
 
  

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2019 (TILINTARKASTAMATON) 

 

Yhtiötiedote, Helsinki, 16.8.2019 klo 9.00 

 

Kohokohdat tammi-kesäkuussa 2019 

 

• Keskittyminen masennuksen hoitoa toteuttavaan terapiastrategian. Hyvä edistyminen asentamalla klinikoille 

kahdeksan uutta NBT®-laitteistoa Yhdysvalloissa ja Euroopassa eri laitoksissa vakavan masennuksen hoitoon 

(Major Depressive Disorder, MDD) 

 

• Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi voimakkaasti (170%) ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 0,6 

miljoonaa euroa (2018 H1: 0,2 miljoonaa euroa) 

 

• Huhtikuussa 2019 Nexstim järjesti osakeannin, joka sai uusien merkittävien ankkurisijoittajien tuen ja uutta 

pääomaa kerättiin yhteensä 3,5 miljoonaa euroa 

 

• Yhtiön kokonaisliikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 1,2 miljoonaa euroa (2018 H1: 1,1 miljoonaa 

euroa) 

 

Yleiskuvaus yhtiöstä 

 

Nexstim on yksilöllinen neuromodulaatioyritys, 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 kaupallinen 

hyödyntäminen vakavan masennuksen (MDD) hoidossa on keskeinen painopistealue Nexstimin nykyisessä 

liiketoimintastrategiassa. 

 

NBT® 

 

• Nexstimin NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston laitteisto 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®-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 

 

• Yhteensä 18 NBT®-laitteistoa asennettuna maailmanlaajuisesti masennuksen hoitoon 

 

NBS 

 

• Nexstimin kehittämä NBS (Navigated Brain Stimulation) -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 160 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman. 

 

Toimitusjohtaja Martin Jamiesonin katsaus 

Olen tyytyväinen voidessani kertoa, että Nexstim on edistynyt vuoden 2019 alkupuoliskon aikana hyvin strategiassaan 

edistää NBT®-laitteiston myyntiä vakavan masennuksen hoitoon. 

Olemme toimittaneet ja asentaneet kauden aikana kaikkiaan kahdeksan uutta NBT®-laitteistoa – neljä Yhdysvalloissa ja 

neljä Euroopassa (Saksassa, Itävallassa, Ruotsissa ja Suomessa) – käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa. Näin 

ollen maailmanlaajuisesti on nyt yhteensä kahdeksantoista masennuksen hoitoa varten asennettua NBT®-järjestelmää. 

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. Meillä on nyt lupaavasti NBT®-laitteiston myyntimahdollisuuksia 

sekä Yhdysvalloissa että EU:n alueella, ja keskitämme toimemme tilausten hankkimiseen vuoden 2019 toisella 

puoliskolla. 

Tearpialiiketoiminnan nettomyynti kasvoi vuoden 2019 alkupuoliskon aikana vahvasti 170 prosenttia ja oli 0,6 miljoonaa 

euroa, kun se oli 0,2 miljoonaa euroa vuoden 2018 alkupuoliskolla. NBS-laitteistoa myytiin vuoden 2019 ensimmäisellä 

puoliskolla vähemmän, koska joidenkin järjestelmien myyntiä lykättiin vuoden 2019 jälkipuoliskolle. Tämän johdosta 

Yhtiön nettomyynti nousi vuoden 2019 alkupuoliskolla 13 prosenttia 1,2 miljoonaan euroon, kun se oli 1,1 miljoonaa 

euroa vuoden 2018 alkupuoliskolla. NBT®-laitteiston myynnin edistymisen lisäksi nähtävissä on jatkuvaa parannusta 

myös myynin laajuudessa, jota ovat edistäneet korkeakatteiset jälkimarkkinoinnin tuotteet sisältäen tulot palveluista, 

tukitoiminnoista, varaosista ja kertakäyttöisistä seurantavälineistä. 

Vuoden 2019 alkupuoliskolla olemme tukeneet kasvua investoimalla etenkin Yhdysvaltain ja Euroopan myyntitiimeihin. 

Investointien johdosta liiketoiminnan rahavirta oli -3,7 miljoonaa euroa vuoden 2019 alkupuoliskolla, kun se oli -3,1 

miljoonaa euroa vuoden 2018 alkupuoliskolla. 

Kasvustrategiamme rahoittamista varten keräsimme yhteensä 3,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa osakeannilla, joka 

päättyi huhtikuussa 2019. 

Haluan kiittää sijoittajiamme osakeantimme tukemisesta. Olen iloinen siitä, että saimme uusia merkittäviä 

ankkurisijoittajia. Saamamme tuki kuvastaa sijoittajien uskoa ja vahvaa sitoutumista Nexstimin menestykseen.  

Näiden uusien varojen sekä mahdollisien antioikeuksien (warranttien) tuomien lisävarojen myötä ja säästötoimiin myötä, 

Nexstim keskittyy nyt NBT®-laitteiston myynnin edistämiseen maailmanlaajuisesti.  Tämä selkeästi hoitoa painottava 

strategia tarkoittaa, että etsimme edelleen kumppania leikkausta edeltävän kartoituksen liiketoiminnallemme. 

Vuoden 2019 jälkipuoliskolla keskitymme kasvattamaan vakavan masennuksen hoidossa käyttöä varten asennettujen 

NBT®-laitteistojen kantaa. Painopistealueena ovat erityisesti Yhdysvaltain suuret markkinat. Ensisijainen tavoitteemme 

on lisätä tietoisuutta NBT®-laitteistostamme markkinoilla. Tähän pyrimme lisäämällä NBT®-laitteistolla hoidettujen 

vakavaa masennusta sairastavien potilaiden määrää. Potilasmäärän lisääntyessä saamme kerättyä enemmän kliinisiä 

tietoja, joiden perusteella voimme osoittaa ainutlaatuisen laitteistomme hyödyllisyyden lukuisille masennuspotilaille.  

