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Viktiga händelser, januari–juni 2015
•
•
•

Fas III multicenterstudien för strokebehandling framskrider enligt plan i USA; rekryteringen av patienter har
varit framgångsrik och den första interimanalysen förväntas under Q3 2015.
Omsättningen för januari–juni ökade med 55,4 procent jämfört med första halvåret 2014.
Olli Riikkala utnämndes till styrelsens ordförande och Juliet Thompson till ny oberoende styrelseledamot.

Läget för kliniska utvecklingsstudier
Nexstims NBT-system är under utveckling. För närvarande pågår en Fas III multicenterstudie med vilken Bolaget tar
fram klinisk forskningsdata för att kunna påvisa effekterna av den terapi som utförs med NBT-systemet vid postakut
behandling av stroke. Den kliniska prövningen har framskridit enligt plan. Den första interimanalysen förväntas under
Q3 2015 och den andra under Q1 2016. Den slutliga analysen torde vara klara vid utgången av 2016.
Verkställande direktör Janne Huhtalas översikt
Det första halvåret 2015 innehöll flera framgångar. Fas-III multicenterstudien med systemet Navigated Brain Therapy
(NBT®) framskred på ett positivt sätt, och det fanns en efterfrågan på marknaden på produkten Navigated Brain
Stimulation (NBS). Vi är också nöjda med det fortsatta intresse som läkare och universitet visar för Nexstims teknik och
programvara.
Nexstim fortsatte den pågående tvååriga Fas-III multicenterstudien där man använder Nexstims NBT ®-system för
postakut strokebehandling vid tolv rehabiliteringsplatser i USA. Multicenterstudien framskrider enligt plan och förväntas
vara klar vid utgången av 2016. Vi bedömer att vi kan publicera den första interimanalysen under Q3 2015. Företaget har
en pågående dialog med FDA om 510 (k) De Novo ansökan.
Nexstim har riktat försäljningen av NBS-systemet till strategiska kunder, såsom undervisningssjukhus och universitet där
det arbetar ledande experter och som stöder en säljmodell för investeringsvaror. När det gäller dessa viktiga centra
kommer de medicinska forskningsrönen att publiceras internationellt och länkas till Nexstim. När det gäller NBSkartläggningen betonas i undersökningarna den nytta som den ger neurokirurgin och planeringen av neurokirurgiska
ingrepp och påvisas betydelsen av NBS för resultat och processer inom neurokirurgin, vilket stöder en mer omfattande
implementering av NBS-tekniken och programvaran.
Nexstims omsättning på 643,2 tusen euro ökade med 55,4 procent jämfört med motsvarande period 2014 (413,9 tusen
euro) till följd av ökningen av försäljningsintäkterna från NBS-systemet i Europa och Mellanöstern. Försäljningen av
NBS-system på den amerikanska marknaden var en besvikelse, mest på grund av att kunderna har skjutit upp
anskaffningsbesluten för investeringsvaror, vilket indirekt orsakar volatilitet i de förväntade försäljningsintäkterna. Enligt
vår uppskattning finns det fortfarande stor försäljningspotential under H2 2015. De eventuella fördröjningarna på den
amerikanska marknaden kan emellertid påverka hela år 2015 försäljningsökning för NBS.
Nexstims kassa vid utgången av första halvåret 2015 var 6,1 miljoner euro. På grund av den eventuellt lägre försäljningen
av NBS i USA och att kostnaderna för Fas III multicenterstudien överskrider något de tidigare uppskattningarna, beräknas
den nuvarande kassan och kassaflödet från försäljningen räcka till för finansiering av bolagets pågående kliniska
prövningar för de två första interimanalyserna (Q3 2015 och Q1 2016) och förkommersialiseringen.
Med tanke på att interimanalysen av Fas III multicenterstudien eventuellt är framgångsrik, förbereder sig Nexstim på att
främja kommersialisering av NBT®-systemet. Nexstim har under 2015 aktivt kontaktat investerare och väckt mycket
positivt intresse.
Nexstim kunde även med stor tillfredställelse meddela om utnämningen av Olli Riikkala till styrelsens ordförande och
valet av Juliet Thompson till ny styrelseledamot vid bolagets årstämma. Detta skapar en starkare styrelse som kan fokusera

på Nexstims globala tillväxtstrategi.
Nyckeltal
Tusen euro
Nettoomsättning
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
Vinst per aktie (euro)*
Utspätt resultat per aktie (euro)*
Kassaflöde från löpande verksamhet
Kassa och bank
Summa eget kapital
Soliditet (%)
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)*
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)*
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)*
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt
(st.)*

