
 
  

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2021 
 
Yhtiötiedote, Helsinki, 28.2.2022 klo 9:00 (EET) 
 
NEXSTIMIN HISTORIAN PARAS TILIKAUSI LIIKEVAIHDOLLA, LIIKETULOKSELLA JA 
KATSAUSKAUDEN TULOKSELLA MITATTUNA 
 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainittu. 

Heinä-joulukuun 2021 yhteenveto 
 

• Yhtiön liikevaihto kasvoi 37,6 % ja oli 3,4 miljoonaa euroa (2,5) 
• Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli 37,7 % eli 0,1 prosenttiyksikköä raportoitua 

kasvua vahvempi 
• Laitteistomyynti oli 2,0 miljoonaa euroa (1,3), jossa kasvua 64,6 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 1,5 

miljoona euroa (1,2), jossa kasvua 12,9 % 
• Liiketulos oli -0,5 miljoonaa euroa (-1,5), jossa tappio pieneni 63,3 % 
• Yhtiön historian ensimmäinen positiivinen katsauskauden tulos. Katsauskauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (-

3,0). 
• Nexstim sopi strategisesta investoinnista masennuspotilaille hoitoja tarjoavaan kalifornialaisen klinikan 

palveluyhtiöön (PNC Management Services, LLC). Investoinnin arvo on noin 0,5 miljoonaa euroa. 
 
 

Tammi-joulukuun 2021 yhteenveto 
 

• Yhtiön liikevaihto kasvoi 55,5 % ja oli 6,4 miljoonaa euroa (4,1)  
• Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli 56,0 % eli 0,44 prosenttiyksikköä raportoitua 

kasvua vahvempi 
• Laitteistomyynti oli 3,7 miljoonaa euroa (1,7), jossa kasvua 113,0 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 2,7 

miljoona euroa (2,4), jossa kasvua 13,1 % 
• Liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-3,3), jossa tappio pieneni 56,4 % 
• Katsauskauden tulos oli -0,8 miljoonaa euroa (-4,1), jossa tappio pieneni 79,8 %. 
• Diagnostiikkaliiketoiminnan (NBS) liikevaihto kasvoi 71,4 % ollen 3,7 miljoonaa euroa (2,2) 
• Terapialiiketoiminnan (NBT®) liikevaihto kasvoi 37,9 % ollen 2,7 miljoonaa euroa (2,0)  
• Kevään aikana järjestettiin onnistunut merkintäoikeusanti, joka ylimerkittiin ja uutta pääomaa kerättiin 

yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. 
 
Tilikauden 2021 jälkeiset olennaiset tapahtumat 
 

• Yhtiö ilmoitti 14.2.2022, että se on allekirjoittanut sopimuksen kehittämänsä teknologian lisensoinnista 
yhdysvaltalaiselle lääkintäteknologiayhtiö Magnus Medical, Inc.:ille. Lisenssisopimuksen kokonaisarvoksi 
arvioidaan n. 17 miljoonaa euroa. 

 
 
Yleiskuvaus yhtiöstä 
 

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys, jonka kehittämä 
neuronavigoiva TMS-teknologia-alusta (transkraniaalinen magneettistimulaatio, TMS) mahdollistaa potilaiden 
yksilöllisen hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Nexstim tarjoaa ratkaisuja 
noninvasiiviseen eli kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon diagnostiikka- (NBS-laitteisto) ja terapiasovelluksilla 
(NBT®-laitteisto). ´ 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
 
Tuhatta euroa   7-12/2021 

6kk 
7-12/2020 

6kk 
Muutos-

% 
1-12/2021 

12kk 
1-12/2020 

12 kk 
Muutos-

% 
    
Liikevaihto   3 438,9 2 499,5 37,6 % 6 397,5 4 114,0 55,5 % 
Myyntikate   2 870,2 1 866,8 53,8 % 5 262,0 3 139,1 67,6 % 
Myyntikate-%   83,5 % 74,7 % 

 
82,3 % 76,3 % 

 

Henkilöstökulut   -2 319,6 -2 134,2 8,7 % -4 347,8 -3 731,5 16,5 % 
Liiketoiminnan muut kulut   -1 528,3 -1 065,6 43,4 % -3 083,3 -2 429,3 26,9 % 
Liiketulos   -549,4 -1 496,2 -63,3 % -1 452,2 -3 332,7 -56,4 % 
Katsauskauden tulos   114,2 -2 952,5  -832,1 -4 121,6 -79,8 % 
Tulos per osake*   0,02 -0,67  -0,14 -1,54 -91,1 % 
Laimennusvaikutuksella 
oikaistu tulos per osake 
(euroa)* 

  

0,02 -0,62  -0,13 -1,42 -91,1 % 

Liiketoiminnan rahavirta   -190,3 -1 164,1 -511,7 % -2 109,0 -2 724,7 -29,2 % 
Rahat ja pankkisaamiset   5 194,7 3 455,8 50,3 % 5 194,7 3 455,8 50,3 % 
Oma pääoma   3 202,7 -1 469,1 

 
3 202,7 -1 469,1 

 

Omavaraisuusaste (%)   34,7 % -28,3 % 
 

34,7 % -28,3 % 
 

                
* Tulos per osake tunnusluvun laskennassa käytetyt osakkeiden lukumäärät on oikaistu 17.5.2021 
tapahtuneella osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 100:lla.  

  
  

Tulevaisuudennäkymät 

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2022 yhtiön liikevaihto jatkaa kasvua ja että tilikauden 
liiketulos on voitollinen. 
 
Toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi katsauskauden kehitystä: 

Toinen vuosipuolisko 2021 oli Nexstimille nopean kasvun aikaa ja saavutimme tämän myötä historiallista kehitystä 
liikevaihdossa, liiketuloksessa ja lopputuloksena yhtiön historian ensimmäinen positiivinen katsauskauden tulos. 
Liiketoimintamme on jatkanut erittäin hyvin sopeutumistaan COVID-19 -pandemian aiheuttamiin toimintaympäristön 
muutoksiin ja saavutimme toisen vuosipuoliskon 2021 aikana 3,4 (2,5) miljoonan euron kokonaisliikevaihdon sekä 
ennätyksellisen 37,6 %:n kasvun. Kasvuvauhti oli erityisen nopeaa johtuen osittain toisella vuosipuoliskolla 2021 
toimitetuista yhteensä 0,9 miljoonan euron arvoisesta kahdesta prototyyppilaitteistosta. Kokonaisliikevaihdosta 
laitteistomyynnin osuus katsauskaudella oli 2,0 (1,3) miljoonaa euroa, jossa kasvua 64,6 %. 

Koko vuoden 2021 liikevaihto kohosi uudelle ennätystasolle ollen 6,4 (4,1) miljoonaa euroa, jossa kasvua 55,5 %. 
Kokonaisliikevaihdon kasvua vauhditti erityisen hyvä laitteistomyynti, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta vuonna 2021 
oli 3,7 (1,7) miljoonaa euroa, jossa kasvua 113,0 %.  

Jatkoimme toisella 2021 vuosipuoliskolla myynnin kasvun vauhdittamiseen kohdennettuja investointeja, samalla kun 
keskityimme edelleen nykyisen NBS- ja NBT®-laitteistojemme asiakaskunnan palveluliiketoiminnan turvaamiseen sekä 
asennettujen laitteiden käyttöasteen nostamiseen. Ilmoitimme lisäksi helmikuussa 2022, että allekirjoitimme sopimuksen 
teknologian lisensoinnista yhdysvaltalaiselle lääkintäteknologiayhtiö Magnus Medical, Inc.:ille. Lisensoitava teknologia 



  

 
 

liittyy NBT®-laitteistoon tietyin rajauksin sekä kyseiseen teknologiaan liittyviin patentteihin, joiden käyttöön myönnetään 
lisenssi rajattuna neuropsykiatristen häiriöiden hoitoon. Lisenssin ulkopuolelle jäävät Nexstimin ohjelmistosovellukset 
sekä stimuloivan sähkökentän mallinnus. Lisenssisopimuksen kokonaisarvoksi arvioidaan n. 17 miljoonaa euroa. 
Lisenssisopimuksen taloudellinen rakenne koostuu n. 3,5 miljoonaa euron allekirjoitusmaksusta sekä Magnus Medicalin 
ennustettuun liikevaihtoon perustuvista, arviolta n. 13 miljoonan euron teknologiarojalteista sovitulta rojaltikaudelta, joka 
on enintään 5 vuotta, alkaen teknologian kaupallistamisesta. 

Vahvaa kasvua sekä Diagnostiikka- että Terapialiiketoiminnoissa 

Diagnostiikkaliiketoiminta (NBS) oli merkittävä tulonlähde Nexstimille katsauskaudella, ja sen liikevaihto kasvoi 67,2 
% ollen 2,1 (1,3) miljoonaa euroa. COVID-19-pandemiasta huolimatta myimme ja toimitimme 9 uutta NBS-laitteistoa 
katsauskauden aikana. Huolehdimme myös NBS-palveluliiketoiminnan jatkuvuudesta vaikeasta asiakasympäristöstä 
huolimatta, emmekä menettäneet palvelusopimusasiakkaita, koska sairaaloiden neurokirurgian toimenpiteet jatkuivat 
lähes ennallaan. Jatkoimme investointeja Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvuun muun muassa rekrytoimalla vuoden 2021 
aikana uusia myyntitiimin jäseniä Yhdysvaltojen organisaatioomme. Yhtenä osoituksena jatkuvasta panostuksestamme 
Yhdysvaltojen Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvuun, oli lokakuussa 2021 lanseeraamamme uusi NBS5+ laitteisto. Myös 
Yhdysvalloissa on nyt pääsy uuteen NBS System 5-kokoonpanoon, NBS5+, joka mahdollistaa diagnostisten ja 
terapeuttisten sovellusten käytön samassa laitteistossa. Tärkeää on, että tämä uusi tarjonta mahdollistaa sen, että 
Yhdysvaltojen markkinoilla kaikki FDA 510(k) -indikaatiot ovat nyt saatavilla samassa laitteistossa.  

Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7,1 % toisen vuosipuoliskon 2021 aikana ja oli 1,3 (1,2) miljoonaa euroa. 
Myimme katsauskauden aikana yhteensä 3 uutta NBT®-laitteistoa; 1 Pohjois-Amerikkaan ja 2 Eurooppaan käytettäviksi 
vakavan masennuksen hoidossa. Katsauskauden lopussa maailmanlaajuinen asennuskantamme terapialiiketoiminnassa 
oli yhteensä 51 laitteistoa (21 Pohjois-Amerikassa ja 30 Euroopassa ja muualla maailmassa) käytettäväksi masennuksen 
ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoon, sisältäen sekä NBT- että NBS-laitteistoja. 

Yllä mainittujen jo toimitettujen laitteistojen lisäksi meillä oli avoin toimittamattomien laitteistojen tilauskanta yhteensä 
EUR 1,0 miljoonan arvosta vuoden 2021 lopussa. 

Nexstimin kassavarat olivat 31.12.2021 yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Yhtiön kannattavuus on vuoden 2021 aikana 
kehittynyt merkittävästi parempaan suuntaan ja sen myötä taloudellinen vakavaraisuus on myös parantunut. Tämän 
myönteisen kehityksen lisäksi Magnus Medicalilta helmikuussa 2022 saatu n. 3,5 miljoonan euron allekirjoitusmaksu on 
parantanut entistään Yhtiön vakavaraisuutta ja kassavarojen riittävyyttä. Pyrimme kannattavan kasvun kehittymisen 
myötä minimoimaan mahdolliset uudet oman pääoman tarpeemme ja Yhtiö ei tällä hetkellä aktiivisesti suunnittele uusia 
rahoituskierroksia. 

Jatkuva liikevaihto tukee kasvua 

Näimme kasvua myös jatkuvassa liikevaihdossa, jota ovat edistäneet korkeakatteiset jälkimarkkinoinnin tuotteet koostuen 
palveluista, tukitoiminnoista, varaosista ja kertakäyttöisistä seurantavälineistä. Jatkuvan liikevaihdon osuus 
kokonaisliikevaihdosta toisella vuosipuoliskolla oli 42,9 %. Jatkuva liikevaihto (Terapialiiketoiminnan myynnin 
kokonaismäärä pois lukien NBT®-laitteistomyynti) kattoi toisen vuosipuoliskon 2021 aikana 63,1 % 
Terapialiiketoiminnan liikevaihdosta. 

Strategian painopiste kasvussa ja kannattavuudessa 

Vuoteen 2024 ulottuvan strategiamme mukaisesti Nexstim mahdollistaa myös jatkossa potilaiden yksilöllisen ja 
tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Vuoden 2021 aikana päivitetty strategiamme 
nojaa lähivuosina vahvaan kasvuun sekä diagnostiikan että terapian alueilla. Sekä Diagnostiikka- että 
Terapialiiketoimintamme kasvu- ja kannattavuuskehitys ovat keskeisessä roolissa pyrkiessämme minimoimaan tulevat 
pääomatarpeemme matkallamme kohti voitollisuutta. Valitsemamme terapeuttiset sovellusalueet (MDD, vakava 
masennus ja krooninen kipu) ovat käyttöaiheita, joissa ainutlaatuisella teknologiallamme saavutetaan jo nyt selviä 
kliinisiä tuloksia ja vaikutetaan asiakkaidemme toiminnan kannattavuuteen.  

 



  

 
 

Strategian toimeenpano etenee 

Operatiivisen liiketoiminnan kannalta kulunut vuosi 2021 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uudistetun strategiamme 
toimeenpanossa. Jatkoimme myynnin kasvuun kohdennettuja panostuksia molempien sekä Diagnostiikka- että 
Terapialiiketoiminnan osalta. Keskityimme myös vahvasti palveluliiketoiminnan kehittämiseen sekä asennuskannan 
käyttöasteen nostamiseen. Diagnostiikkaliiketoiminnassa kaupallinen kehitys tapahtuu sekä oman suoramyynnin 
(Yhdysvallat ja Saksa) että maailmanlaajuisesti jakelijakumppanuuksien kautta.  

Pyrimme myös edelleen kasvattamaan vakavan masennuksen hoidossa käyttöä varten asennettujen laitteistojen määrää 
ja teemme tämän uudistetun strategiamme mukaisesti tässä vaiheessa ensisijaisesti yhdessä arvostettujen 
kumppanuusklinikoiden kautta. Painopistealueena uusissa kumppanuuksissa ovat strategisissa palveluyhtiöihin tehtävissä 
investoinneissa erityisesti Pohjois-Amerikassa, mutta myös uudet kumppanuusmahdollisuudet kohdennetusti EU:ssa ja 
Aasiassa. Vuoden 2021 lopussa allekirjoitettu sopimus strategisesta yhteistyöstä ja vähemmistöosuudesta PNC 
Management Services, LLC:stä on ensimmäinen konkreettinen askel tässä tärkeässä strategisessa kehityspolussa. 
Nexstim mahdollistaa vakavaa masennusta sairastavien potilaiden TMS-hoidot ja pääsemme klinikkayhteistyöllä lähelle 
potilaita, mikä mahdollistaa yhä tarkemman tiedon potilasrajapinnasta. Olemme innoissamme kumppanuussopimuksesta 
tri Kuluvan ja hänen Piedmont Neuroscience Center -klinikkansa kanssa, koska uskomme yhteistyön luovan erinomaiset 
edellytykset kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle tulevaisuudessa. Olemme innoissamme, että pääsemme tekemään 
yhteistyötä tri Kuluvan asiantuntijaryhmän kanssa, jolloin Nexstimin TMS-teknologialla voidaan hoitaa yhä useampia 
potilaita Kaliforniassa. 

Jatkamme samalla tietoisuuden kasvattamista NBT®-laitteistostamme markkinoilla. Tähän pyrimme lisäämällä NBT®-
laitteistolla hoidettavien vakavaa masennusta sairastavien potilaiden määrää. Potilasmäärän lisääntyessä sekä uusien 
nopeutettujen hoitoprotokollien pilottikokeiden tutkimustiedon karttuessa saamme kerättyä enemmän kliinisiä tietoja, 
joiden perusteella voimme osoittaa ainutlaatuisen laitteistomme hyödyllisyyden lukuisille masennuspotilaille. Käytämme 
näitä tietoja markkinointimme tukena ja uskomme sen lisäävän NBT®-laitteistojen käyttöönottoa. Tavoitteenamme on 
myös jatkaa vahvan, johtavien asiantuntijoiden verkostomme sekä potilasrekisterin hoitodatan hyödyntämistä. 
Helmikuussa 2022 julkaisimme kliinisiä tuloksia ensimmäisistä 311 potilaasta, jotka olivat käyneet läpi NBT-hoidon 
vakavan masennuksen (MDD) hoitamiseksi yhdysvaltalaisissa klinikoissa. Noin 50 % hoidon läpikäyneistä potilaista 
saavutti kliinisen remission ja 77 % sai kliinisen vasteen hoidon lopussa. Jatkamme näiden arvokkaiden 
potilasrekisteritietojen keräämistä vuoden 2022 aikana. 

Tulevaisuuden kasvupolkujen rakentaminen 

Nostimme vuonna 2020 nopeutetut hoitoprotokollat Nexstimin strategisen kehityksen keskiöön. Olemme nyt erittäin 
iloisia siitä, että pääsimme ottamaan merkittävän askeleen teknologiayhteistyössämme Magnus Medicalin kanssa. 
Lisenssisopimus tarjoaa sekä Nexstimin että Magnus Medicalin toimintaan ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Taloudellisen 
hyödyn lisäksi näemme lisenssisopimuksen huomattavana edistyksenä teknologiamme mahdollisimman laajassa 
potilaskäytössä sekä mahdollisuutena meille kohdentaa resurssejamme muille liiketoiminnan osa-alueille rojaltikauden 
aikana. Nexstim jatkaa Yhdysvalloissa tuotteidensa kaupallistamista strategiansa mukaisesti keskittyen erityisesti 
yhteistyöklinikoiden verkoston laajentamiseen sekä Diagnostiikkaliiketoimintaan. Lisenssisopimus ei vaikuta Yhtiön 
olemassa oleviin asiakkuuksiin ja odotamme jatkossakin Yhdysvalloista Terapialiiketoiminnan jatkuvaa liikevaihtoa. 
Yhdysvaltojen ulkopuolella Nexstim keskittyy myös jatkossa Diagnostiikkaliiketoiminnan lisäksi aktiivisesti 
kasvattamaan Terapialiiketoimintaansa. Yhtiö näkee myös Lisensointiliiketoiminnassa muita mahdollisuuksia hyödyntää 
kehittämäänsä teknologiaa ja omistamiaan patentteja kaupallisesti. 

Olemme vakuuttuneita siitä, että korostamalla edelleen NBT®-laitteiston ainutlaatuisia ominaisuuksia voimme kasvattaa 
markkinaosuuttamme. Tämä onnistuu selvästi erottautumalla laitteistollamme markkinoilla tällä hetkellä olevista muista 
TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointitoimintoa. 