Näitä tietoja käytetään markkinointimme tukena. Uskomme sen lisäävän NBT®-laitteistojen käyttöönottoa 

Yhdysvalloissa. 

Suunnitelmissa on myös hyödyntää vahvaa johtavien asiantuntijoiden verkostoamme Yhdysvalloissa ja 

potilasrekisteritietoja. Kokoamme tietoja, koska aiomme julkaista sarjan tausta-asiakirjoja, joissa korostetaan NBT®-

laitteistomme etuja vakavan masennuksen hoidossa. Näiden toimien avulla uskomme voivamme lisätä 

terapialiiketoiminnan myyntiä, kun hyödynnämme jatkuvia investointejamme kaupalliseen myyntiin, markkinointiin ja 

kliinisiin resursseihin. 



  

 
 

Nexstimin kassavarojen tilanne 30.6.2019 oli 6,4 miljoonaa euroa Kreosin laina mukaan lukien.  

Arvioimme edelleen eri rahoitusvaihtoehtoja ja strategisia vaihtoehtoja liiketoimillemme. Merkittävä mahdollinen 

rahoituslähde loka-marraskuun 2019 aikana on huhtikuun 2019 osakeannin yhteydessä annettujen antioikeuksein 

(warranttien) suuri merkintämäärä. 

 

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 

 

Tuhatta euroa 1-6/2019 

6kk 

1-6/2018 

6kk 

1-12/2018 

12kk 

Liikevaihto 1 217,4 1 079,3 2 672,1 

Henkilöstökulut -2 079,1 -1 523,8 -3 937,5 

Poistot ja arvonalentumiset -205,3 -154,4 -424,0 

Liiketoiminnan muut kulut -1 968,2 -1 801,3 -3 985,9 

Tilikauden tulos  -3 664,9 -2 440,6 -6 154,3 

Tulos per osake (euroa)* -0,29 -0,78 -1,93 

Liiketoiminnan rahavirta -3 679,0 -3 123,0 -6 192,5 

Rahat ja pankkisaamiset 6 378,6 10 305,6 7 175,2 

Oma pääoma -495,2 3 680,8 -294,3 

Omavaraisuusaste (%) -3,94 31,23 -0,98 

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* 35 400 873 3 251 050 3 253 751 

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana 

keskimäärin (kpl)* 12 835 277 3 122 041 3 187 487 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 

raportointikauden lopussa (kpl)* 52 450 118 4 700 817 4 703 495 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 

raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* 17 817 551 4 451 572 4 577 627 

 

*Osakkeiden lukumäärät on taulukossa oikaistu 26.11.2018 tapahtuneilla osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden 

lukumäärä jaettiin 30:llä. 

Tulevaisuudennäkymät 

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2019 terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvaa ja että 

tilikauden tulos on tappiollinen. 

Taloudellinen katsaus 

Suluissa esitetyt luvut (tuhatta euroa) viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 

Toiminnan tulos 

Liikevaihto 

Liikevaihto 1.1.-30.6.2019 oli 1 217,4 tuhatta euroa (1 079.3), jossa kasvua 12,8 prosenttia. Terapialiiketoiminnan 

liikevaihto oli samalla raportointikaudella 610,0 tuhatta euroa (226,3), jossa kasvua 169,5 prosenttia. 

Valmistus omaan käyttöön 

Valmistus omaan käyttöön 1.1.-30.6.2019 oli 18,7 tuhatta euroa (19,2) ja se koostuu aktivoiduista kehittämismenoista. 

Liiketoiminnan muut tuotot 

Liiketoiminnan muut tuotot 1.1.-30.6.2019 olivat 6,6 tuhatta euroa (10,2). 

Materiaalit ja palvelut 

Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut 1.1.-30.6.2019 olivat -352,1 tuhatta euroa (-364,2). 



  

 
 

Henkilöstökulut 

Henkilöstökulut 1.1.-30.6.2019 olivat -2 079,1 tuhatta euroa (-1 523,8). Kulujen kasvu johtui pääasiassa uusista 

henkilöstörekrytoinneista Yhdysvaltojen kaupalliseen tiimiin. 

Poistot ja arvonalentumiset 

Poistot ja arvonalentumiset 1.1.-30.6.2019 olivat -205,3 tuhatta euroa (-154,4). Poistojen kasvu johtuu pääasiassa 

käyttöomaisuuteen aktivoitujen uusien NBT® -laitteistojen poistoista. 

Liiketoiminnan muut kulut 

Liiketoiminnan muut kulut 1.1.-30.6.2019 olivat -1 968,2 tuhatta euroa (-1 801,3). Näistä kuluista -270,6 tuhatta euroa 

liittyi kevään 2019 osakeantiin. 

Liikevoitto / -tappio 

Liiketappio 1.1.-30.6.2019 oli -3 362,0 tuhatta euroa (-2 734,9). 

Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto 1.1.-30.6.2019 oli -297,4 tuhatta euroa (295,6). Rahoituskulut koostuivat pääosin 

kevään 2019 osakeannin kuluista ja pankkilainojen korkomaksuista. 

Tulos ennen veroja 

Tulos ennen veroja 1.1.-30.6.2019 oli -3 659,4 tuhatta euroa (-2 439,2). 

Tuloverot 

Tuloverot 1.1.-30.6.2019 oli -5,5 tuhatta euroa (-1,4). 

Raportointikauden voitto / -tappio 

Raportointikauden tappio 1.1.-30.6.2019 oli -3 664,9 tuhatta euroa (-2 440,6). 

