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Tärkeää tietoa
Tämän asiakirjan ja siinä olevat tiedot esittää Nexstim Oyj (”Nexstim” tai ”yhtiö”). Tämän
asiakirjan esittämistä tai tarkastelua koskevat seuraavat rajoitukset ja ilmoitukset.
Tämä asiakirja ja siinä olevat tiedot esitetään ainoastaan tiedoksi. Laki saattaa rajoittaa tämän
asiakirjan levittämistä tietyillä oikeudenkäyttöalueilla, ja henkilöillä, joiden hallussa asiakirja on,
on velvollisuus perehtyä tällaisiin rajoituksiin ja noudattaa niitä. Tätä asiakirjaa ei saa levittää
millään oikeudenkäyttöalueella lukuun ottamatta olosuhteita, jotka ovat sovellettavien lakien ja
säädöksien mukaisia.
Tämä asiakirja ei ole tarjousesite. Sen sisältämät tiedot eivät ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö
ostaa mitään arvopapereita, eikä tähän asiakirjaan liity arvopapereiden myyntiä missään
maassa. Tämä asiakirja ja siinä olevat tiedot eivät ole arvopapereiden myyntitarjous
Yhdysvalloissa eikä näitä tietoja ole tarkoitettu jakeluun Yhdysvalloissa.
Asiakirjan sisältöä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi, verotukselliseksi tai muuksi neuvonnaksi.
Tämä esite ei ole kattava, eikä se sisällä kaikkea tietoa, jota mahdolliset sijoittajat voivat tarvita
yhtiön osakkeiden ostamista koskevia analyyseja ja päätöksentekoa varten. Yhtiö, sen osakkuusja tytäryhtiöt sekä edustajat eivät anna mitään suoranaisia tai välillisiä lupauksia tai takuita
tämän asiakirjan tai sen sisältämien tietojen tai muiden vastaanottajalle, osakkuus- ja
tytäryhtiöille tai edustajille kirjallisesti tai suullisesti esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai
täydellisyydestä. Yhtiö, sen osakkuus- ja tytäryhtiöt nimenomaisesti irtisanoutuvat lain sallimassa
laajuudessa vastuusta, joka koskee vahinkoja, jotka liittyvät osittain tai kokonaan tämän
asiakirjan tai sen sisältämien tietojen tai muiden vastaanottajalle, osakkuus- ja tytäryhtiöille tai
edustajille kirjallisesti tai suullisesti esitettyjen tietojen käyttöön, niiden sisältämät virheet ja
puutteet mukaan lukien.
Vastaanottajien ei pidä olettaa, että tämän asiakirjan tiedot pitävät paikkansa muuna
ajankohtana kuin tämän esityksen päivämääränä. Mitään tässä esitettyä ei tule pitää lupauksena
tai lausumana tulevasta tuloksesta. Yhtiöllä ei ole mitään velvollisuutta päivittää tai tarkistaa tätä
asiakirjaa.
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Tämän asiakirjan tietyt tiedot, jotka koskevat alaa ja markkinoita, taloudellisia suuntauksia,
markkina-asemaa ja kilpailukykyä, perustuvat kolmannen osapuolen konsulttien tai muiden alan
lähteiden esittämiin tietoihin. Yhtiö, sen osakkuus- ja tytäryhtiöt sekä edustajat eivät takaa
tällaisten tietojen täsmällisyyttä, eivätkä ne ole itsenäisesti varmistaneet oletuksia, joihin
tulevaisuuden suuntauksia ja tulosta koskevat ennusteet näissä tiedoissa perustuvat.
FDA on hyväksynyt Nexstimin NBS-laitteiston aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren arviointiin
leikkausta edeltävässä suunnittelussa. Nexstim on aloittanut kehittämänsä NBT®-laitteiston
markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja
jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan
masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka vastaavat yhtiön nykyisiä
näkemyksiä tietyistä tulevista tapahtumista ja mahdollisesta taloudellisesta tuloksesta. Vaikka
yhtiö pitää tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina,
niiden toteutumisesta ei kuitenkaan ole mitään varmuutta. Tulokset voivat poiketa olennaisesti
tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä eri tekijöiden vuoksi. Yhtiö tai sen jäsenet,
neuvonantajat, johtajat, työntekijät tai muut henkilöt eivät anna mitään takuita tämän asiakirjan
mahdollisesti sisältämien mielipiteiden, arvioiden, ennusteiden ja muiden tulevaisuutta
koskevista lausumien oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Ennusteet ja oletukset, joihin liittyy
taloudellisia
ja
kilpailullisia
epävarmuustekijöitä,
ovat
näiden
henkilöiden
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, eikä mitään takuita voida antaa siitä, että ennustetut
tulokset saavutetaan tai että tulokset vastaavat ennusteita. Tämän asiakirjan tietoja voidaan
muuttaa, lisätä tai korjata ilman etukäteen annettua ilmoitusta.
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Nexstim
Yleiskuvaus
•