Ymmärtääksemme vielä paremmin Nexstimin NBT®-laitteiston kykyä hoitaa potilaita nopeutetuilla hoitoprotokollilla, 
käynnistimme Suomessa syksyn 2020 aikana kaksi uutta kliinistä pilottitutkimusta. Julkaisimme maaliskuussa 2021 
rohkaisevia alustavia tuloksia Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdyn 10 potilaan vakavan masennuksen hoitoon 
liittyneestä pilottitutkimuksesta. Tutkimuksessa ei tapahtunut keskeytyksiä, eikä vakavia haittavaikutuksia ilmennyt. 
Kaikilla kymmenellä potilaalla oireissa havaittiin paranemista lääkärin hoidon lopussa Hamiltonin masennusluokituksen 



  

 
 

(HAMD-17) tulosasteikolla arvioimana (pisteiden keskimääräinen lasku lähtötasolta 37 %, p < 0,001). Jatkoimme 
vakavan masennuksen hoidon pilottitutkimusta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toisen vuosipuoliskon 2021 aikana 
pyrkimyksenä saada jatkettu 20 uuden potilaan pilottitutkimus päätökseen vuoden 2022 puolivälissä. Saimme tämän 
lisäksi joulukuussa 2021 alustavia tuloksia Helsingin yliopistollisessa sairaalassa hoitoresistentin kroonisen 
neuropaattisen kivun hoitoon liittyvästä pilottitutkimuksesta. Kenelläkään potilaista ei ilmennyt vakavia haittavaikutuksia 
tai havaittu kliinisesti merkitsevää kivunlievitystä. Vaikka tällä pienellä hoitoresistenttien potilaiden joukolla ei havaittu 
perinteisiä rTMS-hoitoja tehokkaampaa kivunlievitystä, olemme iloisia siitä, että Helsingin yliopistollinen sairaalan jo 
pitkään Nexstim NBT®-laitteistolla antamalla hoidolla noin puolella potilaista on saavutettu kliinisesti merkitsevä 
kivunlievitys. Jatkamme uusien keinojen kehittämistä, jotta voisimme auttaa tätä potilasryhmää tulevaisuudessa. 

Omistaja-arvoa rakentamassa 

Haluan kiittää Nexstimin asiakkaita, henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita ja sijoittajia tämän ennätyksellisen vahvan 
vuoden 2021 mahdollistamisesta. Elämme valitettavasti edelleen pitkittyneessä COVID-19-pandemiassa, mutta 
suhtaudumme silti tällä hetkellä myönteisesti myös koko vuoteen 2022. Jatkamme Nexstimissä määrätietoisesti työtämme 
potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan parissa vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Uskomme 
vahvasti työmme tukevan omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä yhä vahvempien kilpailuetujen, nopean kasvun ja 
parempien taloudellisten tulosten muodossa. Vaikka olemme jälleen optimistisia tulevaisuuden suhteen, jatkamme 
tarkkaan COVID-19-pandemian kehityksen seuraamista liiketoiminnassamme. 

 
Nexstimin liiketoiminta-alueet 
 
Diagnostiikkaliiketoiminta (NBS) 
 

• Nexstimin kehittämä NBS-laitteisto on ainoa CE-merkitty ja Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaisen FDA:n 
hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. 
Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä 
kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta. 

• NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin 
kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta. 
Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli 
matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen kultaiseen standardiin. 

• NBS-laitteistoja on myyty noin 200 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman. 
. 

 
Terapialiiketoiminta (NBT®) 
 

• Nexstimin NBT®-laitteisto perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan 
(navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, 
tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti.  

• Nexstim aloitti kehittämänsä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa 
vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017. 

• Vakavasta masennuksesta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Näistä 20–40 prosentilla ei 
ole hoitovastetta nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämän vuoksi Nexstim painottaa NBT®-laitteistonsa 
myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa. 

• NBT®-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa. 
• Suunnitelmissa jatkaa vuoden 2022 aikana lääketieteellisiä pilottikokeita – tutkimusaiheina nopeutetut 

hoitoprotokollat vaikea-asteiseen masennukseen liittyen. 
• Aktiivinen 51 kaupallinen NBT®-laitteiston asennuskanta kolmella eri mantereella. 

 



  

 
 

Taloudellinen katsaus 1.7.-31.12.2021 ja 1.1.-31.12.2021 

Toiminnan tulos 

Liikevaihto 

Liikevaihto 1.7.-31.12.2021 oli 3 439,0 tuhatta euroa (2 499,5), jossa kasvua 37,6 % sekä liikevaihto 1.1.-31.12.2021 oli 
6 397,5 tuhatta euroa (4 114,0), jossa kasvua 55,5 %. Kokonaisliikevaihto koostuu diagnostiikka- ja terapialiiketoiminnan 
laitteistomyynnistä sekä jatkuvasta liikevaihdosta.  
Kokonaisliikevaihdosta laitteistomyynnin osuus 1.7.-31.12.2021 oli 1 965,1 tuhatta euroa (1 193,8), jossa kasvua 64,6 %. 
Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 1 473,8 tuhatta euroa (1 305,7), jossa kasvua 12,9 %. Vastaava osuus 1.1.-31.12.2021 oli 
3 721,3 tuhatta euroa (1 747,3), jossa kasvua 113,0 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 2 676,2 tuhatta euroa (2 366,6), 
jossa kasvua 13,1 %. 
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto 1.7.-31.12.2021 oli 2 119,1 tuhatta euroa (1 267,4), jossa kasvua 67,2 %. 
Laitteistomyynnin osuus oli 1 478,3 tuhatta euroa (913,6) ja jatkuvan liikevaihdon osuus oli 640,8 tuhatta euroa (353,8). 
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto 1.1.-31.12.2021 oli 3 705,5 tuhatta euroa (2 162,2), jossa kasvua 71,4 %. 
Laitteistomyynnin osuus oli 2 800,5 tuhatta euroa (1 467,1) ja jatkuvan liikevaihdon osuus oli 905,0 tuhatta euroa (695,1). 
Terapialiiketoiminnan liikevaihto 1.7.-31.12.2021 oli 1 319,8 tuhatta euroa (1 232,1), jossa kasvua 7,1 %. 
Laitteistomyynnin osuus oli 486,8 tuhatta euroa (353,8) ja jatkuvan liikevaihdon osuus oli 833,0 tuhatta euroa (951,9). 
Terapialiiketoiminnan liikevaihto 1.1.-31.12.2021 oli 2 692,0 tuhatta euroa (1 951,8), jossa kasvua 37,9 %. 
Laitteistomyynnin osuus oli 920,8 tuhatta euroa (280,2) ja jatkuvan liikevaihdon osuus oli 1 771,2 tuhatta euroa (1 671,6). 
Valuuttakurssioikaistu liikevaihto 1.7.-31.12.2021 oli 3 468,0 tuhatta euroa. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella 
oikaistu kasvu oli 37,69 % eli 0,11 prosenttiyksikköä raportoitua kasvua vahvempi. Vastaava liikevaihto 1.1.-31.12.2021 
oli 6 470,5 tuhatta euroa. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli 55,95 % eli 0,44 
prosenttiyksikköä raportoitua kasvua vahvempi. 

Liiketuloksen merkittävät erät 

Käyttöomaisuusaktivoinnit 1.7.-31.12.2021 oli 513,6 tuhatta euroa (3,1) ja 1.1.-31.12.2021 oli 958,5 tuhatta euroa (38,9) 
ja se koostuu aktivoiduista kehittämismenoista. Katsauskaudella aktivoidut kehitysmenot liittyvät pääosin yhtiön jo 
kaupallistettujen tuotteiden jatkokehitykseen. 
Liiketoiminnan muut tuotot 1.7.-31.12.2021 olivat 185,5 tuhatta euroa (11,5) ja 1.1.-31.12.2021 oli 201,9 tuhatta euroa 
(50,5) ja se koostuu pääosin Nexstim, Inc.:in saamasta COVID-19 -kriisiin liittyvästä valtionavustuksesta. 
Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut 1.7.-31.12.2021 olivat -568,7 tuhatta euroa (-632,7) ja 1.1.-31.12.2021 olivat 
-1 135,5 tuhatta euroa (-974,9).  
Henkilöstökulut 1.7.-31.12.2021 olivat -2 319,6 tuhatta euroa (-1 807,0) ja 1.1.-31.12.2021 olivat 4 347,8 tuhatta euroa 
(-3 731,5). Kulujen kasvu johtui pääasiassa henkilöstömuutoksista sekä vertailukausilla tehdyistä kertaluontoisista 
säästötoimenpiteistä. 
Liiketoiminnan muut kulut 1.7.-31.12.2021 olivat -1 528,3 tuhatta euroa (-1 065,6) ja 1.1.-31.12.2021 olivat -3 083,3 
tuhatta euroa (-2 429,3). Kulujen kasvu johtui myynti- ja markkinointiaktiviteettien kasvusta, projektiluonteisesta 
ulkopuolisesta tuotekehitystyöstä sekä vertailukausilla tehdyistä kertaluonteisista säästötoimenpiteistä.  

Liiketulos 

Liiketulos 1.7.-31.12.2021 oli -549,4 tuhatta euroa (-1 496,2), jossa tappio pieneni 63,3 % ja 1.1.-31.12.2021 oli -1 452,2 
tuhatta euroa (-3 332,7), jossa tappio pieneni 56,4 %. 

Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto 1.7.-31.12.2021 oli tuottoa 664,7 tuhatta euroa (-1 452,0) ja 1.1-31.12.2021 oli tuottoa 
718,9 tuhatta euroa (-259,5). Rahoituskulut koostuivat pääosin lainojen korkomaksuista sekä merkintäoikeusannin 
kuluista. Rahoitustuotot koostuivat pääosin tytäryhtiölainoihin liittyvistä kurssivoitoista. Valuuttakurssieroa syntyy, 
koska konsernin tytäryhtiön Nexstim, Inc.:in toimintavaluutta on Yhdysvaltain dollari ja koska emoyhtiö Nexstim Oyj on 
rahoittanut sitä Yhdysvaltain dollarin määräisellä lainalla. 



  

 
 

Katsauskauden tulos 

Katsauskauden tulos 1.7.-31.12.2021 oli voittoa 114,2 tuhatta euroa (-2 952,5) ja 1.1.-31.12.2021 oli -832,1 tuhatta euroa 
(-4 121,6), jossa tappio pieneni 79,8 %. 

Taloudellinen asema 

Pysyvät vastaavat 

Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 2 011,9 tuhatta euroa (846,9). Aineettomat hyödykkeet, joiden arvo oli 1 122,3 tuhatta 
euroa, koostuvat lähinnä aktivoiduista kehittämismenoista ja aineettomista oikeuksista. Aineelliset hyödykkeet, joiden 
arvo oli 434,9 tuhatta euroa, koostuvat lähinnä liiketoiminnan käytössä olevista NBT®-laitteistoista. Sijoitukset, joiden 
arvo oli 454,7 tuhatta euroa, koostuvat strategisesta investoinnista kalifornialaisen yhteistyöklinikan palveluyhtiöön (PNC 
Management Services, LLC). 

Vaihtuvat vastaavat 

Yhtiön vaihtuvat vastaavat olivat 8 027,8 tuhatta euroa (5 384,5). Vaihtuvien vastaavien muutos johtui pääasiassa 
varaston, kassavarojen ja myyntisaamisten kasvusta. 

Oma pääoma 

Konsernin oma pääoma oli 3 202,7 tuhatta euroa (-1 469,1). Omavaraisuusaste nousi merkittävästi 34,7 %:iin (-28,3) 
oman pääoman kasvun seurauksena. Oman pääoman kasvu johtui pääosin keväällä 2021 järjestetystä 6,6 miljoonan euron 
merkintäoikeusannista. 

Vieras pääoma 

Pitkäaikainen vieras pääoma 

Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli 3 274,2 tuhatta euroa (3 891,9). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma koostuu 
korollisista pitkäaikaisista tuotekehityslainoista Business Finland Oy:ltä. Katsauskauden aikana yhtiö maksoi 
suunnitelman mukaisesti kokonaisuudessaan lainansa pois Kreokselle. 

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Yhtiön lyhytaikainen vieras pääoma oli yhteensä 3 562,7 tuhatta euroa (3 808,6). Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu 
suurimmaksi osaksi lainoista rahoituslaitoksilta, saaduista ennakoista sekä osto- ja siirtoveloista.  
 
Rahoitus ja investoinnit 

Likvidit varat, jotka koostuvat rahoista ja pankkisaamisista, olivat 5 194,7 tuhatta euroa (3 455,8). Yhtiön vakavaraisuus 
ja rahavarojen riittävyys on merkittävästi parantunut vuonna 2021, johtuen pääasiassa kevään 2021 merkintäoikeusannista 
sekä kannattavuuden parantumisesta. Lisäksi Magnus Medicalilta helmikuussa 2022 saatu n. 3,5 miljoonan euron 
allekirjoitusmaksu on parantanut entistään Yhtiön vakavaraisuutta ja kassavarojen riittävyyttä. Yhtiö ei tällä hetkellä 
suunnittele uusia rahoituskierroksia. 

Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -2 109,0 tuhatta euroa (-2 724,7). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti 
myös se, että maailmanlaajuisen komponenttipulan takia yhtiö kasvatti myytävien tuotteiden varastoa, tuotantoon 



  

 
 

sidottujen komponenttien varastoa sekä teki ennakkomaksuja tuotannossa tarvittavista komponenteista yhteensä 479,4 
tuhannen euron edestä varmistaakseen tuotannon jatkuvuuden. 

Investointien rahavirta oli katsauskaudella -1 608,5 tuhatta euroa (9,5). Kasvu koostui pääosin kehitysmenojen 
aktivoinneista 958,5 tuhatta euroa sekä investoinnista yhdysvaltalaiseen yhteistyöklinikan palveluyhtiöön 454,7 tuhatta 
euroa. 

Rahoituksen rahavirta katsauskaudella oli 5 456,3 tuhatta euroa (1 904,9), joka koostui pääosin kevään 2021 osakeannin 
nettotuotoista sekä lainojen nostoista ja takaisinmaksuista. Kreos-lainan takaisinmaksut katsauskaudella olivat yhteensä 
988,9 tuhatta euroa ja laina on tullut 31.12.2021 kokonaisuudessaan takaisinmaksetuksi.  

Organisaatio ja henkilöstö 

Nexstimin strategiana on rekrytoida ainoastaan työntekijöitä, joilla yhtiö arvioi olevan tehokkaan toiminnan kannalta 
tarvittavaa ydinosaamista ja tietotaitoa. Nexstim on strategiansa mukaisesti ulkoistanut suurimman osan toiminnoistaan, 
kuten valmistuksen. 
Yhtiö on jaettu viiteen operatiiviseen liiketoiminta-alueeseen: 
• Kliininen osasto; 
• Tutkimus ja kehitys (T&K); 
• Operaatiot; 
• Myynti ja markkinointi sisältäen jälkimarkkinoinnin ja palvelut; 
• Hallinto, johon kuuluvat talous-, laki-, laatu ja viranomaishyväksyntä -tukitoiminnot. 

Raportointikauden lopussa 31.12.2021, Nexstim konsernin palveluksessa oli 35 vakituista työntekijää. Nexstim Oyj:n 
(emoyhtiö) palveluksessa oli samalla hetkellä 26 vakituista työntekijää. 1.7.-31.12.2021 välisenä aikana Nexstim konserni 
työllisti keskimäärin 35 (2020: 31) vakituista työntekijää. 

Strategia 

Nexstimin missio 

Mahdollistamme vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden yksilöllisen ja tehokkaan diagnostiikan ja hoidon. 

Nexstimin visio 

Innovaatiomme luovat mahdollisuuden parempaan elämään. Luomme teknologiaosaamisellamme uuden standardin 
vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden hoidolle. 

Nexstimin arvot 

• Tiede ja kliininen näyttö 
• Taloudellinen menestys 
• Intohimo ja sitoutuminen 
• Eettisyys ja vastuullisuus 

 
Vuoden 2022 strategiset päätavoitteet 
 

• Jatkaa kannattavaa liikevaihdon kasvua, johtaen ensimmäiseen liikevoitolliseen tilikauteen, samalla minimoiden 
tulevaisuuden pääomatarpeet 

• Nexstim eksklusiivisten yhteistyöklinikoiden verkoston laajentaminen erityisesti Yhdysvalloissa 

Olennaiset tapahtumat katsauskaudelta 

20.1.2021 Yhtiö ilmoitti osakkeenomistajien Nimitystoimikunnan päätöksistä. Nexstimin hallituksen jäsenenä vuodesta 



  

 
 

2016 toiminut Rohan Hoare sekä Nexstimin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 toiminut Tomas Holmberg olivat 
ilmoittaneet, etteivät olisi enää käytettävissä yhtiön hallitukseen kaudelle 2021–2022. Yhtiön Osakkeenomistajien 
Nimitystoimikunta päätti kokouksessaan ehdottaa yhtiökokoukselle uusiksi hallituksen jäseniksi Timo Hildén:iä sekä 
Tero Weckroth:ia.  
 
8.2.2021 Yhtiö kutsui osakkeenomistajat 1.3.2021 järjestettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättämään 
hallitukselle annettavista valtuutuksista osakeanteihin sekä optio- ja erityisten oikeuksien antamiseen.  
1.3.2021 Järjestettiin Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jonka jälkeen Yhtiö ilmoitti ylimääräisen yhtiökokouksen 
tekemistä päätöksistä: Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön osakeanneista sekä 
optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä. Valtuutuksen nojalla 
annettavien osakkeiden lukumäärät olivat enintään 220 000 000 rahoitustarpeiden täyttämiseen, pääomarakenteen 
kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden 
toteuttamiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin, enintään 19 500 000 osaketta hallituksen jäsenten osakepalkkiojärjestelmän 
ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen tai kannustinten järjestämiseen ja 
hallituksen palkkioiden maksamiseen. Lisäksi valtuutus koski enintään 5 000 000 osakkeen antoa Yhtiön tulevien 
rahoitustarpeiden täyttämiseen (mm. Nexstimin osakkeilla maksettavan palkkion maksuun mahdollisen osakeannin 
yhteydessä merkittävän merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle), pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen 
vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin Yhtiön 
tarkoituksiin.  
 
3.3.2021 Yhtiö esitti yleiskatsauksen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdyn pilottitutkimuksen tuloksista. Yhtiö 
ilmoitti, että kaikkien kymmenen Nexstimin NBT®-laitteiston nopeutetulla iTBS-protokollalla hoidetun vakavasta 
masennuksesta kärsivän potilaan viiden päivän hoitojakso on saatettu loppuun ja että kaikilla kymmenellä potilaalla 
oireissa havaittiin paranemista lääkärin hoidon lopussa Hamiltonin masennusluokituksen (HAMD-17) tulosasteikolla 
arvioimana (pisteiden keskimääräinen lasku lähtötasolta 37 %, p < 0,001). Yksi potilas kymmenestä potilaasta (10 %) oli 
saavuttanut kliinisen remission ja kolme potilasta kymmenestä potilaasta (30 %) kliinisen vasteen, joka oli määritelty > 
50 prosentin parannukseksi asteikolla. Niistä seitsemästä potilaasta, jotka ovat käyneet viiden viikon seurantakäynnillään, 
kaksi (29 %) oli kliinisessä remissiossa ja kolme (43 %) oli saavuttanut kliinisen vasteen lähtötason HAMD-17-pisteisiin 
verrattuna.  
 