1–6/2015
6 mån.
643,2
-1 906,1
-168,7
-3 422,9
-4 555,0
-0,64
-0,58
-5 275,3
6 071,1
3 712,0
50,44
7 130 758

1–6/2014
6 mån.
413,9
-1 641,9
-125,3
-1 672,3
-5 127,3
-1,44
-1,34
-2 508,1
1 522,1
-4 077,3
-87,19
3 685 290

1–12/2014
12 mån.
2 210,4
-3 660,2
-377,4
-5 498,5
-10 445,4
-2,37
-2,16
-7 785,2
11 483,7
8 589,9
65,29
7 130 758

7 130 758
7 917 698

3 561 908
4 016 936

4 406 572
7 917 698

7 917 698

3 836 910

4 826 140

*Aktiernas antal och teckningspriser har i tabellen justerats enligt sammanläggning av aktieserier och splittning av
Aktier den 29 september 2014, varvid antalet Aktier 14-faldigades.
Framtidsutsikter
Utifrån sin verksamhetsprognos och känslighetsanalys förväntar sig Bolaget en ökning i omsättningen från försäljningen
av NBS-system (för prekirurgisk funktionskartläggning av hjärnan) under räkenskapsperioden 2015 och ett positivt
rörelseresultat tidigast under det andra finansiella halvåret 2017.
Ekonomisk översikt
Siffrorna inom parentes (euro i tusental) hänvisar till motsvarande period föregående år, om inte annat anges.
Rörelseresultat
Nettoomsättning
Omsättningen 1/1–30/6 2015 uppgick till 643,2 tusen euro (413,9), tillväxt 55,4 procent. Ökningen i omsättningen
berodde till största delen på ökande försäljning av NBS-system.
Tillverkning för eget bruk
Tillverkning för eget bruk 1/1–30/6 2015 uppgick till 21,5 tusen euro (17,5). Beloppet utgörs av aktiverade
utvecklingskostnader.
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter 1/1–30/6 2015 uppgick till 51,6 tusen euro (28,7). De övriga rörelseintäkterna utgjordes
huvudsakligen av bidrag från Innovationsfinansieringsverket Tekes.
Material och tjänster
Kostnaderna för material och tjänster 1/1–30/6 2015 uppgick till -145,3 tusen euro (-125,0).

Personalkostnader
Personalkostnaderna 1/1–30/6 2015 uppgick till -1 906,1 tusen euro (-1 641,9). Ökningen berodde främst på en ökning
av personalstyrkan och ändringar i vissa personers löner.
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar 1/1–30/6 2015 uppgick till -168,7 tusen euro (-125,3). Ökningen härrörde
huvudsakligen från avskrivningar för utrustning för Fas III multicenterstudien under första delen av 2014.
Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader 1/1–30/6 2015 uppgick till -3 422,9 tusen euro (-1 672,3). Av kostnaderna härrörde 1 745,4 tusen
euro från direkta kostnader för Fas III multicenterstudien.
Rörelsevinst/-förlust
Rörelseförlusten 1/1–30/6 2015 uppgick till -4 926,6 tusen euro (-3 104,3).
Finansiella intäkter och kostnader
Finansnetto 1/1–30/6 2015 uppgick till 374,0 tusen euro (-2 023,0). Ökningen av finansiella intäkter härrörde främst från
valutakursintäkter. De finansiella kostnaderna under första halvåret 2014 härrörde främst från de finansiella utgifterna för
kapitallånet från aktieägarna.
Rapportperiodens vinst/förlust
Rapportperiodens förlust 1/1–30/6 2015 uppgick till -4 555,0 tusen euro (-5 127,3).
Finansiell ställning
Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 948,0 tusen euro (1 035,0). Immateriella tillgångar, vars värde uppgick till
551,0 tusen euro per 30/6 2015, utgjordes främst av aktiverade utvecklingskostnader och immateriella rättigheter.
Materiella tillgångar, vars värde uppgick till 387,0 tusen euro per 30/6 2015, utgjordes främst av utrustningar för Fas IIIstudien.
Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 7 462,2 tusen euro (2 014,8). Ökningen i omsättningstillgångarna härrörde
från betalningar av tecknade aktier i november 2014.
Summa eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick till 3 712,0 tusen euro (-4 077,3). Ökningen i eget kapital berodde på aktieemissionerna
som genomfördes under 2014.
Skulder
Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder uppgick till 3 463,6 tusen euro (4 415,9). Posten utgörs av kapitallån, andra räntebärande
lån och erhållna förskott.
Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder uppgick sammanlagt till 1 234,6 tusen euro (2 711,3). Posten utgörs huvudsakligen av
leverantörsskulder, andra kortfristiga skulder och resultatregleringar.
Finansiering och investeringar