Taloudellinen asema 

Pysyvät vastaavat 

Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 1 080,9 tuhatta euroa (805,8). Aineettomat hyödykkeet, joiden arvo oli 411,6 tuhatta 

euroa 30.6.2019, koostuvat lähinnä aktivoiduista kehittämismenoista ja aineettomista oikeuksista. Aineelliset hyödykkeet, 

joiden arvo oli 659,3 tuhatta euroa 30.6.2019, koostuvat lähinnä liiketoiminnan käytössä olevista NBT®-laitteistoista. 

Vaihtuvat vastaavat 

Yhtiön vaihtuvat vastaavat olivat 7 757,0 tuhatta euroa (11 782,0). Vaihtuvien vastaavien muutos johtui pääasiassa 

muutoksesta rahoissa ja pankkisaamisissa. 

Oma pääoma 

Konsernin oma pääoma oli -495,2 tuhatta euroa (3 680,8). 

Vieras pääoma 

Pitkäaikainen vieras pääoma 

Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli 6 537,0 tuhatta euroa (7 510,2). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma koostuu 

pääomalainoista sekä muista korollisista lainoista. 



  

 
 

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Yhtiön lyhytaikainen vieras pääoma oli yhteensä 2 796,1 tuhatta euroa (1 396,9). Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu 

suurimmaksi osaksi lainoista rahoituslaitoksilta, osto- ja siirtoveloista. Lyhytaikaisen vieraan pääoman kasvu johtui 

pääasiassa lainojen sunnitelman mukaisista takaisinmaksueristä Kreos Capitalille. 

 

Rahoitus ja investoinnit 

Likvidit varat, jotka koostuvat rahoista ja pankkisaamisista, olivat 6 378,6 tuhatta euroa (10 305,6). 

Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli raportointikaudella -3 679,0 tuhatta euroa (-3 123,0). 

Investointien nettorahavirta oli -382,0 tuhatta euroa katsauskaudella (-242,4). 

Rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella oli 3 264,4 tuhatta euroa (5 197,5), joka koostui pääosin kevään 2019 

osakeannin nettotuotoista sekä lainojen nostoista ja takaisinmaksuista. 

Yhtiö arvioi, että Yhtiön käyttöpääoma riittää vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun asti. Tämä arvio 

perustuu varovaiseen liikevaihtoennusteeseen ja kuluarvioon ja ottaen huomioon yhtiön rahavarat 30.6.2019. Tämä arvio 

edellyttää, että Yhtiö pystyy täyttämään Kreos Capital V (UK) Limitedin (”Kreos”) kanssa solmimansa 4 miljoonan euron 

lainasopimuksen ehdot ja ettei mitään sellaista rikkomusta tai olennaista haitallista muutosta tapahdu, joka antaisi 

Kreosille oikeuden periä lainan takaisin ennenaikaisesti. 

Jos Kreosia koskevat edellytykset eivät täyttyisi ja Kreos perisi lainansa takaisin kokonaisuudessaan erääntyneine 

korkoineen ja maksuineen,  Yhtiön arvion mukaan Yhtiön käyttöpääoma loppuisi tällöin marraskuun 2019 aikana. 

Yhtiö jatkaa aktiivisesti eri rahoitusvaihtoehtojen ja liiketoimintansa strategisten vaihtoehtojen evaluointia. Näistä 

yllämainittujen käyttöpääoman riittävyyden arvioiden lisäksi, ensisijainen lisärahoituksen vaihtoehto on varmistaa kevään 

2019 osakeannin yhteydessä liikkeelle laskettujen antioikeuksien (warrantit) laajamittainen merkintä. 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 30.6.2019 Nexstim konsernin palveluksessa oli 34 vakituista työntekijää. Nexstim Oyj:n 

(emoyhtiö) palveluksessa oli samalla hetkellä 22 vakituista työntekijää. 1.1.-30.6.2019 välisenä aikana Nexstim konserni 

työllisti keskimäärin 35 vakituista työntekijää (2018: 26). 



  

 
 

Strategia 

Nexstimin missio 

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. 

Nexstimin visio 

Asetamme uuden standardin tällä hetkellä vaikeasti hoidettavissa olevien aivosairauksien ja -häiriöiden hoidolle. 

Mukautettu TMS antaa potilaille ja heidän läheisilleen takaisin elämän, jonka he pelkäsivät menettäneensä. 

Nexstimin strategia 

Nexstimin keskeisenä strategiana on validoida ja kaupallistaa yhtiön kehittämä mukautettu SmartFocusTM TMS -

aivostimulaatioteknologia käyttöaiheissa, joiden hoitovaihtoehdot eivät ole tällä hetkellä optimaalisia. Tällaisia 

käyttöaiheita ovat masennuksen ja kroonisen kivun hoito. 

Investoimme myyntiin ja markkinointiin sekä kliinisiin resursseihin ja jatkamme rahoituksen keräämistä 

kasvutavoitteiden tukemiseksi. Tavoitteenamme on luoda myyntiä Yhdysvalloissa ja laajoilla EU-markkinoilla tällä 

hetkellä hyväksytyissä käyttöaiheissa sekä tuottaa kliinistä potilasrekisteritietoa tukeaksemme 

kaupallistamistamispyrkimyksiämme. Me myös arviomme, että myyntipotentiaali on merkittävä toistaiseksi 

hyödyntämättömillä Aasian markkinoilla, joilla jatkamme mahdollisuuksien kartoittamista. 