8.3.2021 Yhtiö ilmoitti, että Yhtiön hallitus päätti Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 1.3.2021 antaman valtuutuksen 
perusteella järjestää noin 6,6 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin.  
 
8.3.2021 Yhtiö ilmoitti viitaten aiemmin samana päivänä julkaistuun merkintäoikeusantiin liittyvään yhtiötiedotteeseen, 
että Yhtiö on laatinut osakeantiin liittyen EU:n kasvuesitteen, jonka Finanssivalvonta hyväksyi 8.3.2021. Yhtiön Hallitus 
päätti julkaista EU:n kasvuesitteen 8.3.2021 ja se notifioitiin Ruotsiin.  
 
7.4.2021 Yhtiö ilmoitti, että 29.3.2021 Ruotsissa ja 31.3.2021 Suomessa päättyneen merkintäoikeusannin lopullisen 
tuloksen mukaan Osakeanti ylimerkittiin ja osakkeita merkittiin 178,13-prosenttisesti tarjottuihin osakkeisiin nähden. 
Nexstim keräsi Osakeannilla noin 6,6 miljoonan euron bruttovarat, jotka Osakeannin palkkioiden ja kulujen vähentämisen 
jälkeen ovat noin 6,4 miljoonaa euroa.  
 
7.4.2021 Yhtiö tiedotti 8.3.2021 julkaistuun merkintäoikeusantiin liittyen Yhtiölle annetuista merkintätakauksista. Yhtiön 
suurimmista osakkeenomistajista Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen ja Leena Niemistö lähipiiriyhtiöineen/ 
hallinnoimine arvo-osuustileineen, sekä tietyt Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sitoutuivat edellä tarkoitetussa 
Merkintäoikeusannissa tietyin ehdoin merkitsemään yhteensä noin 47,83 % osakkeista. Merkintäsitoumusten ehtojen 
mukaan Yhtiö antoi sitoumusten antajille takausmerkintäpalkkion, joka vastasi 4 % merkintäsitoumuksen 
kokonaismäärästä enintään 4 205 236 Yhtiön uutena osakkeena ko. tahoille ko. Uudet Osakkeet maksutta. Annettujen 
uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin, Yhtiön osakkeiden määrä oli 663 639 370. 
 
7.4.2021 Yhtiö ilmoitti liittyen 2021 merkintäoikeusantiin hallituksen päättäneen alentaa Yhtiön voimassa olevia 
optioohjelmien 2016B-C, 2018A-B ja 2020A-C merkintähintoja siten, että näiden optio-oikeuksien haltijoiden hallussa 
olevien optio-oikeuksien merkintäoikeusannin jälkeiset suhteelliset merkintähinnat pysyvät muuttumattomina. Optio-
ohjelman 2020A-C ehtojen osalta hallitus päätti lisäksi 10.6.2020 perustetun uuden optio-ohjelman osalta muuttaa 



  

 
 

optioiden lukumääriä Nexstim Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle, johdolle ja muille sidosryhmille ylimääräisen 
yhtiökokouksen 1.3.2021 myöntämän valtuutuksen perusteella. Muutetut optioehdot ja merkintähinnat ovat saatavilla 
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com/investors/share-information/.  
 
15.4.2021 Yhtiö ilmoitti, että varsinainen yhtiökokous järjestetään 11.5.2021. Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta 
yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Osakkeenomistajat ja näiden 
asiamiehet pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä 
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti.  
 
11.5.2021 järjestettiin Yhtiön varsinainen yhtiökokous, jonka jälkeen Yhtiö ilmoitti seuraavista varsinaisen 
yhtiökokouksen tekemistä päätöksistä:  
 • Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2020 sekä päätti, ettei osinkoa makseta, 
vaan että tilikauden 1.1.-31.12.2020 tappio kirjataan tappiotilille. Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. 
 • Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa: vuoden 2022 yhtiökokouksen loppuun päättyvältä jaksolta 
maksetaan 36 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle, 25 200 euroa hallituksen jäsenille ja kukaan osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnassa toimiva hallituksen jäsen ei tule saamaan korvausta toimisestaan osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnassa. Vuonna 2016 käyttöönotettua sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää jatketaan yhdellä vuodella 
kuudenneksi ansaintakaudeksi (2021–2022) Nexstim Oyj:n hallitukseen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka on 
esitetty osoitteessa www.nexstim.com. 
 • Osakepalkkioiden suhteen nimitystoimikunta ehdotuksen mukaan yhtiökokous päätti, että ansaintakautena 2021–2022 
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 24 000 euroa ja kullekin jäsenelle 16 800 euroa. Annettu palkkio muunnetaan 
osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2021. Osallistujille suositellaan vahvasti palkkiona maksettujen 
osakkeiden pitämistä omistuksessaan niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä. 
 • Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä: Martin Forss ja Leena Niemistö jatkoivat hallituksen 
jäseninä; uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Tero Weckroth ja Timo Hildén. Leena Niemistö valittiin hallituksen 
puheenjohtajaksi. 
 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi 
tilintarkastajaksi Enel Sintonen. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuulliseksi katsottava palkkio. 
 • Varsinainen yhtiökokous päätti Yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle 
uusia osakkeita ja lunastamalla Yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista sataa Yhtiön senhetkistä osaketta vastasi yksi 
Yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt oli viety loppuun. Yhtiön osakemäärän 
vähentämisen tarkoituksena oli lisätä yksittäisen osakkeen arvoa ja parantaa siten osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä 
ja osakkeiden hinnanmuodostuksen luotettavuutta. Uudet osakkeet laskettiin liikkeelle 14.5.2021, ja osakkeiden 
mitätöinti ja osakkeiden uusi kokonaismäärä merkittiin kaupparekisteriin 17.5.2021 mennessä.  
 
14.5.2021 Yhtiö ilmoitti osakkeiden lukumäärästä Yhtiössä osakkeiden vähentämisen ensimmäisen vaiheen päättyessä, 
kertoen että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin saamiseksi jaolliseksi 100:lla, Yhtiö laski liikkeelle 349 350 
osaketta. Yhtiö lunasti 14.5.2021 kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta lunastussuhteen 100/1 edellyttämän määrän 
Yhtiön osakkeita osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamiseksi, ja mitätöi nämä 657 349 011 osaketta. Lisäksi 
11.5.2021 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti liikkeelle laskettiin 3500 uutta osaketta osakkeenomistajille, 
jotka omistivat Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita joko omaisuudenhoitajan tai 
suoraan ko. osakkeenomistajan nimissä tai Euroclear Finland Ltd:n arvo-osuusrekisteriin merkittyjä hallintarekisteröityjä 
osakkeita, ja joiden osakemäärä ei ollut jaollinen 100:lla. Osakkeiden mitätöinnin sekä edellä mainittujen 3.500 uuden 
osakkeen liikkeellelaskun jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 6 643 389.  
 
17.5.2021 Yhtiö ilmoitti vähennetyn osakkeiden lukumäärän rekisteröinnistä. 14.5.2021 tehdyn uusien osakkeiden 
liikkeeseenlaskua, omien osakkeiden lunastusta ja mitätöintiä koskevien hallituksen päätösten mukaisesti Yhtiön 
osakkeiden uusi kokonaismäärä 6 643 389 rekisteröitiin kaupparekisteriin lauantaina 15.5.2021. Kaupankäynti Yhtiön 
osakkeiden uudella alennetulla kokonaismäärällä alkoi Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa 17.5.2021 uudella 
ISIN-koodilla FI4000506811.  
 
19.5.2021 Yhtiö ilmoitti osakeannista / luovutuksesta Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen yhteydessä. 
Yhtiökokouksen 11.5.2021 päättämästä 350 000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta Yhtiölle itselleen vastikkeetta, 

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


  

 
 

tarkoittaen Yhtiön osakemäärän vähentämisen jälkeen 3500 osaketta, Yhtiö oli laskenut liikkeeseen, eli luovuttanut 
yhteensä 32 omaa osaketta Vastaanottaville Osakkeenomistajille vastikkeetta siten, että näiden omistamien osakkeiden 
lukumäärä oli jaollinen 100:lla. Tämä osakeanti / luovutus koski ainoastaan kaikkia Vastaanottavia Osakkeenomistajia, 
jotka omistivat suoraan Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä osakkeita (ko. osakkeet eivät siis 
hallintarekisteröityjä) siinä määrin kuin ko. Osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi 100:lla 
edellytti. Osakkeiden luovutus Yhtiöltä ko. Vastaanottaville Osakkeenomistajille tapahtui ja kirjattiin arvo-osuustileille 
viimeistään 24.5.2021.  
 