Likviden, som består av kassa och bank, uppgick till 6 071,1 tusen euro (1 522,1).
Netto kassaflöde från löpande verksamhet under rapportperioden uppgick till -5 275,3 tusen euro (-2 508,1).
Kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till -137,3 tusen euro (-663,3). Förändringen från
motsvarande period av föregående räkenskapsperiod berodde främst på investeringar i utrustning för Fas III-studien under
första halvåret 2014.
Netto kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till 0,0 tusen euro (3 683,5).
Organisation och personal
Nexstims strategi är att endast rekrytera medarbetare som Bolaget anser besitta sådan kärnkompetens och sådant kunnande
som behövs för Bolagets effektiva verksamhet. Nexstim har i enlighet med sin strategi lagt ut största delen av sina
funktioner, inklusive produktion.
Bolaget är indelat i följande fem operativa verksamhetsområden:
• Kliniska avdelningen
• Forskning och utveckling (FoU)
• Operationer, inklusive funktionerna för kvalitetskontroll och myndighetsgodkännande
• Försäljning och marknadsföring
• Administration, inklusive stödfunktionerna för ekonomi och juridik.
Vid utgången av rapportperioden 30/6 2015 hade Nexstim-koncernen 34 fast anställda medarbetare. Vid samma tidpunkt
hade Nexstim Abp 24 medarbetare med fast anställning. Under perioden 1/1–30/6 2015 hade Nexstim-koncernen i
genomsnitt 33 fast anställda (2014: 33).
Strategi
Bolagets strategi går ut på att påvisa TMS-teknikens nytta vid post-stroke-rehabilitering av skada på motoriska barken.
Avsikten är att bestyrka detta genom att bevisa den kliniska effekten Nexstims navigerande teknikplattform vid ickeinvasiv hjärnstimulering, där målet är att lokalt påverka hjärnfunktionerna (neuromodulering) för rehabilitering av
hjärnbarken.
I Bolagets strategi ingår även att påvisa den kommersiella potentialen av den ovan nämnda tekniken vid prekirurgisk
kartläggning av funktionella hjärnområden (pre-surgical mapping, PSM). Bolaget har för avsikt att utreda möjligheterna
för användning av den tekniska plattformen också vid andra stroke-undersökningar samt bland annat vid behandling av
smärta och tinnitus.
Påvisning av NBT®-systemets kliniska betydelse
Nexstims NBT®-system, som används i strokerehabilitering, är för närvarande inne i utvecklings- och
förkommersialiseringsskedet. Bolaget genomför en Fas III multicenterstudie, vars syfte är att verifiera effekten av
behandling med NBT®-systemet vid postakut rehabilitering av funktionen i handen och armen hos strokepatienter.
Dessutom vill man genom Fas III-studien säkerställa ledande specialisters stöd för behandling med NBT-systemet samt
inhämta information som underlag för en hälsoekonomisk modell före ansökan om ersättningsstatus för behandlingen och
kommersialisering av systemet. Nexstim ska först rikta in sig på marknaden för strokerehabilitering i USA som är det
största enskilda marknadsområdet där ett ersättningssystem omfattar en stor grupp patienter. För att få tillträde till den
amerikanska marknaden avser Bolaget att ansöka om FDA:s De Novo 510(k)-godkännande för användning av NBT ®systemet i USA. Med dessa åtgärder vill Bolaget få ett försprång till eventuella konkurrenter och möjliggöra maximal
kommersialisering under följande strategifas.
Under den senare kommersialiseringsfasen kommer Nexstim att marknadsföra NBT-systemet enligt en säljmodell där
största delen av omsättningen genereras av engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle och ger högt täckningsbidrag.
Modellen har valts med anledning av det stora antalet stroke per år och förekomsten av funktionella störningar i handen
och armen till följd av dessa. För varje patient behövs cirka 20 engångsartiklar under behandlingsperioden. Apparaten har
en kapacitet på cirka 2 000 vårdtillfällen per år. Den valda säljmodellen möjliggör en låg startinvestering i NBT ®-systemet
för kunden, vilket Bolaget tror att kommer att främja den framtida försäljningen av NBT®-system.

