
 
  

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) 

 

Helsinki, 20.8.2015 klo 8.00 

 

Kohokohtia yhtiön toiminnassa, tammi-kesäkuu 2015 

 

• Aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta koskeva Vaiheen III monikeskustutkimus Yhdysvalloissa etenee 

suunnitelmien mukaan; potilaiden rekrytointi etenee menestyksellä ja ensimmäistä välianalyysiä odotetaan Q3:n 

aikana vuonna 2015 

• Liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 55,4 prosenttia verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen vuosipuoliskoon 

• Olli Riikkala nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Juliet Thompson uudeksi riippumattomaksi hallituksen 

jäseneksi 

 

Kliinisen kehityksen tutkimusten tilanne 

Nexstimin NBT® -laitteisto on tällä hetkellä kehitysvaiheessa. Käynnissä olevan Vaiheen III monikeskustutkimuksen 

avulla Yhtiö tuottaa kliinistä tutkimustietoa osoittaakseen NBT® -laitteiston tehokkuuden aivohalvauksen akuutin vaiheen 

jälkeisessä hoidossa. Kliininen tutkimus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäisen välianalyysin arvioidaan 

ajoittuvan ajankohdalle Q3 2015 ja toisen välianalyysin Q1 2016. Lopullisen analyysin odotetaan valmistuvan vuoden 

2016 loppuun mennessä. 

 

Toimitusjohtaja Janne Huhtalan katsaus 

 

Vuoden 2015 ensimmäinen vuosipuolisko sisälsi monta menestystä. Navigated Brain Therapy (NBT®) –laitteistolla 

tehdyssä Vaiheen III monikeskustutkimuksessa edistyttiin positiivisesti ja markkinat vetivät Navigated Brain Stimulation 

(NBS) osalta. Olemme myös tyytyväisiä jatkuvaan kiinnostukseen yliopistojen ja lääkäreiden osalta Nexstimin 

teknologiaa ja ohjelmistoja kohtaan. 

 

Nexstim jatkoi sen käynnissä olevaa Vaiheen III kaksivuotista monikeskustutkimusta 12:ssa eri kuntoutuskeskuksessa 

Yhdysvalloissa, jossa käytetään Nexstimin NBT® -laitteistoa aivohalvauksen akuutin vaiheen jälkeisessä hoidossa. 

Monikeskustutkimus etenee sunnitelmien mukaisesti ja sen odotetaan loppuvan vuoden 2016 loppuun mennessä. 

Arvioimme että julkaisemme ensimmäisen välietapin välianalyysin Q3 2015 aikana. Yhtiöllä on käynnissä jatkuva dialogi  

FDA:n kanssa liittyen 510(k) De Novo hakemukseen. 

 

Nexstim on suunnannut NBS-laitteiston myyntiä strategisille asiakkaille, kuten opetussairaaloille ja yliopistoille, joissa 

työskentelee johtavia asiantuntijoita ja jotka tukevat investointihyödykkeiden myyntimallia. Näiden tärkeiden keskusten 

osalta lääketieteellinen tutkimus julkaistaan kansainvälisesti ja se yhdistetään Nexstimiin. NBS kartoituksen osalta 

tutkimuksissa ylistetään neurokirurgian sekä neurokirurgian suunnittelun saamia hyötyjä ja osoitetaan NBS:n arvo 

neurokirurgian lopputuloksissa ja työnkuluissa, tukien näin laajempaa kyseisen teknologian ja ohjelmistojen 

käyttöönottoa. 

 

Nexstim liikevaihto 643,2 tuhatta euroa kasvoi 55,4 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014 (413,9 

tuhatta euroa) johtuen kasvusta NBS-laitteiston myyntituloissa Euroopassa ja Lähi-idässä. NBS-laitteistojen myynti 

Yhdysvaltojen markkinoilla oli pettymys, johtuen lähinnä asiakkaiden lykkäytyneistä investointihyödykkeiden 

hankintapäätöksistä, joka aiheuttaa välillistä heiluntaa myyntitulojen odotuksissa. Arvioimme, että myyntimahdollisuudet 

H2 2015:lle jatkuvat vahvana. Mutta koska Yhdysvaltain markkinoilla koetaan mahdollisia viiveitä, voi tämä vaikuttaa 

koko vuoden 2015 NBS myynnin kasvuun. 

 

Nexstim päätti ensimmäisen vuosipuoliskon 2015 kassatilanteeseen 6,1 miljoonaa euroa. Johtuen mahdollisesta 

alhaisemmasta NBS myynnistä Yhdysvalloissa ja hieman aiempaa arvioita suuremmista Vaiheen III 

monikeskustutkimuksen kustannuksista, nykyiset kassavarat ja myynnin kassavirta on arvioutu riittävän rahoittamaan 

yhtiön nykyisen kliinisen kehityksen tutkimukset kahden ensimmäisen välianalyysin (Q3 2015 ja Q1 2016) ja 

esikaupallistamisen osalta. 