21.5.2021 Yhtiö ilmoitti osakeannista / luovutuksesta ja osakkeiden mitätöinnistä Yhtiön osakkeiden lukumäärän 
yhteydessä. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, siten kuin ko. päätöstä täsmennettiin hallituksen 
päätöksellä 21.5.2021, Yhtiö oli edellä mainittuun lunastussuhteeseen ja edellytykseen perustuen laskenut liikkeeseen eli 
luovuttanut yhteensä 695 omaa osaketta Vastaanottaville Osakkeenomistajille vastikkeetta siten, että Vastaanottavien 
Osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä oli jaollinen 100:lla. Tämä osakeanti / luovutus koski ainoastaan 
kaikkia Vastaanottavia Osakkeenomistajia, jotka omistivat Euroclear Finland Ltd:n arvo-osuusrekisteriin tai Euroclear 
Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään rekisteröityjä hallintarekisteröityjä osakkeita siinä määrin kuin ko. 
Osakkeenomistajien omistusosuuden Yhtiössä saamisen jaolliseksi 100:lla edellytti. Lisäksi yhteensä 2773 Yhtiön 
hallussa olevaa omaa osaketta mitätöitiin hallituksen päätöksellä 21.5.2021. Osakkeiden luovutus Yhtiöltä ko. 
Vastaanottaville Osakkeenomistajille tapahtui ja kirjattiin arvo-osuustileille viimeistään 24.5.2021. Lopullinen 
osakkeiden lukumäärä edellä mainitun osakkeiden mitätöinnin jälkeen, eli osakkeiden lukumäärä kaikkien osakkeiden 
lukumäärän vähentämiseen liittyvien järjestelyiden jälkeen rekisteröitiin kaupparekisteriin arviolta 24.5.2021. 
Osakkeiden mitätöinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 6 640 616.  
 
24.5.2021 Yhtiö ilmoitti vähennetyn osakkeiden lukumäärän rekisteröimisestä (viimeinen vaihe). Vastikkeetonta 
osakeantia / luovutusta ja jäljellä olevien hallussa olevien osakkeiden mitätöintiä koskevien hallituksen 21.5.2021 
tekemien päätösten mukaisesti (siten kuin ko. päivämääränä annetussa Yhtiötiedotteessa on tarkemmin kuvattu) 
kaupparekisteriin oli nyt rekisteröity 2 773 Yhtiön osakkeen mitätöinti ja Yhtiön osakkeiden lopullinen lukumäärä 6 640 
616 kaikkien osakkeiden lukumäärän vähentämiseen liittyvien järjestelyiden jälkeen.  
 
25.5.2021 Yhtiö ilmoitti pidentäneensä sopimustaan Canadian Health Solutions -konsernin kanssa, joka on Yhtiön jakelija 
Kanadassa. Sopimusta jatkettiin viidellä vuodella. Sopimus keskittyy jatkossakin Nexstimin vakavan masennuksen 
hoitoon käytettävien NBT®-laitteistojen jakeluun. Sopimuksen pidentämisen yhteydessä jakelija tilasi kolme NBT®-
laitteistoa sekä laitteiston kanssa käytettäviä pään paikantimia.  
 
14.6.2021 Yhtiö ilmoitti, että Yhtiön yhtiökokouksen 11.5.2021 antamien valtuuksien ja yhtiökokouksen 26.3.2016 
hyväksymän rajoitettujen osakeyksiköiden palkkio-ohjelman perusteella Yhtiön hallitus päätti antaa yhteensä 46 
057 uutta osaketta maksutta hallituksen jäsenille. Leena Niemistö sai 12 960 osaketta, Martin Forss sai 8 316 osaketta, 
Rohan Hoare sai 13 260 osaketta ja Tomas Holmberg sai 11 521 osaketta yhtiökokouksen 30.4.2020 määrittämän 
bruttopalkkion perusteella ansaintakaudella 2020–2021. Uudet osakkeet listattiin 18.6.2021. Osakeannin jälkeen Yhtiön 
rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä oli 6 686 673.  
 
14.6.2021 Yhtiö ilmoitti hallituksen päättäneen 14.6.2021 muuntaa 11 011 yhtiön hallussa olevaa 2020A-optiota 2020B 
optioiksi, sekä 18 819 yhtiön hallussa olevaa 2020A-optiota 2020C-optioiksi. Tehdyn muutospäätöksen seurauksena: 
 • Yhteensä 206 011 optiota on merkitty tunnuksella 2020B, ja näistä 179 557 on annettu johdolle ja henkilöstölle ja 26 
454 on edelleen yhtiön hallussa. 
 • Yhteensä 213 819 optiota on merkitty tunnuksella 2020C, ja näistä 187 365 on annettu johdolle ja henkilöstölle ja 26 
454 on edelleen yhtiön hallussa. 
 • Lisäksi yhteensä 165 170 optiota on merkitty tunnuksella 2020A, ja nämä on annettu johdolle ja henkilöstölle.  
Vuoden 2020 ohjelman osakeoptioiden muutetut ehdot on julkaistu yhtiön verkkosivustolla osoitteessa 
www.nexstim.com/investors.  
 
14.6.2021 Yhtiö ilmoitti hallituksen päättäneen mitätöidä lopullisesti ja peruuttamattomasti 10 yhtiön hallussa olevaa 
2016B-optiota sekä lopettaa yhtiön vuoden 2013A optio-ohjelman kokonaan.  
1.7.2021 Yhtiö antoi päivityksen liittyen pilottitutkimukseen, jossa tutkitaan nopeutetun iTBS-protokollan käyttöä 
hoitoresistentin kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Nexstimin NBT®-laitteistolla Helsingin yliopistollisessa 

http://www.nexstim.com/investors


  

 
 

sairaalassa. Päivityksessä ilmoitettiin, että tutkimuspotilaiden hoito on alkanut suunnitellusti ja että usean potilaan hoito 
on jo saatu päätökseen. Yhtiö arvioi kuitenkin, että potilaiden hoidot jatkuvat vielä vuoden 2021 kolmannen 
vuosineljänneksen aikana. Yhtiö seuraa jatkuvasti pandemiatilanteen kehittymistä: Mikäli tilanne muuttuu huomattavasti 
pahemmaksi, voi sillä olla vaikutusta potilaiden rekrytointiin ja hoitoon. Aiemman yhtiötiedotteen mukaisesti 
tutkimustulokset julkaistaan mahdollisimman pian niiden valmistuttua. 
 
13.8.2021 Yhtiö järjesti live-webinaarin medialle, sijoittajille ja analyytikoille. Toimitusjohtaja Mikko Karvinen sekä 
talousjohtaja Joonas Juokslahti esittelivät taloudelliset ja toiminnalliset tulokset.  
 
23.8.2021 Yhtiö tiedotti Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehtävän vakavan masennuksen hoidon koskevan 
pilottitutkimuksen jatkamisesta. Pilottitutkimusta jatkettaessa nopeutettua iTBS-protkollaa testattaisiin vielä 20 potilaalla. 
Jatketun tutkimuksen potilashoidot arvioitiin saatavan päätökseen vuoden 2022 puolivälissä.  
 
29.9.2021 Yhtiö tiedotti tuoreimmat tiedot pilottitutkimuksesta, jossa tutkitaan nopeutetun iTBS-protokollan käyttöä 
kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Yhtiö tiedotti yhtä potilasta lukuun 
ottamatta viiden potilaan hoidon käsiteltävän pilottitutkimuksen tulleen päätökseen ja että tulokset julkaistaan niiden 
tultua saataville. 
 
8.11.2021 Yhtiö tiedotti mitätöivänsä työsuhteiden päättymisen myötä haltuunsa tulleita optio-oikeuksia 2020A yhteensä 
2 169 kappaletta. Mitätöinnin myötä yhtiön hallussa ei ollut tämän optio-ohjelman optio-oikeuksia.  
22.11.2021 Yhtiö ilmoitti yhdysvaltalaisen tytäryhtiönsä Nexstim, inc. allekirjottaneen sopimuksen strategisesta 
yhteistyöstä ja vähemmistöosuudesta PNC Management Services, LLC:stä. Investoinnin arvioitiin olevan noin 0,5 
miljoonaa euroa ja se rahotettiin käteisvaroista. Osana järjestelyä PCN Management Services, LLC osti Nexstim-
laitteiston, jolla hoidetaan vakavaa masennusta (MDD) sairastavia potilaita Piedmont Neuroscience Center-klinikalla. 
Klinikka tekisi tiivistä yhteistyötä Nexstimin kanssa ja toimittaisi Yhtiölle anonymisoituja hoitotietoja potilasrekisteriin. 
 
15.12.2021 Yhtiö ilmoitti Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tehdyistä kroonisen kivunhoidon pilottitutkimuksien 
tuloksista. Kenellekkään viidestä potilaasta ei ilmennyt vakavia haittavaikutuksia tai havaittu kliinisesti merkitsevää 
kivunlievitystä. Kaikki potilaat olivat kärsineet kroonisesta neuropaattisesta kivusta vähintään kahden vuoden ajan ja 
heille oli tehty useita hoitoyrityksiä. 
 
21.12.2021 Yhtiö ilmoitti julkaisevansa seuraavat taloudelliset tiedot vuonna 2022: 
Vuoden 2021 tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus heinä-joulukuu 2021 (H2) maanantaina 28.2.2022. 
Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2022 (H1) perjantaina 12.8.2022. Nexstimin vuosikertomus 2021 julkaistaan ja on 
saatavilla yhtiön internetsivuilla tiistaina 8.3.2022. Yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi torstaina 
31.3.2022 klo 10.00. 
 
3.1.2022 Yhtiö ilmoitti yhdysvaltalaisen tytäryhtiönsä Nexstim, Inc. saattaneen 31.12.2021 loppuun 22. marraskuuta 2021 
tiedotetun järjestelyn strategisesta yhteistyöstä ja vähemmistöosuudesta PNC Management Services, LLC:stä. Investointi 
oli noin 0,5 miljoonaa euroa ja se rahoitettiin käteisvaroista. 
 
Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen 
 
Yhtiö ilmoitti 14.2.2022, että se on allekirjoittanut sopimuksen kehittämänsä teknologian lisensoinnista yhdysvaltalaiselle 
lääkintäteknologiayhtiö Magnus Medical, Inc.:ille. Lisenssisopimuksen kokonaisarvoksi arvioidaan n. USD 19 miljoonaa 
(n. 17 miljoonaa euroa). 