Förkommersialisering av NBS-systemet
Bolaget lanserade NBS-systemet på diagnostikmarknaden inledningsvis för kartläggning av funktionella hjärnområden
för att visa att dess navigeringsteknik är exakt och tillförlitlig vid hjärnkirurgi där dessa egenskaper är ytterst viktiga.
Nexstim har fått sälj- och marknadsföringstillstånd av FDA och CE-märkning för sitt NBS-system för kartläggning av
både motoriska hjärnbarken och talcentrum.
I september 2014 lanserade Bolaget den nya generationens NBS 5-system som säljs i USA och Europa. Försäljningen
riktas för närvarande in på universitet och universitetssjukhus i syfte att vinna ledande specialisters stöd för systemet.
Bolaget utarbetar en hälsoekonomisk modell för NBS-systemet utifrån rön från nya forskarinitierade undersökningar där
man såg betydande fördelar med användningen av NBS-system i klinisk behandling av patienter. Utarbetandet av den
hälsoekonomiska modellen gagnar de större säljsatsningarna som inleddes i samband med lanseringen av NBS 5-systemet
(se ”Användning av NBS-system för kartläggning av funktionella hjärnreaktioner − En hälsoekonomisk modell”).
Nexstims nästa generations NBS 5-system är en uppdaterad version och därmed behövs inget separat sälj- och
marknadsföringstillstånd från FDA eller någon ny CE-märkning, eftersom utrustningen inte har betydande tekniska
skillnader jämfört med den tidigare NBS 4-versionen som godkänts av FDA.
På marknaden för kartläggning av funktionella hjärnområden använder Nexstim en säljmodell där omsättningen främst
genereras av försäljning av NBS-system. NBS-systemet betingar ett i jämförelse högre pris än NBT ®-systemet. NBSsystemets normala brukstid i klinisk användning är cirka sju år. Valet av säljmodellen baserar sig på det relativt låga årliga
antalet patienter där man vid den kliniska behandlingen skulle ha nytta av systemet.
Väsentliga händelser under rapportperioden
Nexstim Ab:s årsstämma hölls i Helsingfors den 31 mars 2015. Nexstim Abp:s årsstämma fastställde bolagets
årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2014 och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören. Årsstämman beslutade att Bolaget inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 1 januari 2014–
31 december 2014 och att räkenskapsperiodens förlust balanseras till nästa år.
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till styrelseledamöter valdes Olli Riikkala, Ken Charhut,
Ekaterina Smirnyagina, Juha Vapaavuori, Rene Kuijten, Juliet Thompson och Johan Christenson, bland vilka Olli
Riikkala valdes till ordförande och Johan Christenson till vice ordförande.
Den nya styrelseledamoten Juliet Thompson har arbetat i cirka 20 år som investeringsbankir och strategisk rådgivare för
vårdföretag inom Europa. Hon har gedigen erfarenhet av att bistå företag i fråga om bolagsstrategi, finansiering av
kapitaltillskott samt internationella förvärv och företagsöverlåtelser. Hon är auktoriserad revisor (Chartered Accountant
ACA) och medlem av organisationen Chartered Institute for Securities and Investment (ASCI). Till sin utbildning är hon
nationalekonom (Bsc Economics, Bristol University). Bland hennes tidigare arbetsgivare märks Oriel Securities, Nomura
Code Securities, WestLB Panmure, ICI PLC, Deloitte and Touche, och Storbritanniens finansministerium.
Styrelseledamöternas arvoden fastställdes enligt följande: styrelsens ordförande 45 000 euro och de styrelseledamöter
med hemvist i USA 36 000 euro och i Finland 18 000 euro samt de ledamöter med hemvist i ett annat land i Europa
27 000 euro. Årsstämman rekommenderar att styrelseledamöterna investerar hälften av sina ovan nämnda arvoden i
Bolagets aktier.
Vidare beslutade årsstämman att till de styrelseledamöter med hemvist i Finland som deltar i styrelsens utskott ska betalas
i arvode för varje möte enligt följande: 1 000 euro till utskottets ordförande och 500 euro till de övriga medlemmarna.
Till de styrelseledamöter med hemvist i USA som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande:
2 000 euro till utskottets ordförande och 1 000 euro till de övriga medlemmarna. Till de styrelseledamöter med hemvist i
ett annat land i Europa som deltar i styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: 1 500 euro till
utskottets ordförande och 750 euro till de övriga medlemmarna.
Årsstämman beslutade att de ordinarie styrelseledamöterna ska få reseersättning för skäliga kostnader mot uppvisande av
kvitton.
Till revisor återvaldes CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy, med Martin Grandell som huvudansvarig revisor.
Till revisorerna ska betalas ett skäligt arvode mot faktura som Bolaget har godkänt.
Årsstämmans beslut i fulltext samt protokoll har publicerats på Nexstims webbplats.
Väsentliga händelser efter rapportperioden
Den 11 augusti 2015 meddelade Nexstim att United States Patent and Trademark Office (”USPTO”) hade beviljat ett
nyckelpatent för Nexstims metod och system för visning av elektriska fält som genereras i hjärnan genom transkraniell
magnetstimulering (TMS).