Nexstimin tavoitteena on lisäksi hyödyntää SmartFocusTM TMS -teknologian koko kaupallinen potentiaali aivoleikkausta 

edeltävässä kartoituksessa navigoivan aivostimulaation (Navigated Brain Stimulation eli NBS) avulla. Aivoleikkausta 

edeltävää kartoitusta tuetaan ja kehitetään kumppanuuksien avulla.  

Keskitymme edelleen ensi sijassa hoitoteknologian (NBT®) potentiaalin hyödyntämiseen, koska sen mahdollisuudet 

markkinoilla ovat erityisen laajat. Lisäksi se tarjoaa joustavat ansaintamallit liikevaihdon kerryttämiseen lisäämällä 

esimerkiksi kertakäyttöisten välineiden myyntiä. 

Olennaiset tapahtumat raportointikaudelta 

14.1.2019 Yhtiö ilmoitti, että Nexstim Oyj varasi entistä enemmän resursseja ja muutti toiminnan painopistettä vuonna 

2018 edistääkseen masennuksen hoidossa käytetyn NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston myyntiä. Strategia oli 

tuottanut hyviä tuloksia Yhdysvalloissa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Yhtiö ilmoitti myös arvioivansa parhaillaan 

uuden rahoituskierroksen järjestämistä rahoittaakseen hoitosovelluksissa käytettyjen Nexstimin laitteistojen 

kaupallistamistoimet. 

25.1.2019 Nexstim ilmoitti, että Yhtiön osakemäärän vähentämiseen liittyen Yhtiön haltuun on hallintarekisteröityjen 

osakkeenomistajien osakkeiden laskennassa tapahtuneen hallintarekisteröinnin hoitajan laskuvirheen ja tämän oikaisun 

johdosta vielä jäänyt 5 Yhtiön omaa osaketta 21.11.2018 Yhtiölle maksutta suunnatusta 9 000 osakkeesta, joista jo 

30.11.2018 hallituksen päätöksellä on mitätöity 7 724 osaketta. Yhtiön hallitus päätti mitätöidä myös nämä 5 Yhtiön omaa 

osaketta. 

Lisäksi hallitus päätti mitätöidä Yhtiön haltuun työsuhteen päättymisen myötä tulleet yhteensä 33 300 kpl optio-oikeuksia 

2016B ja 16700 kpl optio-oikeuksia 2016C (työsuhteet päättyneet ja optio-oikeudet tulleet Yhtiön haltuun ennen 

osakkeiden lukumäärän vähentämisjärjestelyitä). Mitätöinnin jälkeen Yhtiön hallussa ei ole optio-oikeuksia 2016B eikä 

2016C. 

Liittyen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.11.2018 päätettyyn osakkeiden lukumäärän vähentämiseen Yhtiön hallitus 

on 23.11.2018 päättänyt muuttaa optio-ohjelmien 2013A, 2016B-C, 2017 sekä 2018A-B ehtoja osakkeiden lukumäärän 

vähentämiseen liittyen siten, että jokaisen optio-oikeuksien haltijan hallussa oleva optio-oikeuksien lukumäärä jaetaan 

luvulla 30 ja samalla yhdellä optio-oikeudella merkittävä nykyinen osakekohtainen merkintähinta kerrotaan luvulla 30, 

ja että mahdollinen pyöristys optio-oikeuksien määrässä toteutetaan aina alaspäin, ja tähän liittyen kaikki uudet ko. optio-

oikeuksien ehdot on nyt hyväksytty. 

12.3.2019 Yhtiö ilmoitti, että sen hallitus suunnitteli uusien osakkeiden antia, jossa yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla 

olisi oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. 

25.3.2019 Nexstim ilmoitti, että yhtiön kehittämän NBT®-laitteiston uusi, aikaisempaa paljon nopeampi hoitoprotokolla 

Theta Burst Stimulation (TBS) on saanut FDA:n luvan käyttöön vakavan masennuksen hoidossa. 

Nexstim ilmoitti seuraavista yhtiökokouksen 25.3.2019 tekemistä päätöksistä:  

• Nexstim Oyj:n yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2018 ja myönsi 

hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 



  

 
 

1.1.2018-31.12.2018 ja että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille. 

• Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi. Martin Jamieson, Ken Charhut, Rohan J. Hoare, 

Juliet Thompson ja Tomas Holmberg valittiin hallituksen jäseniksi. Martin Jamieson valittiin hallituksen 

puheenjohtajaksi ja Juliet Thompson varapuheenjohtajaksi. 

• Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa: palkkioksi vahvistettiin 36 000 euroa niille hallituksen 

jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa, ja 27 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on 

Euroopassa. Yhtiökokous suosittaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista Yhtiön 

osakkeisiin. 

• Valiokuntien jäsenille maksetaan palkkiot valiokuntatyöskentelystä seuraavasti: puheenjohtajalle 10 000 euroa 

vuodessa ja valiokuntien jäsenille 5 000 euroa. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa korvaus kohtuullisiksi 

katsottavista matkakustannuksista. 

• Yhtiökokous päätti, että rajoitettujen osakeyksiköiden jakamisohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, 

jotka ovat riippumattomia suhteessa Yhtiöön. Vuoden 2018 palkkioiden suuruus määritetään käteisenä. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen kaikille jäsenille, jotka ovat riippumattomia suhteessa Yhtiöön, maksetaan 

bruttopalkkiona yhteensä 12 500 euroa ansaintakautena 2019-2020. Annettu palkkio muunnetaan rajoitetuiksi 

osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2019. Myönnetyn palkkion muuntaminen rajoitetuiksi 

osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä 

kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana Yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. 

• Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi 

tilintarkastajaksi Martin Grandell. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuulliseksi katsottava palkkio. 

