NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2017 (TILINTARKASTAMATON)
Yhtiötiedote, Helsinki, 16.8.2017 klo 9.00
Kohokohtia yhtiön toiminnassa, tammi-kesäkuu 2017
•
•
•
•
•

Potilaiden rekrytointi Nexstimin vaiheen III lisätutkimukseen (E-FIT) etenee hyvin. Tutkimus koskee
aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta NBT ®-laitteistolla. Tutkimustuloksia, joiden odotetaan valmistuvan
vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, käytetään De Novo 510(k) -luvan hakemiseen FDA:lta
Nexstim jätti 510(k)-hakemuksen kesäkuussa FDA:lle ja hakee lupaa NBT®-laitteiston käytölle masennuksen
hoidossa Yhdysvalloissa
Bracknor Investmentin ja Sitran kanssa solmittu pitkän aikavälin rahoitusjärjestely on edennyt nopeasti, ja
tuloksena osakeanneista on saatu tähän mennessä rahana 12,8 miljoonaa euroa
NBS liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa (2016: 0,9 miljoonaa euroa).
Nexstimin uuden jakelumallin toteutus etenee Yhdysvalloissa; viisi uutta itsenäistä myyntiedustajaa

Yleiskuvaus liiketoiminnasta
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen
navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston hoitosovelluksiin (NBT ®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksiin
(NBS-laitteisto).
NBT
•

Nexstimin navigoituun aivoterapiaan perustuva NBT ®-laitteisto on ainoa kallon läpäisevä magneettinen
stimulaatio (TMS) -laitteisto, jonka ensisijainen hoitosovellus on käsien ja käsivarsien motorinen kuntoutus
yläraajahalvauksen yhteydessä.

•

Noin 50 prosenttia aivohalvauspotilaista kärsii yläraajahalvauksesta, ja laitteiston markkinoiden arvoksi EU:n
alueella ja Yhdysvalloissa arvioidaan 1,8 miljardia dollaria vuositasolla.

•

NBT®-laitteisto on jo CE-merkitty käyttöön aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa. Arviomme mukaan E-FITtutkimus valmistuu vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana Yhdysvalloissa, minkä jälkeen voimme
jättää De Novo 510k -lupahakemuksen FDA:lle.

•

NBT®-laitteisto on CE-merkitty käyttöön myös vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun
hoidossa. Nexstim on jättänyt FDA:lle 510(k)-hakemuksen luvan saamiseksi NBT®-laitteiston käytölle
vakavan masennuksen (MDD) hoidossa.

NBS
•

Nexstimin kehittämä NBS-laitteisto on ainoa CE-merkitty ja FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu
aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta.

•

Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli
matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen invasiiviseen kultaiseen standardiin.

•

NBS-laitteistoja on myyty noin 140 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman.

Toimitusjohtaja Martin Jamiesonin katsaus
Olen tyytyväinen voidessani kertoa, että Nexstim on edennyt useilla tärkeillä osa-alueilla vuoden alkupuoliskon aikana.
Kesällä 2016 Nexstim sopi Bracknor Investmentin ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kanssa yhteisesti
tehdystä pitkäkestoisesta rahoitusjärjestelystä. Rahoitusjärjestelyn vaihtovelkakirja- ja stand-by equity distribution
agreement -sopimukset on nyt viety loppuun. Osakeanneista on tähän mennessä saatu 12,8 miljoonaa euroa rahana, kun