 

Vaiheen III monikeskustutkimuksen välietapin välianalyysin ollessa mahdollisesti menestyksellinen, Nexstim 



  

 
 

valmistautuu mahdollisesti edistämään NBT® -laitteiston kaupallistamista. Vuoden 2015 aikana Nexstim on ollut 

aktiivisesti yhteydessä sijoittajiin ja on saanut paljon positiivista kiinnostusta. 

 

Nexstim oli myös erittäin tyytyväinen voidessaan ilmoittaa Olli Riikkalan nimitystä hallituksen puheenjohtajaksi ja Juliet 

Thompsonin valinnan uudeksi hallituksen jäseneksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vahvistamalla näin hallitusta ja 

kohdistamalla sen Nexstimin kansainväliseen kasvustrategiaan. 

  

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 

 

Tuhatta euroa 1-6/2015 

6kk 

1-6/2014 

6kk 

1-12/2014 

12kk 

Liikevaihto 643,2 413,9 2 210,4 

Henkilöstökulut -1 906,1 -1 641,9 -3 660,2 

Poistot ja arvonalentumiset -168,7 -125,3 -377,4 

Liiketoiminnan muut kulut -3 422,9 -1 672,3 -5 498,5 

Tilikauden tulos  -4 555,0 -5 127,3 -10 445,4 

Tulos per osake (euroa)* -0,64 -1,44 -2,37 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa)* -0,58 -1,34 -2,16 

Liiketoiminnan rahavirta -5 275,3 -2 508,1 -7 785,2 

Rahat ja pankkisaamiset 6 071,1 1 522,1 11 483,7 

Oma pääoma 3 712,0 -4 077,3 8 589,9 

Omavaraisuusaste (%) 50,44 -87,19 65,29 

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)* 7 130 758 3 685 290 7 130 758 

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana 

keskimäärin (kpl)* 
 

7 130 758 3 561 908 4 406 572 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 

raportointikauden lopussa (kpl)* 7 917 698 4 016 936 7 917 698 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 

raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)* 7 917 698 3 836 910 4 826 140 

 

*Osakkeiden lukumäärät ja merkintähinnat on taulukossa oikaistu 29.9.2014 tapahtuneilla osakesarjojen 

yhdistämisellä ja Osakkeiden jakamisella, jossa Osakkeiden lukumäärä 14-kertaistettiin. 

Tulevaisuudennäkymät 

Perustuen liiketoiminnan ennusteeseensa ja tekemäänsä herkkyysanalyysiin yhtiön johto odottaa NBS-laitteistojen 

(leikkausta edeltävä aivojen toiminnallinen kartoitus) myynnistä kertyvän liikevaihdon kasvavan tilikauden 2015 aikana 

ja liiketuloksen olevan positiivinen aikaisintaan tilikauden 2017 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.  

Taloudellinen katsaus 

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

Toiminnan tulos 

Liikevaihto 

Liikevaihto 1.1.-30.6.2015 oli 643,2 tuhatta euroa (413,9), jossa kasvua 55.4 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui 

suurimmaksi osaksi NBS-laitteistojen myynnin kasvusta. 

Valmistus omaan käyttöön 

Valmistus omaan käyttöön 1.1.-30.6.2015 oli 21,5 tuhatta euroa (17,5) ja se koostuu aktivoiduista kehittämismenoista. 

Liiketoiminnan muut tuotot 

Liiketoiminnan muut tuotot 1.1.-30.6.2015 olivat 51,6 tuhatta euroa (28,7). Liiketoiminnan muut tuotot koostuivat lähinnä 

Tekesiltä saaduista avustuksista. 



  

 
 

Materiaalit ja palvelut 

Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut olivat 1.1.-30.6.2015 -145,3 tuhatta euroa (-125,0). 

Henkilöstökulut 

Henkilöstökulut 1.1.-30.6.2015  olivat -1 906,1 tuhatta euroa (-1 641,9). Kasvu johtui lähinnä henkilöstömäärän 

kasvusta ja yksittäisten henkilöiden palkkatason muutoksista. 

Poistot ja arvonalentumiset 

Poistot ja arvonalentumiset 1.1.-30.6.2015 olivat -168,7 tuhatta euroa (-125,3). Kasvu johtui lähinnä alkuvuonna 2014 

aktivoitujen Vaiheen III-monikeskustutkimuksen laitekustannusten poistoista. 

Liiketoiminnan muut kulut 

Liiketoiminnan muut kulut 1.1.-30.6.2015 olivat -3 422,9 tuhatta euroa (-1 672,3). Kuluista 1 745,4 tuhatta euroa johtui  

Vaiheen III-monikeskustutkimuksen suorista kuluista. 