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva
lääkintäteknologiayritys, jonka kehittämä neuronavigoiva TMSteknologia-alusta (transkraniaalinen magneettistimulaatio, TMS)
mahdollistaa potilaiden yksilöllisen hoidon ja diagnostiikan vaikeissa
aivosairauksissa ja -häiriössä

Diagnostiikka- ja
Terapiasovellukset

•

Nexstim tarjoaa ratkaisuja noninvasiiviseen eli kallon ulkopuoliseen
aivostimulaatioon diagnostiikka- (NBS-laitteisto) ja
terapiasovelluksilla (NBT®-laitteisto)

Maailman johtavat
keskukset luottavat
Nexstimin laitteeseen

•

Nexstimin NBS- ja NBT® -laitteistoa on myyty yhteensä yli 220 kpl
tutkimuskeskuksiin, sairaaloihin ja klinikoihin ympäri maailman

•

Rohkaisevia alustavia tuloksia uusien nopeutettujen iTBS
hoitoprotokollien käytöstä, eteneminen kohti lisätutkimuksia
kasvatetuilla potilasmäärillä

Oma ainutlaatuinen
teknologia

Hyvin asemoitunut myös
tulevaisuuden kehitykseen
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Nexstim liiketoiminnan yhteenveto H1 2021
• Nexstimin historian paras ensimmäinen vuosipuolisko liikevaihdolla, liiketuloksella ja katsauskauden tuloksella mitattuna
• Liiketoimintamme on sopeutunut erittäin hyvin COVID-19-pandemian aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin

‒ 7 uuden NBS-laitteiston myynti ja toimitus katsauskauden aikana
‒ Yhteensä 5 uutta NBT®-laitteistoa myytiin asiakkaille Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan vakavan masennuksen (MDD)
hoitoon
• Laitteistomyynti oli EUR 1,6M (2020 H1: EUR 0,6M), jossa kasvua 186,6 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli EUR 1,4M (2020
H1: EUR 1,1M), jossa kasvua 29,3 %
• 2021 H1 oli Yhtiön tähän mennessä paras raportoitu vuosipuolisko
‒ Liikevaihto = EUR 3,0M (2020 H1: EUR 1,6M), kasvua 83,3 %
‒ Liiketulos = EUR -0,9M (2020 H1: EUR -1,8M), tappio pieneni 50,8 %

• Diagnostiikkaliiketoiminnan (NBS) liikevaihto kasvoi 96,1 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla EUR 1,8 miljoonaan (2020 H1: EUR
0,9M) ja Terapialiikeroiminnan (NBT) liikevaihto kasvoi 67,3 % ollen EUR 1,2 miljoonaa (2020 H1: EUR 0,7M)
• Kevään aikana järjestettiin onnistunut merkintäoikeusanti, joka ylimerkittiin ja uutta pääomaa kerättiin yhteensä EUR 6,6M
• Nexstimin katsauskauden aikana päivittämän strategian vuosien 2021–2024 painopistealueena on kannattava kasvu
Diagnostiikka- ja Terapialiiketoiminnassa
Nexstim Plc
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Konsernin keskeiset tunnusluvut
Konsernin keskeiset tunnusluvut
1–6/2021
6kk