mukaan luetaan ensimmäisistä toteutuneista warranteista saadut 1,0 miljoonaa euroa. Nexstimin kassavarat olivat tämän
tuloksena 9,2 miljoonaa euroa vuoden 2017 alkupuoliskon lopulla. Kassavarojen tilanne oli siten erittäin hyvä verrattuna
1,8 miljoonaan euroon vuoden 2016 alkupuoliskon lopulla. Nykyiset kassavarat ja myyntituotto riittävät turvaamaan
yhtiön rahoituksen vuoden 2018 viimeiselle neljännekselle asti.
Nexstim aloitti maaliskuussa 2017 potilaiden rekrytoinnin uuteen 60 koehenkilön E-FIT-tutkimukseen, joka koskee
NBT®-laitteiston käyttöä akuutin vaiheen jälkeisessä aivohalvauskuntoutuksessa. Tutkimus alkoi hieman odotettua
hitaammin, mutta potilaiden rekrytointi etenee kuitenkin tällä hetkellä hyvin. FDA on suorittanut hakemuksen teknologiaja turvallisuusosioiden kaikki arvioinnit. Odotamme E-FIT-tutkimuksen valmistuvan vuoden 2018 toisen
vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen käytössämme on De Novo 510(k) -lupahakemuksen edellyttämät kliiniset tiedot.
De Novo 510(k) -hyväksyntä on tärkeä merkkipaalu Nexstimille, sillä sen myötä voidaan aloittaa
aivohalvauskuntoutukseen kehitetyn NBT ®-laitteiston markkinointi ja myynti Yhdysvalloissa, missä markkinat ovat tälle
laitteistolle suurimmat ja tuottoisimmat.
Nexstim on jättänyt kesäkuun lopussa FDA:lle 510(k)-hakemuksen luvan saamiseksi NBT®-laitteiston käytölle vakavan
masennuksen (MDD) hoidossa. Vakava masennus on toistuva ja usein krooninen sairaus, josta kärsii 2–5 %
teollisuusmaiden väestöstä ja jonka nykyiset hoitovaihtoehdot eivät ole täysin optimaalisia. Toistuva TMS on
osoittautunut tehokkaaksi sovellukseksi masennuksen hoidossa potilailla, joihin lääkehoito ei tehoa. 510(k)-lupahakemus
on tärkeä etappi Nexstimin strategian toteutuksessa, ja siinä keskeistä on luoda merkittävää liiketoimintaa NBT ®laitteistolle Yhdysvalloissa. Odotamme toiveikkaina sitä, että voimme aloittaa vuoden 2018 alkupuolella NBT ®laitteiston markkinoinnin käyttöön masennuksen hoidossa.
NBS-laitteiston osalta olemme tehneet työtä jälleenmyyjämalliin siirtymiseksi Yhdysvalloissa tavoitteena edistää
laitteiston käyttöä aivojen kartoituksessa ennen leikkausta (PSM). Tämän johdosta yhtiön toimintaorganisaatioon on tehty
muutoksia sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Olemme solmineet sopimukset viiden uuden itsenäisen myyntiedustajan
kanssa, jotka toimivat Yhdysvaltojen tärkeimmissä osavaltioissa. Olemme vieneet loppuun jälleenmyyjien työntekijöiden
koulutuksen, jossa he ovat saaneet NBS-laitteiston myymiseen tarvittavat tiedot ja osaamisen.
NBS liiketoiminnan nettomyynti kasvoi vuoden 2017 alkupuoliskon aikana 18,6 % ja oli 1,1 miljoonaa euroa, kun se oli
0,9 miljoonaa euroa vuoden 2016 alkupuoliskolla. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että käteisvarojen käyttö oli vain –
2,8 miljoonaa euroa vuoden 2017 alkupuoliskolla pääasiassa toteutettujen organisaatiomuutosten ansiosta.
Arvioimme, että myynti jatkuu vahvana globaalilla tasolla koko vuoden 2017 ja että NBS-laitteiston myynti kasvaa
erityisesti Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen markkinoilla saavutettujen edistysaskelien lisäksi jatkamme työtä myynnin
luomiseksi NBT®-laitteistolle EU:n keskeisillä markkinoilla.
Arviomme mukaan sekä Nexstimin NBS- että NBT®-laitteistojen kasvupotentiaali on merkittävä erityisesti laajoilla ja
toistaiseksi hyödyntämättömillä Aasian markkinoilla. Jatkamme uusien yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista niin
Aasian kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilla.
Kliinisen kehityksen tutkimusten tilanne
Nexstim aloitti potilaiden rekrytoinnin 60 koehenkilön E-FIT-tutkimukseen (Electric Field Navigated 1Hz rTMS for PostStroke Motor Recovery Trial) maaliskuussa 2017. FDA:n suosituksen mukaisesti tästä uudesta, laajuudeltaan rajoitetusta
tutkimuksesta saatavat tiedot liitetään aiemman vaiheen III NICHE-tutkimuksen tietoihin. NBT-laitteistolla saavutettiin
myönteisiä hoitotuloksia NICHE-tutkimuksessa. Hoitotulokset olivat myönteisiä kuitenkin myös verrokkiryhmässä, jossa
oli käytössä verrokkikela. Nexstim on suunnitellut uuden verrokkikelan, jolla estetään NICHE-verrokkiryhmässä havaittu
aktiivinen vaikutus. FDA on arvioinut uuden verrokkikelan sopivaksi käyttöön E-FIT-tutkimuksella.
Tutkimuksen aikana Nexstim pitää jatkuvaa yhteyttä FDA:han varmistaakseen tutkimusdokumentaation tehokkaan
arvioinnin ja tutkimustulosten liittämisen nykyiseen De Novo 510(k) -hakemusdokumentaatioon. De Novo -prosessi on
120 päivää kestävä väylä 510(k)-luvan saamiselle uusille luokan II (Class II) lääketieteellisille laitteille, joille ei ole
laillisesti myynnissä vastaavaa verrokkilaitetta. FDA on ilmaissut, että De Novo -väylä on sopiva markkinointi- ja
myyntiluvan varmistamiseen Yhdysvalloissa Nexstimin NBT®-laitteistolle.