Liikevoitto / -tappio 

Liiketappio 1.1.-30.6.2015 oli -4 926,6 tuhatta euroa (-3 104,3). 

Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto 1.1.-30.6.2015 oli 374,0 tuhatta euroa (-2 023,0). Rahoitustuottojen kasvu johtui 

pääosin valuuttakurssituotoista. Rahoituskulut vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtuivat suurimmaksi osaksi 

osakkeenomistajilta olevan pääomalainan kirjatuista rahoitusmenosta. 

Raportointikauden voitto / -tappio 

Raportointikauden tappio 1.1.-30.6.2015 oli -4 555,0 tuhatta euroa (-5 127,3). 

Taloudellinen asema 

Pysyvät vastaavat 

Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 948,0 tuhatta euroa (1,035,0). Aineettomat hyödykkeet, joiden arvo oli 551,0 tuhatta 

euroa 30.6.2015, koostuvat lähinnä aktivoiduista kehittämismenoista ja aineettomista oikeuksista. Aineelliset hyödykkeet, 

joiden arvo oli 387,0 tuhatta euroa 30.6.2015, koostuvat lähinnä Vaiheen III tutkimuksen laitteista.  

Vaihtuvat vastaavat 

Yhtiön vaihtuvat vastaavat olivat 7 462,2 tuhatta euroa (2 014,8). Vaihtuvien vastaavien kasvu johtui yhtiön osakkeiden 

listautumisannista marraskuussa 2014 saaduista maksuista. 

Oma pääoma 

Konsernin oma pääoma oli 3 712,0 tuhatta euroa (-4 077,3). Oman pääoman kasvu johtui vuoden 2014 aikana toteutetuista 

osakeanneista. 

Vieras pääoma 

Pitkäaikainen vieras pääoma 

Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli 3 463,6 tuhatta euroa (4 415,9). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma koostuu 

pääomalainoista, muista korollisista lainoista ja saaduista ennakoista. 

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Yhtiön lyhytaikainen vieras pääoma oli yhteensä 1 234,6 tuhatta euroa (2 711,3). Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu 



  

 
 

suurimmaksi osaksi ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista. 

 

Rahoitus ja investoinnit 

Likvidit varat, jotka koostuvat rahoista ja pankkisaamisista, olivat 6 071,1 tuhatta euroa (1 522,1).  

Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli raportointikaudella -5 275,3 tuhatta euroa (-2 508,1). 

Investointien nettorahavirta oli -137,3 tuhatta euroa katsauskaudella (-663,3) Muutos edellisen tilikauden vastaavaan 

ajanjaksoon johtui pääasiassa investoinnista Vaiheen III tutkimuksessa käytettäviin laitteisiin vuoden 2014 ensimmäisen 

vuosipuoliskon aikana. 

Rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella oli 0,0 tuhatta euroa (3 683,5). 

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, johon kuuluvat myös laatu ja viranomaishyväksyntä -toiminnot; 

• Myynti- ja markkinointi; ja 

• Hallinto, johon kuuluvat talous- ja laki -tukitoiminnot. 

Raportointikauden lopussa 30.6.2015 Nexstim konsernin palveluksessa oli 34 vakituista työntekijää. Nexstim Oyj:n 

palveluksessa oli samalla hetkellä 24 vakituista työntekijää. 1.1.-30.6.2015 välisenä aikana Nexstim konserni työllisti 

keskimäärin 33 vakituista työntekijää (2014: 33). 

Strategia 

Yhtiön strategiana on osoittaa navigoidun TMS-teknologian hyödyllisyys aivohalvauksen jälkeisen liikealueen vamman 

kuntoutuksessa. Tämä on tarkoitus todentaa näyttämällä Nexstimin kehittämän navigoidun teknologia-alustan kliininen 

tehokkuus kallon ulkopuolisessa aivostimulaatiossa, jolla pyritään muokkaamaan aivojen toiminnallisuutta paikallisesti 

(neuromodulaatio) liikealueen kuntoutusta varten. 

Yhtiön strategiana on lisäksi osoittaa saman teknologian kaupallinen potentiaali toiminnallisten aivoalueiden 

kartoitukseen (pre-surgical mapping, PSM). Tulevaisuudessa Yhtiö aikoo tutkia teknologia-alustansa 

käyttömahdollisuuksia myös muihin aivohalvauksen tutkimuskohteisiin sekä esimerkiksi kivun ja tinnituksen hoitoon. 