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 tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa. 
Puolivuotiskatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset. 
Käynnissä oleva COVID-19-pandemia on edelleen merkittävä terveyden ja makrotalouden riski, joka voi kohdistua 



  

 
 

Nexstim-konserniyhtiöiden henkilöstön terveydentilaan sekä liiketoimintaan. Jatkunut COVID-19-pandemia on 
esimerkiksi vaikuttanut maailmanlaajuisesti joidenkin komponenttien saatavuuteen ja hintaan. Yhtiö seuraa aktiivisesti 
pandemiatilanteen kehitystä ja viranomaismääräyksiä toimintamaissaan. Yhtiö pyrkii ennakoimaan mahdollisten uusien 
rajoitustoimien vaikutuksia ja varmistamaan edellytykset liiketoiminnan keskeytyksettömälle jatkumiselle. 
Yhtiön maksettua vuoden 2021 aikana viimeiset lainaerät Kreos-lainasta suunnitelman mukaisesti, on tähän liittyen 
takaisinmaksuun liittyvä riski poistunut. Viitaten katsauksen kohtaan ”Rahoitus ja investoinnit” on yhtiön käyttöpääoman 
riittävyyteen liittyvä riski siltä osin poistunut. 
Yhtiön lähiajan riskeissä ei ole havaittu vuoden 2020 tilinpäätöksen julkaisun jälkeen muita merkittäviä muutoksia. 

Osake ja osakkeenomistajat 

Nexstim Oyj:n kokonaan maksettu osakepääoma 31.12.2021 oli 80 000,00 euroa, ja se jakautui 6 686 673 osakkeeseen 
(2020: 4 396 228). Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa oli 7 271 594 
(2020: 4 788 348). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Nexstimillä on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI4000506811. 
Raportointikauden lopussa Nexstimin hallussa ei ollut omia osakkeita. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Nexstim 
Oyj:n yhtiökokouksissa. Osakkeet on laskettu liikkeeseen Suomen lain mukaisesti. Osakkeiden lukumäärät on oikaistu 
17.5.2021 tapahtuneella osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 100:lla. 
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 1.7.-31.12.2021 aikana oli 6 686 673 (2020: 4 396 228) ja 1.1.-31.12.2021 aikana 
oli 6 068 462 (2020: 2 676 931). Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 1.7.-31.12.2021 
aikana oli 7 273 138 (2020: 4 794 821) ja 1.1.-31.12.2021 aikana oli 6 603 426 (2020: 2 904 203). Osakkeiden lukumäärät 
on oikaistu 17.5.2021 tapahtuneella osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 100:lla. 
Nexstim Oyj:n osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä, First North GM Finlandissa sekä Tukholman Pörssissä, First 
North GM Swedenissä. Alla olevassa on esitetty First North GM Finland osakekurssitiedot euroissa (EUR) ja First North 
GM Sweden osakekurssitiedot Ruotsin kruunuissa (SEK). Osakkeiden lukumäärät sekä hinnat on oikaistu alla esitetyissä 
tiedoissa 17.5.2021 tapahtuneella osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 100:lla. 
1.1.-31.12.2021 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli EUR 9,63 (2020: EUR 10,70) ja SEK 97,90 (2020: SEK 105,00), alin 
EUR 3,41 (2020: EUR 0,50) ja SEK 32,80 (2020: SEK 7,30) ja keskikurssi EUR 5,84 (2020: EUR 2,06) ja SEK 64,84 
(2020: SEK 22,80). Päätöskurssi 31.12.2021 oli EUR 4,78 (2020: EUR 9,80) ja SEK 48,40 (2020: SEK 98,40). 
Osakkeita vaihdettiin 1.1.-31.12.2021 julkisessa kaupankäynnissä yhteensä 8 108 785 kappaletta, mikä vastaa 165 
prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 
Osakekannan markkina-arvo 31.12.2021 päätöskurssilla EUR 4,78 ja SEK 48,40 oli EUR 31 962 tuhatta (2020: 43 083) 
ja SEK 323 635 (2020: 432 589). 
Nexstim Oyj:llä oli 31.12.2021 avoinna yhteensä 580 warranttia, joiden osakekohtainen merkintähinta oli 32,00 euroa. 
Lisäksi osakkeiden optio-oikeuksia oli yhteensä 584 341 kappaletta, joiden osakekohtainen merkintähinta oli välillä 1,00–
23,00 euroa. Tarkempaa tietoa avoinna olevista warranteista ja optio-oikeuksista on saatavilla yhtiön verkkosivuilta 
www.nexstim.com/investors/share-information/. 
 
Nexstim Oyj:n hallituksella oli 31.12.2021 käytettävissään seuraavat valtuudet. 
 
Hallituksen valtuutukset yhteensä: 1 318 778 osaketta (ks. Alla otteet yhtiökokouksen 2021 ja yhtiökokouksen 2021 
päätöksistä; osakkeiden lukumäärät sekä hinnat on oikaistu alla esitetyissä tiedoissa 17.5.2021 tapahtuneella osakkeiden 
vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 100:lla.) 
 
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.3.2021 hallituksen valtuuttamisesta päättämään uusien osakkeiden maksullisesta tai 
vastikkeettomasta liikkeeseenlaskusta seuraavasti: 
Valtuutus annetaan enintään 2 200 000 uuden osakkeen liikkeeseenlaskuun. Uudet osakkeet voidaan laskea liikkeelle 
Yhtiön osakkeenomistajille suhteessa osakkeenomistajien nykyisiin omistusosuuksiin Yhtiössä tai poikkeamalla 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta yhdellä tai usealla suunnatulla osakeannilla, jos Yhtiöllä on painava 
taloudellinen syy menetellä näin, kuten Yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, velkojen vähentäminen tai minimointi, 
yrityskauppojen toteuttaminen tai muu Yhtiön liiketoiminnan, investointien rahoituksen tai toimintojen kehittämiseksi 
toteutettava järjestely, tai jos menettely toteutetaan osana Yhtiön palkitsemis- ja korvausjärjestelmää. Hallitus päättää 
osakeantien ehdoista ja laajuudesta. 
Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 kohdan mukaisten 
optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta (yhdessä tai useammassa erässä) osakkeiden 



  

 
 

liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan kirjata osittain tai kokonaan sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan hallituksen päättämällä tavalla. Hallituksella on oikeus päättää 
osakeannin sekä optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien ehdoista. Ehdotuksen 
mukainen valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Hallituksen 
valtuutusta on jäljellä enintään 1 887 osaketta. 
  
Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2021 hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 
 Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella 
ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten 
oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden 
lukumäärä voi olla yhteensä enintään viisikymmentä tuhatta (50 000) osaketta. Osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamista 
koskevista ehdoista. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia 
erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava 
taloudellinen syy menetellä näin. Uusia osakkeita voidaan antaa myös maksutta, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen 
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy. 
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 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta voidaan käyttää yhteydessä yhtiön tulevien 
rahoitustarpeiden täyttämiseen (mm. Yhtiön osakkeilla maksettavan palkkion maksuun mahdollisen osakeannin 
yhteydessä merkittävän merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle), pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen 
vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön 
tarkoituksiin. Hallituksen valtuutusta on jäljellä enintään 7 948 osaketta. 
 
Varsinainen yhtiökokous päätti 11.5.2021 yksimielisesti hyväksyä seuraavan valtuutuksen hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti:  
Hallitus valtuutettiin päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin 
ehdoin: 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa (i) yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai (ii) osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, 
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa 
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä (mukaan lukien osakemäärän vähentämistä 
tarkoittava järjestely), investointien rahoittaminen. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina 
yhtiölle itselleen. Maksullinen ja maksuton osakeanti: Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat 
osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu 
osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen 
erityisen painava taloudellinen syy. 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 300 000 
kappaletta. Osakemäärän vähentämistä koskevien ehdotusten tultua hyväksytyiksi, valtuutusmäärä muuttuu vastaavasti. 
Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan 
saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, 
että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen 
(vaihtovelkakirjalaina). 
Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien 
omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 300 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa 
”Osakkeiden enimmäismäärä” mainittuun enimmäismäärään. Osakemäärän vähentämistä koskevien ehdotusten tultua 
hyväksytyiksi, valtuutusmäärä muuttuu vastaavasti. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista 
maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin 
liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä 
lukien. Valtuutukset eivät kumoa aiemmin myönnettyjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen valtuutusta on jäljellä enintään 1 300 000 osaketta. 



  

 
 

 
Varsinainen yhtiökokous päätti 11.5.2021 yksimielisesti hyväksyä seuraavan valtuutuksen hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti:  
Hallitus valtuutettiin päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin 
ehdoin: 
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella 
ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten 
oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan. 
Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Maksullinen ja maksuton osakeanti: 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan 
(Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on 
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 55 000 osaketta. Osakkeita, optio-
oikeuksia ja/tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus 
valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamista koskevista 
ehdoista. Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli yhtiöllä on painava 
taloudellinen syy menetellä näin. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. 
Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen jäsenten osakepalkkiojärjestelmän ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän 
aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja 
hallituksen palkkioiden maksamiseen. Valtuutukset eivät kumoa aiemmin myönnettyjä valtuutuksia päättää osakeannista 
sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen valtuutusta on jäljellä enintään 8 943 
osaketta. 
 
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan Nexstim Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus 
31.12.2021 on seuraava. 
 