Nexstim arvioi, että E-FIT-tutkimus valmistuu vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana. Odotamme, että
tutkimustulokset tukevat De Novo 510(k) -lupahakemusta. De Novo 510(k) -luvan myötä Nexstim voisi aloittaa NBTlaitteiston markkinoinnin ja myynnin käyttöön aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa Yhdysvalloissa.
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Tuhatta euroa
Liikevaihto
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Tilikauden tulos
Tulos per osake (euroa)
Liiketoiminnan rahavirta
Rahat ja pankkisaamiset
Oma pääoma
Omavaraisuusaste (%)
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)
Osakkeiden
lukumäärä
raportointikauden
aikana
keskimäärin (kpl)
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
raportointikauden lopussa (kpl)
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)

1-6/2017
6kk
1 058,4
-1 475,3
-165,1
-1 759,0
-3 433,9
-0,05
-2 791,2
9 239,3
7 089,2
65,19
86 053 694

1-6/2016
6kk
892,5
-2 214,6
-168,8
-2 410,8
-4 226,5
-0,53
-5 240,7
1 815,6
-588,1
-3,24
8 116 833

1-12/2016
12kk
2 482,6
-4 253,2
-372,3
-3 907,6
-6 732,7
-0,56
-7 225,3
8 156,4
4 478,5
55,12
47 087 749

70 330 185

8 031 740

11 950 664

118 903 768

9 497 698

78 830 446

105 089 658

8 936 160

15 762 543

Tulevaisuudennäkymät
Perustuen liiketoiminnan ennusteeseensa yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan tilikauden 2017 aikana ja tilikauden tuloksen
odotetaan olevan tappiollinen.
Taloudellinen katsaus
Suluissa esitetyt luvut (tuhatta euroa) viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.
Toiminnan tulos
Liikevaihto
Liikevaihto 1.1.-30.6.2017 oli 1 058.4 tuhatta euroa (892,5), jossa kasvua 18.6 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui
suurimmaksi osaksi palveluiden ja kertakäyttövälineiden myynnin kasvusta.
Valmistus omaan käyttöön
Valmistus omaan käyttöön 1.1.-30.6.2017 oli 24,3 tuhatta euroa (15,3) ja se koostuu aktivoiduista kehittämismenoista.
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot 1.1.-30.6.2017 olivat 66,6 tuhatta euroa (13,1). Liiketoiminnan muut tuotot koostuivat lähinnä
Tekesiltä saaduista avustuksista.
Materiaalit ja palvelut
Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut 1.1.-30.6.2017 olivat -233,6 tuhatta euroa (-239,0).
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut 1.1.-30.6.2017 olivat -1 475,3 tuhatta euroa (-2 214,6). Kulujen lasku johtui vuoden 2016 syksyllä