Betydande risker och osäkerhetsfaktorer
Nexstims verksamhet, ekonomi och aktie är behäftade med risker som kan vara betydande med tanke på aktiens värde.
Nexstim Abp:s styrelse gör en riskbedömning två gånger om året inom ramen för strategiarbetet och planeringen av
affärsverksamheten. En övergripande redogörelse av riskerna presenteras i bokslutskommunikén och
förvaltningsberättelsen. I halvårsrapporterna presenteras endast de senaste ändringarna i riskerna.
Riskerna avseende Bolaget och dess verksamhet har sedan bokslutet 2014 uppdaterats med följande:
• Bolaget verkar på den globala marknaden och är därmed utsatt för förändringar i den geopolitiska och lokalpolitiska
omvärlden.
Ett svagare världsekonomiskt läge eller ökade geopolitiska spänningar kan försvaga
marknadsbetingelserna och marknadsläget på den globala marknaden för nya system och tjänster.
Nexstims ledning och anställda arbetar i en global omvärld och är således utsatta för risker som anknyter
till förändringar i den lokalpolitiska omgivningen samt för generella risker i anknytning till resande i
utvecklingsländerna.
Riskerna avseende aktierna har sedan bokslutet 2014 uppdaterats med bland annat följande:
• Eventuella negativa rykten kan ha en negativ inverkan på aktiernas marknadspris.
Nexstim lämnar inga kommentarer gällande rykten på marknaden, priset på bolagets aktier,
konkurrenternas eller kundernas agerande, analytikers bedömningar eller konfidentiella eller
ofullbordade affärstransaktioner om inte Nexstim anser det vara befogat. Om det enligt Nexstims
uppfattning är sannolikt att konfidentiell information har läckt ut och att läckan finns hos Nexstim, lämnar
Nexstim en bolagskommuniké om ärendet.
Aktie och aktieägare
Nexstim Abp:s fullt betalda aktiekapital per 30/6 2015 var 80 000,00 euro fördelat på 7 130 758 aktier. Aktierna har inget
nominellt värde. Nexstim har en aktieserie vars ISIN-kod är FI4000102678. Vid utgången av rapportperioden hade
Nexstim inga egna aktier i sin besittning. Varje aktie ger aktieägaren rätt till en röst på Nexstim Abp:s bolagsstämmor.
Aktierna har emitterats i enlighet med finsk lagstiftning.
Nexstim Abp:s aktier noteras på Helsingforsbörsen, First North Finland, och Stockholmsbörsen, First North Sweden, från
och med 14 november 2014. Nedan presenteras informationen om aktiekurserna på First North Finland i euro (EUR) och
på First North Sweden i svenska kronor (SEK).
Under perioden 1/1–30/6 2015 var den högsta kursen för bolagets aktie 6,25 euro (59,25 kronor), den lägsta kursen 4,76
euro (43,00 kronor) och medelkursen 5,46 euro (50,52 kronor). Slutkursen 30/6 2015 var 5,90 euro (53,00 kronor).
Under perioden 1/1–30/6 2015 handlades det med 261 257 aktier på börsen, vilket motsvarar 3,7 procent av det
genomsnittliga antalet aktier under denna period. Det genomsnittliga antalet aktier var 7 130 758 stycken under perioden
1/1–30/6 2015.
Den 30/6 2015 uppgick aktiestockens marknadsvärde enligt slutkursen 5,90 euro (53,00 kronor) till 42 071 tusen euro
(377 930 tusen kronor).
Årsstämman beslutade den 31 mars 2015 att ge styrelsen bemyndigande att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier
enligt följande: Antalet aktier som får förvärvas är sammanlagt högst 1 069 613 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent
av Bolagets samtliga aktier. Årsstämman förtydligade att bolaget jämte sina dotterbolag inte vid någon tidpunkt får ha i
sin besittning mer en 10 procent av det registrerade antalet aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader från årsstämmans
beslut.
Årsstämman beslutade den 31 mars 2015 att ge styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, optionsrätter
och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen,
enligt följande: Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av Bolagets eget aktieinnehav. Antalet aktier som
emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst 1 069 613 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av Bolagets
samtliga aktier. Emission av aktier och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i en eller flera poster.
Bemyndigandet gäller i tre (3) år från årsstämmans beslut.
Enligt det aktieregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy hade följande personer i bolagets närståendekrets
följande innehav den 30 juni 2015:

Styrelsen
Olli Riikkala, 21 760 st., 0,31 %
Kenneth Charhut, 0 st., 0,00 %
Johan Christenson, 0 st., 0,00 %
René Kuijten, 0 st., 0,00 %
Ekaterina Smirnyagina, 0 st., 0,00 %
Juliet Thompson, 0 st., 0,00 %
Juha Vapaavuori, 0 st., 0,00 %
Verkställande direktör
Janne Huhtala, 5 000 st., 0,07 %
Ledningsgrupp
Henri Hannula, 4 444 st., 0,06 %
John Hardin, 0 st., 0,00 %
Rainer Harjunpää, 490 st., 0,01 %
Gustaf Järnefelt, 1 563 st., 0,02 %, inkl. närståendes innehav 782 st., 0,01 %
Mikko Karvinen, 7 532st., 0,11%, inkl. närståendes innehav 2 532 st., 0,04 %
Jarmo Laine, 4 100 st., 0,06 %
Petriina Puolakka, 7 139 st., 0,10 %, inkl. närståendes innehav 2 000 st., 0,03 %
Revisorer
Martin Grandell, 0 st., 0,00 %

Helsingfors den 20 augusti 2015
Nexstim Abp
Styrelsen
För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:
Nexstim
Janne Huhtala, verkställande direktör

+358 (0)40 8615046
janne.huhtala@nexstim.com

UB Capital Ab (Certified Adviser)

+358 (0)9 2538 0225

Walter Ahlström/Tom Olsio
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan

+44 (0)20 3709 5700
nexstim@consilium-comms.com

Publicering av finansiell information
En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas torsdagen den 20 augusti 2015 klockan 15.00
finsk tid. Verkställande direktör Janne Huhtala och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar det finansiella resultatet

och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor. Presentationsmaterialet läggs ut på Nexstims
webbplats kort före telefonkonferensens början.
Uppringningsnummer för telefonkonferensen:
Finland:

+358 (0)9 231 95386

Sverige:

+46 (0)8 566 19407

Storbritannien: +44 (0)1452 557 851
USA:

+1 86 66 65 40 42

Samtals-ID: 89136232

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2015 publiceras omkring den 29 februari 2016.

Principer för upprättande av halvårsrapport
Nexstim Abp:s halvårsrapport har upprättats enligt finska bokföringslagen och presenterats enligt reglerna för
marknadsplatsen First North. De siffror som presenteras i halvårsrapporten är oreviderade. De presenterade siffrorna har
avrundats från exakta värden.

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN
Tusen euro

1/1–30/6 2015

1/1–30/6 2014

1/1–31/12 2014

NETTOOMSÄTTNING

643,2

413,9

2 210,4

Tillverkning för eget bruk
Övriga rörelseintäkter

21,5
51,6

17,5
28,7

30,4
134,1

-267,3

34,0

-474,4

122,0

-158,9

-89,8

0,0
-145,3

0,0
-125,0

-74,3
-638,5

-1 561,4

-1 307,7

-2 965,2

-190,7
-154,0
-1 906,1

-157,4
-176,8
-1 641,9

-380,8
-314,1
-3 660,2

-168,7
-168,7

-125,3
-125,3

-377,4
-377,4

Övriga rörelsekostnader

-3 422,9

-1 672,3

-5 498,5

RÖRELSERESULTAT

-4 926,6

-3 104,3

-7 799,6

25,1

0,0

327,9

348,9
374,0

-2 023,0
-2 023,0

-2 973,7
-2 645,8

-2,3

0,0

0,0

-4 555,0

-5 127,3

-10 445,4

Material och tjänster
Material
Inköp under räkenskapsperioden
Förändring av lager, förvärv (+) eller
avyttringar (-)
Köpta tjänster
Summa
Personalkostnader
Löner och arvoden
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Övriga sociala avgifter
Summa
Avskrivningar och nedskrivningar
Planenliga avskrivningar
Summa