 

NBT®-laitteiston kliinisen merkityksen todistaminen 

Aivohalvauspotilaiden hoitoon käytettävä Nexstimin NBT®-laitteisto on tällä hetkellä kehitys- ja 

esikaupallistamisvaiheessa. Yhtiöllä on käynnissä Vaiheen III monikeskustutkimus, jonka tarkoituksena on todentaa 

NBT®-laitteistolla annettavan hoidon tehokkuus aivohalvauspotilaiden akuutin vaiheen jälkeisen käden ja käsivarren 

toiminnallisuuden kuntoutuksessa. Tämän lisäksi Vaiheen III tutkimuksen avulla on tarkoitus hankkia johtavien 

asiantuntijoiden tuki laitteistolla tehtävälle hoidolle sekä tietoa terveystaloustieteellisen mallin rakentamista varten ennen 

hoidon korvattavuuden hakemista ja laitteiston kaupallistamista. Nexstim aikoo aluksi keskittyä aivohalvauspotilaiden 

hoidon markkinoihin Yhdysvalloissa, sillä Yhdysvallat on suurin yksittäinen markkina-alue, jossa korvausjärjestelmä 

kattaa suuren potilasjoukon. Päästäkseen Yhdysvaltojen markkinoille Yhtiö pyrkii hakemaan FDA:n De Novo 510(k) -

hyväksynnän NBT®-laitteiston käytölle Yhdysvalloissa. Näillä toimenpiteillä pyritään rakentamaan etumatkaa 

mahdollisiin kilpailijoihin ja mahdollistamaan täysimittainen kaupallistaminen seuraavassa strategian vaiheessa.  

Myöhemmässä kaupallistamisvaiheessa Nexstim aikoo käyttää NBT-laitteiston myynnissä myyntimallia, jossa suurin osa 

liikevaihdosta syntyy hoitokertakohtaisista korkeakatteisista kertakäyttövälineistä. Myyntimalli on valittu vuotuisten 

aivohalvaustapausten suuren määrän, sekä niissä esiintyvien käsi ja käsivarren toiminnallisten vammojen yleisyyden 

vuoksi. Jokainen potilas tarvitsee hoitojakson aikana noin 20 hoitokertakohtaista kertakäyttövälinettä. Laitteistoilla on 

noin 2 000 hoitokerran vuotuinen kapasiteetti. Myyntimalli mahdollistaa sen, että asiakkaan alkuinvestointi NBT®-



  

 
 

laitteistoon voidaan pitää alhaisena, minkä Yhtiö uskoo edistävän NBT-laitteistojen tulevaa myyntiä. 

 

NBS-laitteiston esikaupallistaminen 

Yhtiö lanseerasi aluksi NBS-laitteistonsa diagnostiikkamarkkinoilla toiminnallisten aivoalueiden kartoitukseen 

todistaakseen navigointiteknologiansa tarkkuuden ja luotettavuuden aivokirurgiassa, jossa nämä tekijät ovat erityisen 

tärkeitä. Nexstim on saanut NBS-laitteistolleen FDA:n myynti- ja markkinointiluvan ja CE-merkinnän sekä aivojen 

liikeaivokuoren että aivojen puhealueiden kartoittamiseen.  

Yhtiö on lanseerannut syyskuussa 2014 uuden sukupolven NBS 5 -laitteiston, joka on myynnissä Yhdysvalloissa ja 

Euroopassa. Myyntikohteina ovat tällä hetkellä yliopistot ja opetussairaalat johtavien asiantuntijoiden tuen 

saavuttamiseksi. Yhtiö valmistelee parhaillaan NBS-laitteiston terveystaloustieteellistä mallia käyttäen hyväkseen 

äskettäin julkistettuja tutkija-aloitteisten tutkimusten tuloksia, jotka osoittivat merkittäviä hyötyjä NBS-laitteiston 

käytöstä kliinisessä potilashoidossa. Terveystaloustieteellisen mallin laatiminen edistää laajempaa myyntiponnistusta, 

joka on käynnistetty NBS 5 -laitteiston lanseerauksen myötä (katso alla "NBS-laitteiston käyttö toiminnallisten 

aivovasteiden kartoituksessa − Terveystaloustieteellinen malli"). Nexstimin uuden sukupolven NBS 5 -laitteisto on 

päivitetty laitteistoversio, joka ei vaadi erillistä FDA myynti- ja markkinointilupaa tai CE-merkintää, sillä laitteistossa ei 

ole merkittävää teknologista eroa aiempaan FDA:n hyväksymään NBS 4 -laitteistoversioon verrattuna. 

Toiminnallisten aivoalueiden kartoituksen markkinoilla Nexstim käyttää myyntimallia, jossa pääosa liikevaihdosta kertyy 

NBS-laitteiston myynnistä. NBS-laitteistolla on korkeampi hinta suhteessa NBT®-laitteistoon. NBS-laitteiston tyypillinen 

kliininen käyttöikä on noin seitsemän vuotta. Myyntimallin valinta johtuu verrattain alhaisista vuotuisista potilasmääristä, 

joiden hoidossa laitteiston käytöstä olisi kliinistä hyötyä. 