aloitetuista henkilöstövähennyksistä ja säästötoimista.
Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset 1.1.-30.6.2017 olivat -165,1 tuhatta euroa (-168,8).
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut 1.1.-30.6.2017 olivat -1 759,0 tuhatta euroa (-2 410,8). Kuluista 406,0 tuhatta euroa johtui
vaiheen III E-FIT-lisätutkimuksen suorista kuluista.
Liikevoitto / -tappio
Liiketappio 1.1.-30.6.2017 oli -2 483,7 tuhatta euroa (-4 112,2).
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuottojen ja -kulujen netto 1.1.-30.6.2017 oli -947,9 tuhatta euroa (-112,4). Rahoituskulujen kasvu johtui pääosin
valuuttakurssitappioista.
Tulos ennen veroja
Tulos ennen veroja 1.1.-30.6.2017 oli -3 431,6 tuhatta euroa (-4 224,7).
Tuloverot
Tuloverot 1.1.-30.6.2017 oli -2,3 tuhatta euroa (-1,9).
Raportointikauden voitto / -tappio
Raportointikauden tappio 1.1.-30.6.2017 oli -3 443,9 tuhatta euroa (-4 226,5).
Taloudellinen asema
Pysyvät vastaavat
Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 831,0 tuhatta euroa (941,0). Aineettomat hyödykkeet, joiden arvo oli 603,6 tuhatta euroa
30.6.2017, koostuvat lähinnä aktivoiduista kehittämismenoista ja aineettomista oikeuksista. Aineelliset hyödykkeet,
joiden arvo oli 217,4 tuhatta euroa 30.6.2017, koostuvat lähinnä tutkimuslaitteista.
Vaihtuvat vastaavat
Yhtiön vaihtuvat vastaavat olivat 10 593,0 tuhatta euroa (3 359,7). Vaihtuvien vastaavien kasvu johtui pääasiassa rahojen
ja pankkisaamisten kasvusta.
Oma pääoma
Konsernin oma pääoma oli 7 089,2 tuhatta euroa (-588,1).
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli 3 528,3 tuhatta euroa (3 549,6). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma koostuu
pääomalainoista, muista korollisista lainoista ja saaduista ennakoista.
Lyhytaikainen vieras pääoma
Yhtiön lyhytaikainen vieras pääoma oli yhteensä 806,5 tuhatta euroa (1 339,2). Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu
suurimmaksi osaksi ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista.

Rahoitus ja investoinnit
Likvidit varat, jotka koostuvat rahoista ja pankkisaamisista, olivat 9 239,3 tuhatta euroa (1 815,6).
Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli raportointikaudella -2,791.2 tuhatta euroa (-5 240,7).
Investointien nettorahavirta oli -84,8 tuhatta euroa katsauskaudella (-136,2).
Rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella oli 3 959,0 tuhatta euroa (317,8), joka koostui osakeanniesta,
vaihtovelkakirjalainan vaihtamisesta osakkeiksi sekä pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksuista.
Organisaatio ja henkilöstö
Nexstimin strategiana on rekrytoida työntekijöitä, joilla Yhtiö arvioi olevan Yhtiön tehokkaan toiminnan kannalta
tarvittavaa ydinosaamista ja tietotaitoa. Nexstim on strategiansa mukaisesti ulkoistanut suurimman osan toiminnoistaan,
kuten valmistuksen.
Yhtiöllä on viisi operatiivista liiketoiminta-yksikköä:
• 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 30.6.2017 Nexstim konsernin palveluksessa oli 23 vakituista työntekijää. Nexstim Oyj:n
(emöyhtiö) palveluksessa oli samalla hetkellä 18 vakituista työntekijää. 1.1.-30.6.2017 välisenä aikana Nexstim konserni
työllisti keskimäärin 23 vakituista työntekijää (2016: 33).
Strategia
Yhtiön strategian painopistealueita ovat viranomaislupaprosessi Yhdysvaltain markkinoille sekä valmistautuminen
navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuvan laitteiston kaupallistamiseen
sovelluksille, joita käytetään aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa, masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa. Kasvua
tavoitellaan yhteistyösopimusten kautta ensisijaisesti Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Leikkausta edeltävään
aivojen kartoitukseen (Pre-surgical mapping, PSM) keskittyvässä liiketoiminnassa haetaan lisäkasvua jälleenmyyjämallin
avulla.
Olennaiset tapahtumat raportointikaudelta
11.1.2017 Yhtiö ilmoitti, että Nexstim Oyj solmi sopimukset itsenäisten myyntiedustajien kanssa Yhdysvalloissa.
Sopimusten perusteella SurgicalOne, Inc., NeuroTec Inc. ja Medical Excellence Southwest toimivat Nexstimin NBSjärjestelmän myyntiedustajina Yhdysvalloissa.
16.1.2017 Yhitö ilmoitti, että Nexstim Oyj:n 2013A -optio-oikeuksilla merkittiin 256 035 uutta osaketta.
Nexstim Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 20.2.2017. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi
valtuutukset ylittävät 15 602 127 Nexstimin osakkeen suunnatut osakeannit Bracknorille ja Sitralle. Ylimääräinen
yhtiökokous hyväksyi lisäksi valtuutukset ylittävät Bracknorille ja Sitralle annetut erityiset oikeudet, jotka oikeuttavat 31
167 761 Nexstimin osakkeeseen. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti myös hallituksen päättämään osakeanneista ja
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavalla tavalla: Osakkeet, jotka annetaan valtuutuksen nojalla, ovat uusia tai Nexstimin hallussa olevia osakkeita.
Valtuutuksen nojalla voitiin antaa enintään 29 412 792 osaketta.
7.3.2017 Yhtiö ilmoitti rekrytoineen ensimmäiset koehenkilöt aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta käsittelevän vaiheen
III lisätutkimukseen, josta käytetään nimitystä E-FIT.
9.3.2017 Yhtiö ilmoitti, että Vice President, Legal Affairs ja johtoryhmän jäsen Petriina Puolakka jättää tehtävänsä 7
huhtikuuta 2017 alkaen jatkaakseen työuraansa yhtiön ulkopuolella.
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.3.2017. Yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:
Nexstim Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2016 ja myönsi

hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 ja, että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille.
Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Martin Jamieson, Ken Charhut, Rohan 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 vuodessa. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa korvaus kohtuullisiksi katsottavista
matkakustannuksista.
Yhtiökokous päätti, että osakepalkkiojärjestelmä toteutetaan Nexstim Oyj:n hallituksen valittujen jäsenten osalta ehdoilla,
jotka on esitetty hallituksen ja hallituksen valiokuntien yhtiökokoukselle esittämien esitysten liitteenä, joka on saatavilla
yhtiön verkkosivulla www.nexstim.com. Ohjelma sisältää neljä ansaintakautta, jotka vastaavat hallituksen jäsenten
toimikausia 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ja 2019-2020. Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön,
yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja tarjota osallistujille yhtiön
osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-ohjelma. Ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen
jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Vuoden 2017 palkkioiden suuruus määritetään käteisenä.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen kaikille jäsenille, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön, maksetaan
bruttopalkkiona yhteensä 12 500 euroa ansaintakautena 2017-2018. Tarkoituksena on ehdottaa myös vuosien 2018 ja
2019 yhtiökokouksille yhtä suurien palkkioiden antamista hallituksen jäsenille. Annettu palkkio muunnetaan
osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2017. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu
osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20)
kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2016 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa
yhtä yhtiön osaketta. Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä
voimassa olevan osakekurssin perusteella.
Yhtiökokous päätti, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina neljän viikon
kuluessa vuoden 2018, 2019 ja 2020 yhtiökokouksista. Allokoitu palkkio ansaintakaudelta 2017-2018 maksetaan neljän
viikon kuluessa vuoden 2018 yhtiökokouksesta. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta
sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen
ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta kyseiseltä ansaintakaudelta. Yhtiökokous ehdottaa, että osallistujille
suositellaan vahvasti palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
tilintarkastajaksi Martin Grandell. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuulliseksi katsottava palkkio.