25.3.2019 Nexstim ilmoitti seuraavista yhtiön hallituksen tekemistä päätöksistä. Hallitus valitsi seuraavat henkilöt yhtiön 

valiokuntiin: Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Juliet Thompson ja jäsenet ovat Rohan Hoare ja Tomas Holmberg; 

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Ken Charhut ja jäsenet ovat Rohan Hoare ja Tomas Holmberg; ja 

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on Sami Tuhkanen ja jäsenet ovat Juliet Thompson, Martin Jamieson ja Risto 

Ilmoniemi. 

Yhtiökokouksen antamien valtuuksien ja yhtiökokouksen 26.3.2016 hyväksymän rajoitettujen osakeyksiköiden palkkio-

ohjelman perusteella yhtiön hallitus päätti antaa yhteensä 5 759 uutta osaketta maksutta hallituksen neljälle jäsenelle. 

Ohjelmaan osallistuvat hallituksen jäsenistä Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare ja Juliet Thompson. Ken 

Charhut, Rohan Hoare ja Juliet Thompson saivat jokainen 1 354 osaketta ja Tomas Holmberg saa 1 697 osaketta 

yhtiökokouksen 28.3.2018 määrittämän bruttopalkkion perusteella ansaintakaudella 2018-2019. 

26.3.2019 Nexstim ilmoitti, että Yhtiön hallitus oli päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2019 antaman 

valtuutuksen perusteella järjestää noin 5,2 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin sekä siihen liittyvän erityisten 

oikeuksien (warrant) tarjoamisen, jolla Yhtiö voi kerätä enintään noin 2,6 miljoonaa euroa. Osakeannin odotetaan tukevan 

Yhtiön kasvua ja sen strategiaa. Nexstim odottaa käyttävänsä nettotuottoja pääasiassa rahoittaakseen markkinoinnin ja 

muut vastaavat kaupallistamistoimenpiteet Yhtiön masennuksen hoitoon käytettävän NBT-laitteiston myynnin 

kasvattamiseksi sekä yhdessä nykyisten rahojen ja pankkisaamisten kanssa rahoittaakseen erääntyvien lainojensa 

takaisinmaksua. 

29.3.2019 Yhtiö ilmoitti, että yhtiön kehittämä NBS ja NexSpeech® -laitteisto on saanut lääkintälaitelisenssin Kanadan 

terveysviranomaiselta Health Canadalta. Myönnetty lääkintälaitelisenssi mahdollistaa Nexstimille NBS ja NexSpeech® -

laitteiston myynnin ja markkinoinnin Kanadassa. 

2.5.2019 Nexstim ilmoitti, että se oli toteuttanut 24.4.2019 Ruotsissa ja 26.4.2019 Suomessa päättyneen 

merkintäoikeusannin ("Osakeanti"). Osakeannissa merkittiin yhteensä 31 202 364 osaketta, mikä vastaa noin 68,5 

prosenttia Osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden kokonaismäärästä. Osakeannissa tehdyt merkinnät vastaavat noin 

100,3 % Yhtiön markkina-arvosta laskettuna 25.3.2019, viimeisenä kaupantekopäivänä ennen Osakemerkinnän ehtojen 

julkistamista. 

Yhtiön hallitus päätti 2.5.2019 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä sekä tarjottujen osakkeiden ja 

antioikeuksien (warrant) allokoinnista. Allokaatio on tehty Osakeantia koskevassa esitteessä kuvattujen periaatteiden 

mukaisesti. Yhtiö sai Osakeannilla yhteensä noin 3,6 miljoonan euron tuotot huomioimatta Osakeannin palkkioita ja 

kuluja. Osakeannin palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen huomioimatta osakkeina maksettavia 

takausmerkintäpalkkioita, Osakeannin nettotuotot ovat noin 3,1 miljoonaa euroa. 

6.5.2019 Nexstim ilmoitti liittyen Yhtiölle annettuihin merkintätakaussitoumuksiin. Yhtiön saamien merkintätakausten 

antaneet sijoittajat sitoutuivat merkitsemään merkintöoikeusannissa tarjottuja osakkeita siten, että merkintätakauksen 

antajien takaus koski noin 20,6 prosenttia merkintäoikeusannista, eli he antoivat merkintäoikeusannille noin 1,1 miljoonan 

euron merkintätakauksen. Merkintätakausten antajien kanssa sovitusti merkintätakauspalkkio voidaan Yhtiön päätöksellä 

maksaa rahan sijaan suuntaamalla merkintätakauksen antajille Yhtiön uusia osakkeita. Merkintätakaussitoumusten ja 



  

 
 

esitteen ehtojen mukaisesti Yhtiön hallitus päätti maksaa merkintätakauspalkkiot suuntaamalla merkintätakauksen 

antaneille sijoittajille 939 004 Yhtiön uutta osaketta 0,115 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ehdoin, että ko. 

osakkeiden merkintähinta, yhteensä 107 985,46 euroa, kuitataan merkintätakauksen antaneilla olevaa 

merkintätakauspalkkiosaamista vastaan. Uudet osakkeet annettiin Yhtiön yhtiökokouksen 21.11.2018 antaman 

valtuutuksen nojalla. Osakkeiden merkintähinnat kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon. 

20.5.2019 Yhtiö ilmoitti, että antioikeudet (warrantit) on toimitettu merkitsijöille, ja että kaupankäynti kyseisillä 

antioikeuksilla alkoi First North Finlandissa ja First North Swedenissä. Antioikeuksilla voi merkitä yhteensä enintään 15 

601 167 Yhtiön osaketta. Antioikeuden haltija voi merkitä yhden (1) Yhtiön osakkeen antioikeuksista annetuilla ehdoilla. 

Merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyy Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetulla 

keskikurssilla alennettuna 25 prosentilla First North Finlandissa 7.10.2019-18.10.2019 välisenä aikana. Merkintähinta ei 

kuitenkaan voi olla alle 0,115 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika antioikeuksilla on 22.10.2019-4.11.2019. 

23.5.2019 Nexstim ilmoitti liittyen 2019 merkintäetuoikeusantiin ja Yhtiön voimassa olevia warrantteja koskeviin 

sopimuksiin, hallituksen päättäneen muuttaa warranttien (eli osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien) ehtoja siten, 

että yhdellä warrantilla merkittävän osakkeen osakekohtaista merkintähintaa on alennettu siten kuin Yhtiön verkkosivuilla 

osoitteessa www.nexstim.com/investors/share-information/ olevista tiedoista ilmenee. Selvyyden vuoksi, kyseinen 

muutos ei koske ns. antioikeuksia, jotka annettiin osana edellä tarkoitettua merkintäoikeusantia. 

10.6.2019 Yhtiö ilmoitti liittyen 2019 merkintäetuoikeusantiin hallituksen päättäneen alentaa Yhtiön voimassa olevia 

optio-ohjelmien 2016B-C ja 2017 merkintähintoja ehtojen II.6 kohdan perusteella siten, että näiden optio-oikeuksien 

haltijoiden hallussa olevien optio-oikeuksien merkintäoikeusannin jälkeiset suhteelliset merkintähinnat pysyvät 

muuttumattomina. Optio-ohjelman 2018 osalta ko. merkintäoikeusannin merkintäoikeuden irtoamispäivän ollessa optio-

ohjelman 2018A hinnoittelukauden aikana, merkintähinta 2018A optio-oikeuksille on laskettu Nasdaq Helsingin 

mukautettujen Nexstim Oyj:n osakkeen (NXTMH) historiallisten hintojen perusteella. Näin ollen optio-oikeuksien 

2018A merkintähinnaksi tulee EUR 0,26. Muutetut optioehdot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

www.nexstim.com/investors/share-information/. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiön RSU ohjelman osakeyksikön 

hinta vuoden 2019 osakkeelle lasketaan myös käyttäen Nasdaq Helsingin mukautettuja NXTMH historiallisia hintoja.  

Näin ollen RSU osakkeen hinnaksi tulee EUR 0,26. 

Olennaiset tapahtumat raportointikauden jälkeen 

25.7.2019 Nexstim ilmoitti, että Yhtiön hallitus oli päättänyt nimittää Leena Niemistön nimitysvaliokunnan 

puheenjohtajaksi ja valiokunnan muut jäsenet ovat Ossi Haapaniemi, Katya Smirnyagina ja Risto Ilmoniemi. 

Nexstim Oyj:llä ei ole muita olennaisia tapahtumia raportointikauden päättymisen jälkeen. 

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”. 

Yhtiön lähiajan riskeissä ei ole havaittu vuoden 2018 tilinpäätöksen julkaisun jälkeen muita merkittäviä muutoksia. 

Osake ja osakkeenomistajat 

Nexstim Oyj:n kokonaan maksettu osakepääoma 30.6.2019 oli 80 000,00 euroa, ja se jakautui 35 400 873 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 Finlandissa sekä Tukholman Pörssissä, First North 

Swedenissä. Alla olevassa on esitetty First North Finland osakekurssitiedot euroissa (EUR) ja First North Sweden 

osakekurssitiedot Ruotsin kruunuissa (SEK). 

1.1.-30.6.2019 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli EUR 0,90 (2018: EUR 0,31) ja SEK 8.60 (2018: SEK 2,98), alin EUR 0,07 

(2018: EUR 0,18) ja SEK 0,81 (2018: SEK 1,82) ja keskikurssi EUR 0,17 (2018: EUR 0,24) ja SEK 1,73 (2018: SEK 

2,39). Päätöskurssi 28.6.2019 oli EUR 0,14 (2018: EUR 0,23) ja SEK 1,40 (2018: SEK 2,40). 

Osakkeita vaihdettiin 1.1.-30.06.2019 julkisessa kaupankäynnissä yhteensä 26 554 883 kappaletta, mikä vastaa 206,9 

http://www.nexstim.com/investors/share-information/


  

 
 

prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.-30.6.2019 osakkeita oli keskimäärin 12,835,277 

kappaletta. 

Osakekannan markkina-arvo 28.6.2019 päätöskurssilla EUR 0,14 ja SEK 1,40 oli EUR 4 779 tuhatta (2018: 22 237) ja 

SEK 49,561 tuhatta (2018: 233 881). 

Nexstim Oyj:llä oli 30.6.2019 avoinna yhteensä 16 719 205 warranttia joiden osakekohtainen merkintähinta oli välillä 

0.115 – 4.94 euroa. Lisäksi osakkeiden optio-oikeuksia oli yhteensä 330 040 kappaletta joiden osakekohtainen 

merkintähinta oli välillä 0.26 – 1.16 euroa. Tarkempaa tietoa avoinna olevista warranteista ja optio-oikeuksista on 

saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.nexstim.com/investors/share-information/ 

Nexstim Oyj:n hallituksella oli 30.06.2019 käytettävissään seuraavat valtuudet. 

Ylimääräinen yhtiökokous 21.11.2018 valtuutti hallituksen päättämään enintään 7.000.000 uuden osakkeen maksullisesta 

tai vastikkeettomasta liikkeellelaskusta. 