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och finansiella
intäkter
Räntor och övriga finansiella kostnader
Summa
Inkomstskatt
RÄKENSKAPSPERIODENS
VINST/FÖRLUST

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN
Tusen euro

30 juni 2015

30 juni 2014

31 december 2014

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Utvecklingskostnader
Immateriella rättigheter
Summa

81,5
469,5
551,0

98,9
366,1
465,0

83,0
444,0
527,0

Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
Summa

387,0
387,0

560,1
560,1

442,5
442,5

Investeringar
Övriga aktier och andelar
Summa

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

948,0

1 035,0

979,4

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Material och förnödenheter
Summa

557,1
557,1

177,6
177,6

246,7
246,7

Fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar
Summa

564,3
156,3
113,3
834,0

197,9
39,5
77,7
315,1

929,9
40,9
313,0
1 283,9

Kassa och bank

6 071,1

1 522,1

11 483,7

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

7 462,2

2 014,8

13 014,2

SUMMA TILLGÅNGAR

8 410,2

3 049,9

13 993,7

Tusen euro

30 juni 2015

30 juni 2014

31 december 2014

80,0
0,0
0,0
18 302,3
-10 115,4
-4 555,0
3 712,0

31 991,5
1 812,2
63,2
0,1
-32 817,1
-5 127,3
-4 077,3

80,0
0,0
0,0
18 302,3
653,0
-10 445,4
8 589,9

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Kapitallån
Övriga räntebärande lån
Förutbetalda intäkter
Summa

500,0
2 904,6
59,0
3 463,6

1 503,1
2 830,2
82,6
4 415,9

500,0
2 904,6
70,8
3 475,4

KORTFRISTIGA SKULDER
Förutbetalda intäkter
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa

0,0
876,8
100,3
257,5
1 234,6

15,0
402,9
2 093,9
199,5
2 711,3

0,0
1 382,1
134,3
411,9
1 928,3

SUMMA SKULDER

4 139,3

7 127,3

5 403,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 410,2

3 049,9

13 993,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Aktieemission
Överkursfond
Fond för inbetalt fritt eget kapital
Balanserad vinst/förlust
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
SUMMA EGET KAPITAL

BERÄKNING AV ÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

Eget kapital per 31
december 2013
Aktieemission
Räkenskapsperiodens
vinst/förlust
Omräkningsdifferens
Eget kapital per 30 juni
2014

Eget kapital per 31
december 2013
Aktieemission
Emissionsintäkt
tillförd
aktiekapitalet
Minskning
av
aktiekapitalet*
Minskning
av
överkursfonden*
Nyemission
Räkenskapsperiodens
vinst/förlust
Omräkningsdifferens
Eget kapital per 31
december 2014