päävastuulliseksi

Yhtiökokouksessa valtuutettiin lisäksi hallitus päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutukset on lueteltu tarkemmin myöhemmin tällä raportilla kohdassa ” Osake ja osakkeenomistajat”.
28.3.2017 Yhtiö ilmoitti, että Nexstimin hallitus oli varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
kokouksessa valinnut valiokuntien jäseniksi seuraavat henkilöt. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juliet
Thompson ja jäseniksi Rohan Hoare ja Tomas Holmberg. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ken Charhut
ja jäseniksi Rohan Hoare ja Martin Jamieson. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Sami Tuhkanen.
24.4.2017 Yhtiö ilmoitti, että Hanna Kotola nimitettiin Yhtiön lakiasiainjohtajaksi 1.6.2017 alkaen. Hanna Kotola toimii
Nexstimin johtoryhmän jäsenenä ja työskentelee suoraan toimitusjohtaja Martin Jamiesonin alaisena.
8.5.2017 Yhtiö ilmoitti irtisanovansa markkinatakaussopimuksen Pareto Securities AB:n kanssa Nasdaq First North
Sweden -markkinapaikalla. Sopimus päättyi 1.7.2017.
19.5.2017 Yhtiö ilmoitti päivittäneensä aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta käsittelevän vaiheen III kliinisen
lisätutkimuksen (E-FIT) aikataulun.
2.6.2017 Yhtiö ilmoitti, että se oli sopinut innovaatiorahoituskeskus Tekesin kanssa kahden tutkimus- ja
tuotekehityslainan takaisinmaksuajan pidentämisestä kolmella vuodella. Sopimuksen tuloksena enintään 1,8 miljoonan
euron lainaerät, jotka oli määrä maksaa vuosina 2017-2019, siirtyvät vuosille 2020-2022. Sopimuksen kohteena olevat
kaksi tutkimus- ja tuotekehityslainaa on maksettava kokonaan takaisin Tekesille vuoden 2023 loppuun mennessä.
5.6.2017 Yhtiö ilmoitti, että yhtiön hallitus oli valinnut Tomas Holmbergin palkitsemisvaliokunnan jäseneksi Martin
Jamiesonin tilalle. Risto Ilmoniemi ja Juliet Thompson valittiin nimitysvaliokunnan uusiksi jäseniksi. Edellä mainittujen
muutosten jälkeen Nexstim Oyj:n hallituksen valiokuntien jäsenet ovat seuraavat. 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. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on Sami Tuhkanen ja
jäsenet ovat Risto Ilmoniemi ja Juliet Thompson.
27.6.2017 Yhtiö ilmoitti käynnistäneensä 26.6.2017 510(k)-hakuprosessin saadakseen Yhdysvaltain elintarvike- ja
lääkevirastolta (FDA) luvan NBT ®-laitteiston markkinoinnille käyttöön vakavan masennuksen (MDD) hoidossa.
Yhtiö julkaisi yllä mainittujen tiedotteiden lisäksi 9.1 – 6.6.2017 välisenä aikana yhteensä kahdeksan pörssitiedotetta
koskien Bracknor Investment ja Sitra rahoitusjärjestelyn osakeanteja. Tiedotteiden mukaisesti tuona ajanjaksona
siirreettiin yhteensä 38 909 587 osaketta näille sijoittajille.
6.6.2017 annin jälkeen on 20.2.2017 ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämät valtuutukset kokonaisuudessaan käytetty.
21.7.2016 julkistettu rahoitusjärjestely on nyt järjestelyn yhteydessä annettujen warranttien toteuttamista lukuun ottamatta
saatettu loppuun. Toteuttamattomien warranttien nojalla voidaan merkitä vielä enintään 31 801 597 Yhtiön osaketta
merkintähinnan ollessa välillä 0,2773-0,8539 euroa osakkeelta. Kaikkien toteutumattomien warranttien merkintä
warranttien ehtojen mukaisilla merkintähinnoilla olisi kokonaisarvoltaan noin 14,3 miljoonaa euroa.
Olennaiset tapahtumat raportointikauden jälkeen
3.8.2017 Yhtiö ilmoitti, että Rainer Harjunpää erosi tehtävästään laadunvarmistuksen ja viranomaishyväksyntöjen sekä
jälkimarkkinoinnin ja jälkimarkkinointipalvelujen johtajana sekä johtoryhmän jäsenen tehtävästään 31.8.2017 alkaen.
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.
Yhtiön lähiajan riskeissä ei ole havaittu vuoden 2016 tilinpäätöksen julkaisun jälkeen merkittäviä muutoksia.
Osake ja osakkeenomistajat
Nexstim Oyj:n kokonaan maksettu osakepääoma 30.6.2017 oli 80 000,00 euroa, ja se jakautui 86 053 694 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 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.-30.6.2017 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli EUR 0,31 (2016: EUR 6,60) ja SEK 3,01 (2016: SEK 60,00), alin EUR
0,14 (2016: EUR 0,60) ja SEK 1,32 (2016: SEK 6,05) ja keskikurssi EUR 0,22 (2016: EUR 1,64) ja SEK 2,18 (2015:
SEK 13,68). Päätöskurssi 30.6.2017 oli EUR 0,26 (2016: EUR 0,95) ja SEK 2,58 (2016: SEK 8,35).
Osakkeita vaihdettiin 1.1.-30.06.2017 julkisessa kaupankäynnissä yhteensä 590 435 804 kappaletta, mikä vastaa 839,5
prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.-30.6.2017 osakkeita oli keskimäärin 70 330 185
kappaletta.
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2017 päätöskurssilla EUR 0,26 ja SEK 2,58 oli EUR 22 546 tuhatta (2016: 7 711 ) ja
SEK 222 019 tuhatta (2016: 67 776).
Nexstim Oyj:n hallituksella oli 30.06.2017 käytettävissään seuraavat valtuudet.
Yhtiökokous päätti 31.3.2016 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla
annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 950.000 osaketta. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä. Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta hallituksen jäsenille annettavan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän ja
yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hallitus päätti 25.5.2016 uudesta optioohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 antaman valtuutuksen nojalla. Annettavien optio-oikeuksien
enimmäismäärä on 700 000 ja näin ollen raportointikauden lopussa hallituksen valtuutusta on jäljellä enintään 250.000
osaketta.
Yhtiökokous päätti 28.3.2017 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla. Valtuutuksen nojalla
annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään seitsemän miljoonaa (7 000 000) osaketta. Valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen
aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen sekä mahdollisten yritysfuusioiden ja -ostojen
toteuttamiseen.
Yhtiökokous päätti lisäksi 28.3.2017 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla. Valtuutuksen
nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään seitsemän miljoonaa (7 000 000) osaketta.Valtuutus ei korvaa
yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä. Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta hallituksen jäsenille annettavien rajoitettujen osakeyksiköiden
jakamisohjelman ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen.