Uudet osakkeet voidaan laskea liikkeelle Yhtiön osakkeenomistajille suhteessa osakkeenomistajien nykyisiin 

omistusosuuksiin Yhtiöstä tai poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään yhdellä tai usealla 

suunnatulla osakeannilla, jos Yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin, kuten Yhtiön pääomarakenteen 

kehittäminen, yrityskauppojen toteuttaminen tai muu Yhtiön liiketoiminnan, investointien rahoituksen tai toimintojen 

kehittämiseksi toteutettava uudelleenjärjestely, tai jos menettely toteutetaan osana Yhtiön palkitsemis- ja 

korvausjärjestelmää. Hallitus päättää osakeantien ehdoista ja laajuudesta. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi lisäksi osakeyhtiölain 10 luvun 1 kohdan mukaisesti päättää optio-oikeuksien tai 

muiden Yhtiön uusiin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä. 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. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan ylimääräisen yhtiökokouksen 

pitämispäivämäärästä alkaen. Hallituksen valtuutusta on jäljellä enintään 6 060 996 osaketta. 

Yhtiökokous päätti 25.3.2019 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta sekä optio-

oikeuksien myöntämisestä ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. 

luvussa tarkoitetulla tavalla (yhdessä "Osakeanti") seuraavasti: 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. Laskettaessa liikkeelle uusia osakkeita, hallitus valtuutetaan päättämään 

suunnatusta optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja poikkeamaan 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. 

Valtuutuksen nojalla Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään kuusikymmentäkolme 

miljoonaa (63 000 000) osaketta. Osakkeita ja optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa 

yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista Osakeannin ehdoista. Hallituksen Osakeantia 

koskeva valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien eikä se kumoa 21.11.2018 pidetyn 

ylimääräisen yhtiökokouksen antamaa osakeantivaltuutusta. Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien rahoitustarpeiden 

täyttämiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin. Hallituksen valtuutusta on jäljellä enintään 16 196 469 osaketta. 

 

 

Helsingissä, 16.8.2019 

 

Nexstim Oyj 

Hallitus 

 

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä: 

 

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja 

+44 (0)771 516 3942 

martin.jamieson@nexstim.com 

 

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja) 

Jussi Majamaa 

+ 358 40 842 4479 

http://www.nexstim.com/


  

 
 

jussi.majamaa@sisupartners.com 

 

Taloudellinen tiedottaminen 

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous järjestetään perjantaina 16.8.2019 klo 16.00 

Suomen aikaa. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson sekä talousjohtaja Mikko Karvinen 

esittelevät taloudelliset ja toiminnan tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä. 

Puhelinkokouksen puhelinnumerot: 

Suomi: +358 (0) 800 914672 

Ruotsi: +46 (0) 20 089 6377 

Iso-Britannia: +44 (0) 808 109 0700 

Yhdysvallat: + 1 866 966 5335 

 

Puhelun salasana: Nexstim 

 

Tilinpäätöstiedote 31.12.2019 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 28.2.2020. 

 

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 

 
Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018 

    

LIIKEVAIHTO 1 217,4 1 079,3 2 672,5 

    

Valmistus omaan käyttöön 18,7 19,2 36,3 

Liiketoiminnan muut tuotot 6,6 10,2 33,7 

    

Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat    

Ostot tilikauden aikana -320,4 -329,7 -628,2 

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -31,6 -34,5 -82,1 

Yhteensä -352,0 -364,2 -710,3 

    

Henkilöstökulut    

Palkat ja palkkiot -1 733,5 -1 290,1 -3 353,0 

Henkilösivukulut    

Eläkekulut -141,6 -139,2 -336,5 

Muut henkilösivukulut -204,0 -94,4 -248,0 

Yhteensä -2 079,1 -1 523,8 -3 937,5 

    

Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot -205,3 -154,4 -424,0 

Yhteensä -205,3 -154,4 -424,0 

    

Liiketoiminnan muut kulut -1 968,2 -1 801,3 -3 985,9 

    

LIIKEVOITTO / - TAPPIO -3 362,0 -2 734,9 -6 315,6 

    

Rahoitustuotot ja –kulut    

Muut korko- ja rahoitustuotot 395,5 860,3 858,1 

Korkokulut ja muut rahoituskulut -692,9 -564,6 -695,1 

Yhteensä -297,4 295,7 163,0 

    

TULOS ENNEN VEROJA -3 659,4 -2 439,2 -6 152,6 

    

Tuloverot -5,5  -1,4 -1,7 

    

TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO -3 664,9 -2 440,6 -6 154,3 

 



  

 
 

KONSERNIN TASE  

 
Tuhatta euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

    

VASTAAVAA    

PYSYVÄT VASTAAVAT    

Aineettomat hyödykkeet    

Kehittämismenot 73,9 73,9 71,6 

Aineettomat oikeudet 337,7 408,1 358,2 

Yhteensä 411,6 482,0 429,9 

    

Aineelliset hyödykkeet    

Koneet ja kalusto 659,3 313,8 464,7 

Yhteensä 659,3 313,8 464,7 

    

Sijoitukset    

Muut osakkeet ja osuudet 10,0 10,0 10,0 

Yhteensä 10,0 10,0 10,0 

    

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 080,9 805,8 904,6 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT    

Vaihto-omaisuus    

Aineet ja tarvikkeet 227,2 347,7 258,8 

Yhteensä 227,2 347,7 258,8 

    

Saamiset    

Myyntisaamiset 609,7 661,9 888,9 

Siirtosaamiset 310,9 264,4 307,7 

Muut saamiset 230,5 202,5 126,9 

Yhteensä 1 151,2 1 128,8 1 323,5 

    

Rahat ja pankkisaamiset 6 378,6 10 305,6 7 175,2 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 757,0 11 782,0 8 757,4 

    

VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 837,9 12 587,9 9 662,1 

 



  

 
 

Tuhatta euroa 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

    