Olennaiset tapahtumat raportointikaudelta 

Nexstim Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2015. Nexstim Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 

yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2014 ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 

vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2014-31.12.2014 ja, että tilikauden tappio 

kirjataan tappiotilille. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Olli Riikkala, Ken 

Charhut, Ekaterina Smirnyagina, Juha Vapaavuori, Rene Kuijten, Juliet Thompson ja Johan Christenson, joista 

puheenjohtajaksi valittiin Olli Riikkala ja varapuheenjohtajaksi Johan Christenson. 

Hallituksen uusi jäsen Juliet Thompson on työskennellyt noin 20 vuotta sijoituspankkiirina ja terveydenhoitoalan 

yritysten strategisena neuvonantajana Euroopassa.  Hänellä on vahva kokemus yhtiöiden neuvonantajana 

konsernistrategiaan, oman pääoman luonteiseen rahoitukseen, velkarahoitukseen ja kansainvälisiin fuusioihin ja 

yritysostoihin liittyvissä asioissa.  Juliet Thompson on valantehnyt tilintarkastaja (ACA) ja Chartered Institute for 

Securities and Investment -organisaation jäsen (ASCI). Koulutukseltaan hän on ekonomi (Bsc Economics, Bristolin 

yliopisto).  Hänen aiempia työnantajiaan ovat Oriel Securities, Nomura Code Securities, WestLB Panmure, ICI PLC, 

Deloitte and Touche ja HM Treasury. 

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin hallituksen puheenjohtajalle 45.000 euroa ja niille hallituksen jäsenille, 

joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa 36.000 euroa, niille jäsenille joiden kotipaikka on Suomessa 18.000 euroa ja niille 

jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, kuin Suomessa 27.000 euroa. Yhtiökokous suosittaa, että hallituksen 

jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista yhtiön osakkeisiin. 

Yhtiökokous päätti edelleen, että hallituksen valiokuntiin kuuluville Suomessa kotipaikkaansa pitäville valiokuntien 

jäsenille maksetaan kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1000 euroa valiokunnan puheenjohtajalle 

ja 500 euroa valiokunnan muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville Yhdysvalloissa kotipaikaansa pitäville 

valiokunnan jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 2000 euroa valiokunnan puheenjohtajalle 

ja 1000 euroa valiokunnan muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville muualla Euroopassa kuin Suomessa 

kotipaikkaansa pitäville valiokunnan jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1500 euroa 

valiokunnan puheenjohtajalle ja 750 euroa valiokunnan muulle jäsenelle. 

Hallituksen varsinaisten jäsenten kohtuulliset matkakulut päätettiin korvata kuitteja vastaan. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi 

Martin Grandell. Tilintarkastalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan ja pöytäkirja on julkaistu Nexstimin verkkosivuilla. 



  

 
 

Olennaiset tapahtumat raportointikauden jälkeen 

Nexstim tiedotti 11.8.2015, että Yhdysvaltojen patentti- ja rekisterihallitus (United States Patent and Trademark Office - 

USPTO) on myöntänyt avainpatentin, joka kattaa sen menetelmän ja järjestelmän kallon läpäisevällä sähkömagneettisella 

stimulaatiolla (TMS) tuotetun sähkökentän näyttämiseksi aivoissa. 

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. 

 

Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä on päivitetty vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen seuraavasti: 

• Yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla ja on näin ollen alttiina muutoksille geopoliittisen ja paikallisen poliittisen 

ilmapiirin osalta. 

Heikkeneminen maailmantalouden ympäristössä tai geopoliittisten jännitteiden lisääntyminen voivat 

heikentää markkinaympäristöä ja -tilannetta globaalissa uusien järjestelmien ja palveluiden markkinoilla. 

Nexstim johto ja henkilöstö toimivat globaalissa ympäristössä ja on näin altis riskeille, jotka liittyvät 

muutoksiin paikallisissa poliittisissa ilmapiireissä ja yleisiin matkustamiseen liittyviin riskeihin 

kehitysmaissa. 

 

Osakkeisiin liittyviä riskejä on päivitetty vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen seuraavasti: 

• Mahdolliset kielteiset huhut voisivat vaikututtaa kielteisesti osakkeiden markkinahintaan. 

Nexstim ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, sen osakkeiden hintaa, kilpailijoiden tai 

asiakkaiden toimia, analyytikkojen arvioita tai luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia ellei 

Nexstim katso sen tarpeelliseksi. Jos Nexstimin mielestä on todennäköistä, että luottamuksellisia tietoja 

on vuotanut julki ja vuoto on peräisin Nexstimistä, Nexstim antaa asiaan liittyvän yhtiötiedoteen. 

Osake ja osakkeenomistajat 

Nexstim Oyj:n kokonaan maksettu osakepääoma 30.6.2015 oli 80 000,00 euroa, ja se jakautui 7 130 758 osakkeeseen. 