Helsingissä, 16.8.2017
Nexstim Oyj
Hallitus
Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:
Nexstim
Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja

+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja)

09 2538 0246

Citigate Dewe Rogerson
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir

+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedr.co.uk

Taloudellinen tiedottaminen
Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous järjestetään keskiviikkona 16.8.2017 klo 16.00
Suomen aikaa. Hallituksen puheenjohtaja ja tomitusjohtaja 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) 20 3003 2666
Yhdysvallat:

+ 1 866 966 5335

Kansainvälinen: +44 (0) 20 3003 2666

Puhelun salasana: Nexstim

Tilinpäätöstiedote 31.12.2017 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 28.2.2018.

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.-30.6.2017

1.1.-30.6.2016

1.1.-31.12.2016

1 058,4

892,5

2 482,6

24,3
66,6

15,3
13,1

26,0
17,2

-282,1
55,8
-7,3
-233,6

-196,6
-42,3
-0,1
-239,0

-560,5
-128,1
-0,1
-688,6

-1 273,3

-1 829,1

-3 602,3

-117,7
-84,4
-1 475,3

-185,0
-200,4
-2 214,6

-349,0
-302,0
-4 253,2

-165,1
-165,1

-168,8
-168,8

-372,3
-372,3

Liiketoiminnan muut kulut

-1 759,0

-2 410,8

-3 907,7

LIIKEVOITTO / - TAPPIO

-2 483,7

-4 112,2

-6 696,1

0,1
-948,0
-947,9

0,1
-112,6
-112,4

0,1
-34,5
-34,3

-3 431,6

-4 224,7

-6 730,4

-2,3

-1,9

-2,3

-3 433,9

-4 226,5

-6 732,7

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

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

KONSERNIN TASE
Tuhatta euroa

30.6.2017

30.6.2016

31.12.2016

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Yhteensä

74,7
528,9
603,6

74,9
565,2
640,1

66,3
586,0
652,2

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Yhteensä

217,4
217,4

290,9
290,9

249,1
249,1

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

831,0

941,0

911,3

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Yhteensä

348,1
348,1

379,2
379,2

292,3
292,3

Saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Yhteensä

656,5
0,0
149,8
199,3
1 005,7

824,9
0,2
218,5
121,3
1 165,0

789,4
0,0
161,0
107,0
1 057,4

Rahat ja pankkisaamiset

9 239,3

1 815,6

8 156,4

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

10 593,0

3 359,7

9 506,0

VASTAAVAA YHTEENSÄ

11 424,0

4 300,7

10 417,3

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Yhteensä

Tuhatta euroa
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Tilikauden voitto / -tappio
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Pääomalainat
Muut korolliset lainat
Saadut ennakot
Yhteensä
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