Aktiekapital

Aktieemission

Överkursfond

Fond för
inbetalt
fritt eget
kapital

28 570,7

1 775,3

63,2

0,1

3 420,9

36,9

Balanserad
vinst/förlust

Summa
eget
kapital

-32 791,4

-2 382,1

-5 127,3
-25,7
31 991,5

1 812,2

63,2

0,1

-37 944,0

-4 077,0

Balanserad
vinst/förlust

Summa
eget
kapital

-32 791,4

-2 382,1

Aktiekapital

Aktieemission

Överkursfond

Fond för
inbetalt
fritt eget
kapital

28 570,7

1 775,3

63,2

0,1

3 525,4
5 300,7

-5 300,7

-33 791,4

33 791,4
-63,2

63,2
18 302,2
-10 445,4
-410,4

80,0

Aktieapital

0,0

Aktieemission

0,0

18 302,3

-9 792,4

8 589,9

Överkursfond

Fond för
inbetalt
fritt eget
kapital

Balanserad
vinst/förlust

Summa
eget
kapital

Eget kapital per 31
80,0
0,0
0,0
18 302,3
-9 792,4
8 589,9
december 2014
Aktieemission
0,0
Räkenskapsperiodens
-4 555,0
vinst/förlust
Omräkningsdifferens
-323,0
Eget kapital per 30 juni
80,0
0,0
0,0
18 302,3
-14 670,4
3 712,0
2015
*Aktieägarna beslutade den 29 september 2014 om minskning av aktiekapitalet och överkursfonden. Minskningen av
aktiekapitalet uppgick till 33 791,5 tusen euro och minskningen av överkursfonden uppgick till 63,2 tusen euro.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Tusen euro
Kassaflöde från löpande verksamhet
Vinst (förlust) före extraordinära poster
Korrigeringar:
Planenliga avskrivningar
Andra korrigeringar (intäkter - / kostnader
+)
Finansiella intäkter och kostnader
Kassaflöde
före
förändring
av
rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital:
Ökning (-) eller minskning (+) av
kortfristiga fordringar
Ökning (-) eller minskning (+) av
varulager
Ökning (+) eller minskning (-) av
kortfristiga räntefria skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
före finansiella poster och skatt
Betalda räntor och avgifter för andra
finansiella kostnader
Betalda direkta skatter
Kassaflöde från löpande verksamhet
(A)
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i immateriella och materiella
tillgångar
Kassaflöde från investeringar (B)
Kassaflöde från finansiering
Aktieemission
Uttag av kortfristiga lån (+)
Uttag av långfristiga lån
Kassaflöde från finansiering (C)
Förändring av kassa och bank
Kassa och bank vid periodens
början
Kassa och bank vid periodens
slut

1/1–30/6 2015

1/1–30/6 2014

1/1–31/12 2014

-4 552,7

-5 127,3

-10 445,4

168,7

125,3

377,4

-323,0

0,0

-410,3

374,0

2 023,0

2 645,8

-4 333,0

-2 979,0

-7 832,5

449,9

890,1

-80,0

-310,4

158,9

89,8

-705,5

-561,3

677,1

-4 899,0

-2 491,3

-7 145,5

-374,0

-16,8

-639,6

-2,3

0,0

0,0

-5 275,3

-2 508,1

-7 785,2

-137,3

-663,3

-859,7

-137,3

-663,3

-859,7

0,0
0,0
0,0
0,0

3 457,8
0,0
225,7
3 683,5

18 818,4
0,0
300,2
19 118,6

-5 412,6

512,2

10 473,7

11 483,7

1010,0

1 010,0

6 071,1

1 522,2

11 483,7

BETYDANDE TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Nexstims närstående krets omfattar Nexstims dotterbolag, styrelseledamöterna, verkställande direktören, medlemmarna
i ledningsgruppen samt de aktieägare som har ett betydande inflytande i bolaget. Till bolagets närståendekrets hör även
de närstående personernas närstående familjemedlemmar samt sammanslutningar i vilka närstående personer har
bestämmanderätt.
Bolaget hade inte betydande transaktioner med närstående under rapportperioden.
ANSVARSFÖRBINDELSER
Tusen euro
Säkerheter
Hyresförpliktelser

30 juni 2015

30 juni 2014

31 december
2014

49,4
75,8

31,0
55,3

31,0
52,6

Den 2 juni 2015 tecknade Bolaget en ny betalningsplan med Statskontoret för återbetalning av ett kapitallån på 500,0
tusen euro enligt ett skuldebrev daterat den 8 februari 2001. Den 1 juni 2015 betalade bolaget sammanlagt 198,3 tusen
euro till Statskontoret för ränta på lånet. Enligt den nya betalningsplanen ska hela lånekapitalet återbetalas med rak
amortering under 2016–2020. De upplupna obetalda räntorna på bolagets kapitallån var 3,1 tusen euro per 30/6 2015, och
detta belopp har inte redovisats som räntekostnad i resultaträkningen eller som skuld i balansräkningen.
STÖRRE AKTIEÄGARE
Enligt det aktieregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy fördelades innehavet hos Nexstim Abp:s 20 största
aktieägare enligt följande den 30 juni 2015:

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

Ägare
Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland*
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Nordea Bank Finland Abp*
Clearstream Banking S.A.*
Lundbeckfond Invest A/S
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Finlands Industriinvestering Ab
Placeringsfonden OP-Delta
Danske Bank Abp
Ilmoniemi Risto Juhani
Placeringsfonden OP-Finland Småföretag
Placeringsfonden OP-Europa Aktie
Interdomer Oy
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Riikkala Olli
Hiekkanen Kalevi Antero
Karhu Jari Jukka Tapio
Haapaniemi O. Law Oy
United Bankers Securities Ab

*Förvaltarregistrerade aktieägare

Antal
aktier
Andel, %
2 111 174
29,61
1 501 557
21,06
1 126 683
15,80
626 582
8,79
334 478
4,69
319 643
4,48
188 722
2,65
157 480
2,21
120 010
1,68
107 529
1,51
78 740
1,10
78 740
1,10
50 937
0,71
44 510
0,62
30 000
0,42
21 760
0,31
18 000
0,25
17 500
0,25
15 750
0,22
9 397
0,13