Tuhatta euroa

1–6/2020
6kk

Muutos-%

Liikevaihto

2 958,6

1 614,5

83,3

Henkilöstökulut

-2 028,2

-1 597,3

27,0

Liiketoiminnan muut kulut

-1 555,0

-1 363,7

14,0

Poistot ja arvonalentumiset

-172,7

-189,2

-8,7

Liiketulos

-902,8

-1 836,5

-50,8

Katsauskauden tulos

-946,3

-1 169,1

-19,1

Tulos per osake (euroa)*

-0,17

-1,25

Liiketoiminnan rahavirta

-1 918,7

-1 560,6

22,9

Rahat ja pankkisaamiset

6 690,8

4 754,2

40,7

Oma pääoma

3 796,7

288,2

1 217,4

Omavaraisuusaste (%)

38,94

4,65

34,3

4000

+83%

3000

H1 liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys
• Kannattava liikevaihdon kasvu keskeisessä
roolissa pyrkiessämme minimoimaan
Net sales
tulevat pääomatarpeemme matkallamme
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kohti voitollisuutta
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2020

Liikevaihto 3,0M€ +83%
• NBS liikevaihto 1,8M€ +96%
• NBT liikevaihto 1,2M€ +67%
• Laitteistomyynti 1,6M€ +187%
• Jatkuva liikevaihto 1,4M€ +29%
Liiketoiminnan kulut -3,6M€ +21%
• Henkilöstökulut -2,0M€ +27%
• Liiketoiminnan muut kulut -1,6M€
+14%
• Vertailukaudella 2020 Q2 toteutetut
kertaluonteiset säästötoimenpiteet
Yhtiön historian paras H1 liiketulos
• Liiketappio väheni -51%
Parantunut kassatilanne 6,7M€
• Käyttöpääoman riittävyys ainakin
vuoden 2022 loppuun asti
• Konsernin oma pääoma 3,8M€
• Omavaraisuusaste 38,9%
Tulevaisuudennäkymät: Yhtiö odottaa
liiketoimintaennusteiden perusteella, että
vuonna 2021 yhtiön liikevaihto jatkaa
kasvua ja että tilikauden tulos on
tappiollinen.

2021

Nexstim Oyj:n julkinen esitys

5

Vuoden 2021 strategiset päätavoitteet

1

Keskittyminen liikevaihdon kannattavaan kasvuun ja liiketoiminnan kulujen tiukkaan hallintaan

2

Raportoida ensimmäiset tulokset pilottitutkimuksista vakavasta masennuksesta ja kroonisesta kivusta kärsivien potilaiden
hoitamiseksi nopeutetuilla hoitomenetelmillä sekä pyrkiä etenemään kohti lisätutkimuksia kasvatetuilla potilasmäärillä

3

Kehittää ja toteutettaa syvempi ja kannattavampi kumppanuus- ja liiketoimintamalli keskeisillä terapiamarkkinoilla yhdessä
arvostettujen kumppanien kanssa

4

Vakavasta masennuksesta kärsivien potilaiden yli 200 päättyneen hoitojakson potilastietorekisteri
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Nexstimillä on oma ainutlaatuinen neuronavigoitu TMSteknologia, joka tarjoaa parhaat kartoitukset ja hoidot
vaikeita aivosairauksia ja häiriöitä sairastaville potilaille.
Olemme asemoituneet hyvin merkittävään
muutokseen masennuksen hoidossa.
Nexstim on ainutlaatuinen sijoitusmahdollisuus
ennätysliikevaihdon myötä parantuneen talouden sekä
kasvaneen toiminnan tehokkuuden takia.
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Kiitos!
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