30.6.2017

30.6.2016

31.12.2016

80,0
36 768,0
-26 324,9
-3 433,9
7 089,2

80,0
23 583,4
-20 024,9
-4 226,5
-588,1

80,0
31 692,6
-20 561,4
-6 732,7

350,0
3 166,5
11,8
3 528,3

450,0
3 064,2
35,4
3 549,6

1 250,0
2 528,3
23,6
3 801,9

405,5
79,0
322,0
806,5

445,9
437,9
455,4
1 339,2

397,3
1 012,0
727,6
2 136,9

4 334,8

4 888,8

5 938,8

11 424,0

4 300,7

10 417,3

4 478,5

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Oma pääoma 31.12.2015

Osakepääoma
80,0

Osakeanti
0,0

Ylikurssirahasto
0,0

Osakeanti
Tilikauden voitto / tappio
Muuntoero
Oma pääoma 30.6.2016

Oma pääoma
31.12.2015
Osakeanti
Tilikauden voitto / tappio
Muuntoero
Oma pääoma
31.12.2016

Oma pääoma 31.12.2016

Kertyneet
voittovarat
-20 117,2

Oma
pääoma
yhteensä
3 545,1

1,1
-4 226,5
92,3
80,0

0,0

0,0

23 583,4

-24 251,5

-588,1

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

Oma
pääoma
yhteensä

23 582,3

-20 117,2

3 545,1

Osakepääoma

Osakeanti

Ylikurssirahasto

80,0

0,0

0,0

8 110,3
-6 732,7
-444,1
80,0

Osakepääoma
80,0

0,0

Osakeanti
0,0

0,0

31 692,6

-27 294,1

4 478,5

Ylikurssirahasto
0,0

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
31 692,6

Kertyneet
voittovarat
-27 294,1

Oma
pääoma
yhteensä
4 478,5

Osakeanti
Tilikauden voitto / tappio
Muuntoero
Oma pääoma 30.6.2017

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
23 582,3

5 075,4
-3 433,9
969,2
80,0

0,0

0,0

36 768,0

-29 758,8

7 089,2

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

ja

maksut

muista

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

1.1.-30.6.2017

1.1.-30.6.2016

1.1.-31.12.2016

-3 433,9

-4 226,5

-6 732,7

165,1
969,2
947,9

168,8
92,3
-112,4

372,3
-444,2
-34,3

-1 351,7

-4 077,9

-6 838,9

-804,9

-228,4

298,8

-55,8

42,3

129,2

-487,6

-1 089,1

-839,2

-2 700,0

-5 353,1

-7 250,1

-91,3

112,4

24,8

-2 791,2

-5 240,7

-7 225,3

-84,8

-136,2

-310,1

-84,8

-136,2

-310,1

5 075,4*
-1 116,5*
0,0
3 959,0

1,1
-50,0
366,7
317,8

7 700,3
-100,0
1 216,7
8 817,0

1 082,9

-5 059,1

1 281,6

8 156,4

6 874,7

6 874,7

9 239,3

1 815,6

8 156,4

* sisältää 850,0 tuhatta euroa vaihtovelkakirjalainojen vaihtamista osakkeiksi

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

30.6.2017

30.6.2016

31.12.2016

55,0
65,1

62,2
74,9

55,0
76,7

Yhtiön pääomalainoille on lainehtojen mukaisesti kertynyt maksamatonta korkoa 72,2 tuhatta euroa 30.6.2017, 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
30.6.2017 on seuraava.

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

Omistaja
Nordea Bank Ab (Publ), Suomen Sivuliike*
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta*
Haapaniemi Ossi
Clearstream Banking S.A.*
Haapaniemi O.Law Oy
Lago Kapital Oy
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Amra Oy
Danske Bank Oyj*
Wikberg Ilkka Sakari
Kekäläinen Jari Tapani
OP-Delta-sijoitusrahasto
Skandinaviska Enskilda Banken AB*
Ihantola Markku Wilhelm
Mustonen Juha-Pekka Johannes
Tukiainen Hannu Tapani
Ilmoniemi Risto Juhani
Järnefelt Anders Gustaf
Kaukoranta Eero Onni

* Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat

Osakkeita Osuus %
61,997,394
72.05
9,741,876
11.32
2,164,474
2.52
735,470
0.85
718,224
0.83
400,365
0.47
323,663
0.38
319,643
0.37
291,650
0.34
260,301
0.30
225,457
0.26
200,000
0.23
198,987
0.23
186,290
0.22
165,000
0.19
120,000
0.14
120,000
0.14
119,541
0.14
109,731
0.13
100,200
0.12