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Nexstimillä on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI4000102678. 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 14.11.2014 alkaen listattu Helsingin Pörssissä, First North Finlandissa sekä Tukholman 

Pörssissä, First North Swedenissä. Alla olevassa on esittetty First North Finland osakekurssitiedot euroissa (EUR) ja First 

North Sweden osakekurssitiedot Ruotsin kruunuissa (SEK). 

1.1.-30.6.2015 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli EUR 6,25 (SEK 59,25), alin EUR 4,76 (SEK 43,00) ja keskikurssi EUR 

5,46 (SEK 50,52). Päätöskurssi 30.6.2015 oli EUR 5,90 (SEK 53,00). 

Osakkeita vaihdettiin 1.1.-30.6.2015 julkisessa kaupankäynnissä yhteensä 261 257 kappaletta, mikä vastaa 3,7 prosenttia 

keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.-30.6.2015 osakkeita oli keskimäärin 7 130 758 kappaletta. 

Osakekannan markkina-arvo päätöskurssilla EUR 5,90 (SEK 53,00) 30.6.2015 oli EUR 42 071 tuhatta (SEK 377 930 

tuhatta). 

Yhtiökokous päätti 31.3.2015, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1.069.613 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia 

yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiökokous totesi selvyyden vuoksi, että yhtiö sen tytäryhtiöiden kanssa ei kuitenkaan voi 

pitää hallussaan samanaikaisesti enempää, kuin 10 % sen rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutus on voimassa 18 

kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous päätti 31.3.2015 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 

osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla 

annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.069.613 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön 

kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 



  

 
 

 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 30.6.2015 julkisen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden 

osakeomistus on seuraava. 

 

Hallitus: 

Olli Riikkala, 21 760 kpl, 0,31% 

Kenneth Charhut, 0 kpl, 0,00% 

Johan Christenson, 0 kpl, 0,00% 

René Kuijten, 0 kpl, 0,00% 

Ekaterina Smirnyagina, 0 kpl, 0,00% 

Juliet Thompson, 0 kpl, 0,00% 

Juha Vapaavuori, 0 kpl, 0,00% 

 

Toimitusjohtaja: 

Janne Huhtala, 5 000 kpl, 0,07% 

 

Johtoryhmä: 

Henri Hannula, 4 444 kpl, 0,06% 

John Hardin, 0 kpl, 0,00% 

Rainer Harjunpää, 490 kpl, 0,01% 

Gustaf Järnefelt, 1 563 kpl, 0,02%, sisältäen lähipiirin omistukset 782 kpl, 0,01% 

Mikko Karvinen, 7 532 kpl, 0,11% sisältäen lähipiirin omistukset 2 532 kpl, 0,04% 

Jarmo Laine, 4 100 kpl, 0,06% 

Petriina Puolakka, 7 139 kpl, 0,10% sisältäen lähipiirin omistukset 2 000 kpl, 0,03% 

 

Tilintarkastajat: 

Martin Grandell, 0 kpl, 0,00% 

 

 

Helsingissä, 20.8.2015 

 

Nexstim Oyj 

Hallitus 

 

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

 

Nexstim 

Janne Huhtala, toimitusjohtaja 

 

040 8615046 

janne.huhtala@nexstim.com 

UB Capital Oy (Hyväksytty neuvonantaja) 09 2538 0225 

Walter Ahlström / Tom Olsio  

 

Consilium Strategic Communications 

Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan 

 

 

+44 (0)20 3709 5700 

nexstim@consilium-comms.com 

 

Taloudellinen tiedottaminen 

http://www.nexstim.com/
mailto:janne.huhtala@nexstim.com
mailto:nexstim@consilium-comms.com


  

 
 

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous järjestetään torstaina 20.8.2015 klo 15.00 

Suomen aikaa. Toimitusjohtaja Janne Huhtala ja talousjohtaja Mikko Karvinen esittelevät taloudelliset ja toiminnan 

tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä. Esitysaineisto on saatavana Nexstimin verkkosivulla 

hieman ennen puhelinkokouksen alkua. 

Puhelinkokouksen puhelinnumerot: 

Suomi: +358 (0)9 231 95386 

Ruotsi: +46 (0)8 566 19407 

Iso-Britannia: +44 (0)1452 557 851 

Yhdysvallat: +1 86 66 65 40 42 

Puhelun tunnistenumero: 89136232 

 

Tilinpäätöstiedote 31.12.2015 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 29.2.2016. 

 

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 pyöritetty 

tarkoista luvuista. 

