 203 802
6 000 000
5 500 000
4 988 366
3 720 000
3 500 000
3 080 000
2 500 000
1 980 000
1 800 000
1 800 000
1 800 000
1 750 000

Osuus %
31,00
14,87
9,30
2,80
2,30
1,97
1,54
1,41
1,36
1,25
1,13
0,85
0,80
0,70
0,57
0,45
0,41
0,41
0,41
0,40