VASTATTAVAA    

OMA PÄÄOMA    

Osakepääoma 80,0 80,0 80,0 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 43 019,0 39 480,6 39 480,6 

Kertyneet voittovarat -39 929,3 -33 439,2 -33 700,5 

Tilikauden voitto / -tappio -3 664,9 -2 440,6 -6 154,3 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -495,2 3 680,8 -294,3 

    

VIERAS PÄÄOMA    

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Pääomalainat 50,0 150,0 100,0 

Muut korolliset lainat 6 487,0 7 360,2 7 063,4 

Yhteensä 6 537,0 7 510,2 7 163,4 

    

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Lainat rahoituslaitoksilta 1 456,2 0,0 1 103,8 

Ostovelat 669,3 506,9 597,1 

Muut velat 267,2 571,6 290,6 

Siirtovelat 403,3 318,5 801,4 

Yhteensä 2 796,1 1 396,9 2 792,9 

    

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 283,1 8 907,1 9 956,3 

    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 837,9 12 587,9 9 662,1 

 



  

 
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

 

  

Osake-

pääoma 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 31.12.2017 80,0 38 519,1 -33 078,3 5 520,8 

Osakeanti  961,5  961,5 

Tilikauden voitto / -

tappio 
  -2 440,6 -2 440,6 

Muuntoero   -360,9 -360,9 

Oma pääoma 30.6.2018 80,0 39 480,6 -35 879,8 3 680,8 

 

  

Osake-

pääoma 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 

31.12.2017 
80,0 38 519,1 -33 078,3 5 520,8 

Osakeanti  961,5  961,5 

Tilikauden voitto / -

tappio 
  -6 154,3 -6 154,3 

Muuntoero   -622,2 -622,2 

Oma pääoma 

31.12.2018 
80,0 39 480,6 -39 854,9 -294,3 

 

 

  

Osake-

pääoma 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 31.12.2018 80,0 39 480,6 -39 854,9 -294,3 

Osakeanti  3 538,4  3 538,4 

Tilikauden voitto / -

tappio 
  -3 664,9 -3 664,9 

Muuntoero   -74,5 -74,5 

Oma pääoma 30.6.2019 80,0 43 019,0 -43 594,3 -495,2 

 



  

 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

 
Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018 

Liiketoiminnan rahavirta    

Tilikauden voitto/ -tappio -3 664,9 -2 440,6 -6 154,3 

Oikaisut:    

Suunnitelman mukaiset poistot 205,7 154,4 424,1 

Muut oikaisut (tuotot - / kulut + ) -74,5 -360,9 -622,2 

Rahoitustuotot ja –kulut 298,1 -295,7 -163,0 

Rahavirta ennen käyttöpääoman 

muutosta -3 235,6 -2 942,7 -6 515,5 

    

Käyttöpääoman muutos:    

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) tai 

vähennys (+) 276,4 721,7 703,0 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys 

(+) 31,6 39,4 128,3 

Lyhytaikaisen korottoman vieraan 

pääoman lisäys (+) tai vähennys (-) -349,3 -851,8 -109,9 

Liiketoiminnan rahavirta ennen 

rahoituseriä ja veroja -3 276,8 -3 033,4 -5 794,2 

    

Maksetut korot ja maksut muista 

rahoituskuluista -402,2 -89,6 -398,3 

    

Liiketoiminnan rahavirta (A) -3 679,0 -3 123,0 -6 192,5 

    

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 

hyödykkeisiin -382,0 -242,4 -610,8 

Investointien rahavirta (B) -382,0 -242,4 -610,8 

    

Rahoituksen rahavirta    

Osakeanti 3 538,4 961,5 961,5 

Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) tai 

takaisinmaksut (-) -274,0 4 236,0 4 543,4 

Rahoituksen rahavirta (C) 3 264,4 5 197,5 5 504,8 

    

Rahavarojen muutos -796,5 1 832,0 -1 298,4 

Rahavarat tilikauden 

Alussa 7 175,2 8 473,6 8 473,6 

Rahavarat tilikauden 

Lopussa 6 378,6 10 305,6 7 175,2 

 



  

 
 

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 
30.6.2019 

 

30.6.2018 

 

31.12.2018 

 

Vakuudet 55,0 54,9 55,0 

Vuokravastuut 58,2 57,4 51,8 

 

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 30.6.2019, joka on 

kirjattu korkomenoksi tulokseen ja velaksi taseeseen. 

 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan Nexstim Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus 

30.6.2019 on seuraava. 

 

 Omistaja Osakkeita Osuus % 

1. Nordea Bank ABP* 13 582 569 38,37 

2. Kaikarhenni Oy 4 782 608 13,51 

3. Haapaniemi Ossi 2 826 701 7,98 

4. Kalksten Properties Koy 858 675 2,43 

5. Clearstream Banking S.A.* 801 509 2,26 

6. Danske Bank AS Helsinki Branch* 423 995 1,20 

7. Niukkanen Pentti Juhani 330 015 0,93 

8. Pyykönen Riku Tapani 245 116 0,69 

9. Filen Harri Johannes 206 945 0,58 

10. Nurkkala Aaro Pellervo 200 000 0,56 

11. Partanen Juha Veikko 194 388 0,55 

12. Salmela Veijo Ensio 180 937 0,51 

13. Kivi Esko 163 371 0,46 

14. Tuorila Sampo 163 015 0,46 

15. Hilmola Olli-Pekka Kristian 150 000 0,42 

16. Nordnet Bank AB* 149 243 0,42 

17. Himanka Reijo Juhani 128 688 0,36 

18. Lassila Markus Kalervo 111 600 0,32 

19. Hallika Urmas 109 900 0,31 

20. Ruponen Esa Juhani 105 000 0,30 

* Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat 