 

 



  

 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 

 
Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1.1.-31.12.2014 

    

LIIKEVAIHTO 643,2 413,9 2 210,4 

    

Valmistus omaan käyttöön 21,5 17,5 30,4 

Liiketoiminnan muut tuotot 51,6 28,7 134,1 

    

Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat    

Ostot tilikauden aikana -267,3 34,0 -474,4 

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 122,0 -158,9 -89,8 

Ulkopuoliset palvelut 0,0 0,0 -74,3 

Yhteensä -145,3 -125,0 -638,5 

    

Henkilöstökulut    

Palkat ja palkkiot -1 561,4 -1 307,7 -2 965,2 

Henkilösivukulut    

Eläkekulut -190,7 -157,4 -380,8 

Muut henkilösivukulut -154,0 -176,8 -314,1 

Yhteensä -1 906,1 -1 641,9 -3 660,2 

    

Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot -168,7 -125,3 -377,4 

Yhteensä -168,7 -125,3 -377,4 

    

Liiketoiminnan muut kulut -3 422,9 -1 672,3 -5 498,5 

    

LIIKEVOITTO / - TAPPIO -4 926,6 -3 104,3 -7 799,6 

    

Rahoitustuotot ja –kulut    

Muut korko- ja rahoitustuotot 25,1 0.0 327,9 

Korkokulut ja muut rahoituskulut 348,9 -2 023,0 -2 973,7 

Yhteensä 374,0 -2 023,0 -2 645,8 

    

Tuloverot -2,3 0,0 0,0 

    

TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO -4 555,0 -5 127,3 -10 445,4 

 



  

 
 

KONSERNIN TASE  

 
Tuhatta euroa 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 

    

VASTAAVAA    

PYSYVÄT VASTAAVAT    

Aineettomat hyödykkeet    

Kehittämismenot 81,5 98,9 83,0 

Aineettomat oikeudet 469,5 366,1 444,0 

Yhteensä 551,0 465,0 527,0 

    

Aineelliset hyödykkeet    

Koneet ja kalusto 387,0 560,1 442,5 

Yhteensä 387,0 560,1 442,5 

    

Sijoitukset    

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

Yhteensä 10,0 10,0 10,0 

    

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 948,0 1 035,0 979,4 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT    

Vaihto-omaisuus    

Aineet ja tarvikkeet 557,1 177,6 246,7 

Yhteensä 557,1 177,6 246,7 

    

Saamiset    

Myyntisaamiset 564,3 197,9 929,9 

Siirtosaamiset 156,3 39,5 40,9 

Muut saamiset 113,3 77,7 313,0 

Yhteensä 834,0 315,1 1 283,9 

    

Rahat ja pankkisaamiset 6 071,1 1 522,1 11 483,7 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 462,2 2 014,8 13 014,2 

    

VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 410,2 3 049,9 13 993,7 

 



  

 
 

Tuhatta euroa 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 

    

VASTATTAVAA    

OMA PÄÄOMA    

Osakepääoma 80,0 31 991,5 80,0 

Osakeanti 0,0 1 812,2 0,0 

Ylikurssirahasto 0,0 63,2 0,0 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 18 302,3 0,1 18 302,3 

Kertyneet voittovarat -10 115,4 -32 817,1 653,0 

Tilikauden voitto / -tappio -4 555,0 -5 127,3 -10 445,4 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 712,0 -4 077,3 8 589,9 

    

VIERAS PÄÄOMA    

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Pääomalainat 500,0 1 503,1 500,0 

Muut korolliset lainat 2 904,6 2 830,2 2 904,6 

Saadut ennakot 59,0 82,6 70,8 

Yhteensä 3 463,6 4 415,9 3 475,4 

    

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Saadut ennakot 0,0 15,0 0,0 

Ostovelat 876,8 402,9 1 382,1 

Muut velat 100,3 2 093,9 134,3 

Siirtovelat 257,5 199,5 411,9 

Yhteensä 1 234,6 2 711,3 1 928,3 

    

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 139,3 7 127,3 5 403,7 

    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 410,2 3 049,9 13 993,7 

 



  

 
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

 

  

Osake-

pääoma Osakeanti 

Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 31.12.2013 28 570,7 1 775,3 63,2 0,1 -32 791,4 -2 382,1 

Osakeanti 3 420,9 36,9     

Tilikauden voitto / -tappio     -5 127,3  

Muuntoero     -25,7  

Oma pääoma 30.6.2014 31 991,5 1 812,2 63,2 0,1 -37 944,0 -4 077,0 

 

  

Osake-

pääoma Osakeanti 

Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 31.12.2013 28 570,7 1 775,3 63,2 0,1 -32 791,4 -2 382,1 

Osakeanti  3 525,4     

Osakeannin kirjaaminen 

osakepääomaan 
5 300,7 -5 300,7     

Osakepääoman alennus* -33 791,4    33 791,4  

Ylikurssirahaston 

alennus* 
  -63,2  63,2  

Listautumisanti    18 302,2   

Tilikauden voitto / -tappio     -10 445,4  

Muuntoero     -410,4  

Oma pääoma 31.12.2014 80,0 0,0 0,0 18 302,3 -9 792,4 8 589,9 

 

  

Osake-

pääoma Osakeanti 

Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 31.12.2014 80,0 0,0 0,0 18 302,3 -9 792,4 8 589,9 

Osakeanti  0,0     

Tilikauden voitto / -tappio     -4 555,0  

Muuntoero     -323,0  

Oma pääoma 30.6.2015 80,0 0,0 0,0 18 302,3 -14 670,4 3 712,0 

*Osakkeenomistajat päättivät 29.9.2014 alentaa yhtiön osakepääomaa ja ylikurssirahastoa. Osakepääomaa alennettiin 

33 791,5 tuhatta euroa ja ylikurssirahastoa 63,2 tuhatta euroa.  

 



  

 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

 
Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1.1.-31.12.2014 

Liiketoiminnan rahavirta    

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä - 4 552,7 -5 127,3 -10 445,4 

Oikaisut:    

Suunnitelman mukaiset poistot 168,7 125,3 377,4 

Muut oikaisut (tuotot - / kulut + ) -323,0 0,0 -410,3 

Rahoitustuotot ja –kulut 374,0 2 023,0 2 645,8 

Rahavirta ennen käyttöpääoman 

muutosta 
- 4 333,0 -2 979,0 -7 832,5 

    

Käyttöpääoman muutos:    

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) tai 

vähennys (+) 
449,9 890,1 -80,0 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys 

(+) 
-310,4 158,9 89,8 

Lyhytaikaisen korottoman vieraan 

pääoman lisäys (+) tai vähennys (-) 
-705,5 -561,3 677,1 

Liiketoiminnan rahavirta ennen 

rahoituseriä ja veroja 
- 4 899,0 -2 491,3 -7 145,5 

    

Maksetut korot ja maksut muista 

rahoituskuluista 
-374,0 -16,8 -639,6 

Maksetut välittömät verot -2,3 0,0 0,0 

Liiketoiminnan rahavirta (A) -5 275,3 -2 508,1 -7 785,2 

    

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 

hyödykkeisiin 
-137,3 -663,3 -859,7 

Investointien rahavirta (B) -137,3 -663,3 -859,7 

    

Rahoituksen rahavirta    

Osakeanti 0,0 3 457,8 18 818,4 

Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) 0,0 0,0 0,0 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 225,7 300,2 

Rahoituksen rahavirta (C) 0,0 3 683,5 19 118,6 

    

Rahavarojen muutos -5 412,6 512,2 10 473,7 

Rahavarat tilikauden 

Alussa 
11 483,7 1010,0 1 010,0 

Rahavarat tilikauden 

Lopussa 
6 071,1 1 522,2 11 483,7 

 



  

 
 

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 
30.6.2015 

 

30.6.2014 

 

31.12.2014 

 

Vakuudet 49,4 31,0 31,0 

Vuokravastuut 75,8 55,3 52,6 

 

Yhtiö teki Valtiokonttorin kanssa 2.6.2015 uuden maksusuunnitelman liittyen yhtiön 8.2.2001 allekirjoitetun velkakirjan 

mukaisen EUR 500,0 tuhatta pääomalainan takaisinmaksuun. Yhtiö maksoi lainan korkoja Valtiokonttorille 1.6.2015 

yhteensä EUR 198,3 tuhatta. Uuden maksusuunnitelman mukaisesti lainan pääoma maksetaan takaisin 

kokonaisuudessaan vuosien 2016-2020 aikana tasalyhennyksin. Yhtiön pääomalainoille on lainehtojen mukaisesti 

kertynyt maksamatonta korkoa 3,1 tuhatta euroa 30.6.2015, jota ei ole kirjattu korkomenoksi tulokseen eikä velaksi 

taseeseen. 

 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 

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

30.6.2015 on seuraava. 

 

 Omistaja Osakkeita Osuus % 

1. Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta* 2 111 174 29,61 

2. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 1 501 557 21,06 

3. Nordea Pankki Suomi Oyj* 1 126 683 15,80 

4. Clearstream Banking S.A.* 626 582 8,79 

5. Lundbeckfond Invest A/S 334 478 4,69 

6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 319 643 4,48 

7. Suomen Teollisuussijoitus Oy 188 722 2,65 

8. OP-Delta-sijoitusrahasto 157 480 2,21 

9. Danske Bank Oyj 120 010 1,68 

10. Ilmoniemi Risto Juhani 107 529 1,51 

11. OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 78 740 1,10 

12. OP-Eurooppa Osake -sijoitusrahasto 78 740 1,10 

13. Interdomer Oy 50 937 0,71 

14. Skandinaviska Enskilda Banken AB 44 510 0,62 

15. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag   30 000 0,42 

16. Riikkala Olli 21 760 0,31 

17. Hiekkanen Kalevi Antero 18 000 0,25 

18. Karhu Jari Jukka Tapio 17 500 0,25 

19. Haapaniemi O.Law Oy 15 750 0,22 

20. United Bankers Securities Oy 9 397 0,13 

*Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat 