 Omistaja Osakkeita Osuus % 
1. Kaikarhenni Oy 1 022 416 15,29 
2. Euroclear Bank Sa/Nv 942 029 14,09 
3. Haapaniemi Ossi 589 222 8,81 
4. Joensuun Kauppa ja Kone Oy 240 241 3,59 
5. Kalksten Properties Koy 114 124 1,71 
6. Syrjänen Eva Annika Elisabeth 110 940 1,66 
7. Wetrock Capital & Consulting Oy 101 573 1,52 
8. Valjakka Juha Matti 83 810 1,25 
9. Clearstream Banking S.A. 70 581 1,06 
10. Kakkonen Kari Heikki Ilmari 69 649 1,04 
11. Niukkanen Pentti Juhani 65 000 0,97 
12. Salmela Veijo Ensio 45 966 0,69 
13. K22 Finance Oy 43 549 0,65 
14. Jokinen Jukka Erkki 40 000 0,60 
15. Filen Harri Johannes 38 551 0,58 
16. Kaukoranta Eero Onni 34 326 0,51 
17. Kivinen Harri Juhani 30 200 0,45 
18. Pettersson Jan uha 30 000 0,45 
19. Skandinaviska Enskilda Banken AB 29 775 0,45 
20. Matril Oy 25 884 0,39 

*Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat 
 

 



  

 
 

 

Taloudellinen tiedottaminen 

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2022 (H1) julkaistaan perjantaina 12.8.2022. Nexstimin vuosikertomus 2021 
(hallituksen toimintakertomus, emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus) julkaistaan yhtiön 
internetsivuilla tiistaina 8.3.2022. Yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi torstaina 31.3.2022 klo 10.00.  

Tulostiedotustilaisuus 28.2.2022 

Yhtiö järjestää kaksi webinaaria sijoittajille, analyytikoille ja medialle maanantaina 28. helmikuuta 2022. Toimitusjohtaja 
Mikko Karvinen sekä talousjohtaja Joonas Juokslahti esittelevät taloudelliset ja toiminnalliset tulokset, jonka jälkeen 
osanottajat voivat esittää kysymyksiä.  

Ensimmäinen webinaari on suomeksi klo 11.00 (EET). Toinen webinaari järjestetään englanniksi klo 15.00 (EEST). 

Ohjeet webinaariin osallistumiseen: 

Pyydämme ilmoittautumaan webinaareihin alla olevien linkkien kautta. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa 
sähköpostitse.  
 
Webinaari suomeksi 28. helmikuuta 2022 klo 11.00 (EEST): Ilmoittaudu tästä >>> 
Webinaari englanniksi 28. helmikuuta 2022 klo 15.00 (EEST): Ilmoittaudu tästä >>> 
 
Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet 

Nexstim Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön sekä esitetty First North -markkinapaikan 
sääntöjen mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty 
tarkoista luvuista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mailchi.mp/nexstim/irwebinar2022fin
https://mailchi.mp/nexstim/irwebinar2022eng


  

 
 

 
  
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA  

 
Tuhatta euroa 1.7.-31.12.2021 1.7.-31.12.2020 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 
     
LIIKEVAIHTO 3 438,9 2 499,5 6 397,5 4 114,0 
     
Käyttöomaisuusaktivoinnit 513,6 3,2 958,5 5,6 
Liiketoiminnan muut tuotot 185,5 11,5 201,9 50,5 
     
Materiaalit ja palvelut     
Aineet, tarvikkeet ja tavarat     
Ostot katsauskauden aikana -958,2 -487,3 -1 674,0 -936,2 
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 389,5 -145,4 538,5 -38,6 
Yhteensä -568,7 -632,8 -1 135,5 -974,9 
     
Henkilöstökulut     
Palkat ja palkkiot -1,955,0 -1 807,0 -3 662,6 -3 122,0 
Henkilösivukulut     
Eläkekulut -232,1 -196,0 -407,9 -302,6 
Muut henkilösivukulut -132,5 -131,3 -277,2 -307,0 
Yhteensä -2 319,6 -2 134,2 -4 347,8 -3731,5 
     
Poistot ja arvonalentumiset     
Suunnitelman mukaiset poistot -270,7 -177,7 -443,5 -366,9 
Yhteensä -270,7 -319,3 -443,5 -366,9 
     
Liiketoiminnan muut kulut -1 528,3 -1 065,6 -3 083,3 -2 429,3 
     
LIIKETULOS -549,4 -1 496,2 -1 452,2 -3 332,7 
     
Rahoitustuotot ja –kulut 664,7 -1452,0 718,9 -783,9 
     
TULOS ENNEN VEROJA 115,2 -2 948,3 -733,3 -4 116,6 
     
Tuloverot -1,0 -4,2 -98,9 -5,0 
     
KATSAUSKAUDEN TULOS 114,2 -2 952,5 -832,1 -4 121,6 



  

 
 

KONSERNIN TASE  

 
Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 
   
VASTAAVAA   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
Aineettomat hyödykkeet   
Kehittämismenot 845,6 50,1 
Aineettomat oikeudet 276,7 282,0 
Yhteensä 1 122,3 332,1 
   
Aineelliset hyödykkeet   
Koneet ja kalusto 434,9 514,7 
Yhteensä 434,9 514,7 
   
Sijoitukset   
Osuudet osakkuusyhtiöissä 454,7 0,0 
Yhteensä 454,7 0,0 
   
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 011,9 846,9 
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
Vaihto-omaisuus   
Aineet ja tarvikkeet 985,0 446,4 
Yhteensä 985,0 446,4 
   
Saamiset   
Myyntisaamiset 1 441,9 963,0 
Siirtosaamiset 200,1 250,0 
Muut saamiset 206,2 269,3 
Yhteensä 1 848,2 1 482,2 
   
Rahat ja pankkisaamiset 5 194,7 3 455,8 
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 027,8 5 384,5 
   
VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 039,7 6 231,3 

 



  

 
 

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 
   
VASTATTAVAA   
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma 80,0 80,0 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 54 917,8 48 310,7 
Kertyneet voittovarat -50 962,9 -45 738,3 
Katsauskauden tulos -832,1 -4 121,6 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 202,7 -1 469,1 
   
VIERAS PÄÄOMA   
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Muut korolliset lainat 3 274,2 3 891,9 
Yhteensä 3 274,2 3 891,9 
   
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Lainat rahoituslaitoksilta 619,4 1 152,5 
Ostovelat 255,0 198,1 
Muut velat 1 870,8 1 592,4 
Siirtovelat 817,5 865,7 
Yhteensä 3 562,7 3 808,6 
   
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 837,0 7 700,5 
   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 039,7 6 231,3 

 



  

 
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

 

  
Osake-

pääoma Osakeanti 
Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat 

Oma 
pääoma 

yhteensä 
Oma pääoma 
31.12.2020 80,0 0,0 0,0 48 310,7 -49 859,9 -1 469,1 

Osakeanti    6 607,0  6 607,0 
Tilikauden voitto / -
tappio     -832,1 -832,1 

Muuntoero     -1 103,1 -1 103,1 
Oma pääoma 
31.12.2021 80,0 0,0 0,0 54 917,8 -51 795,0 3 202,7 

 

  
Osake-

pääoma Osakeanti 
Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 
Kertyneet 

voittovarat 
Oma pääoma 

yhteensä 
Oma pääoma 
31.12.2019 80,0 0,0 0,0 46 086,6 -46 906,7 -740,1 

Osakeanti    2 224,1  2 224,1 
Tilikauden voitto / -
tappio     -4 121,6 -4 121,6 

Muuntoero     1 168,5 1 168,5 
Oma pääoma 
31.12.2020 80,0 0,0 0,0 48 310,7 -49 859,9 -1 469,1 

 
 
 
 
 



  

 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

 

Tuhatta euroa 1.7.-
31.12.2021 

1.7.-
31.12.2020 

1.1.-
31.12.2021 

1.1.-
31.12.2020 

  

Liiketoiminnan rahavirta       
Katsauskauden tulos 114,2 -2 952,5 -832,1 -4 121,6   
Oikaisut:       
Suunnitelman mukaiset poistot 270,7 177,8 443,5 366,9   
Muut oikaisut (tuotot - / kulut + ) -997,9  1 195,1 -1 106,4  255,0   
Rahoitustuotot ja –kulut -558,8 1 452,1 -902,8 783,9   
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 171,7 -127,5 -2 397,8 -2 715,7   
       
Käyttöpääoman muutos:       
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) tai 
vähennys (+) 1 138,1 -800,4 817,9 -300,9   

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+) -389,5 145,4 -538,5 38,7   
Pitkäsaikaisen korottoman liikesaamisen 
lisäys (-) tai vähennys (+) 10,7 -147,2 22,5 -147,2   

Lyhytaikaisen korottoman vieraan pääoman 
lisäys (+) tai vähennys (-) 435,0 710,5 287,2 538,4   

Liiketoiminnan rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja 22,6 -219,2 -1 808,7 -2 586,8   

       
Maksetut korot ja maksut muista 
rahoituskuluista -212,9 -944,9 -300,3 -137,9 

  

Liiketoiminnan rahavirta (A) -190,3 -1 164,1 -2 109,0 -2 724,7   
       
Investointien rahavirta       
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 
hyödykkeisiin -1 082,0 31,0 -1 608,5 9,5   

Investointien rahavirta (B) -1 082,0 31,0 -1 608,5 9,5   
       
Rahoituksen rahavirta       
Osakeanti 289,7 0 6 607,0 2 224,1   
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu (-) tai 
nosto (+) 111,7 646,3 -533,1 163,9   

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu (-) tai 
nosto (+) -625,3 -

811,6 
-

617,6 
-

483,1 
  

Rahoituksen rahavirta (C) -223,9 1 904,9 5 456,3 1 904,9   
       

Rahavarojen muutos -1 496,2 -1 298,3 1 738,8 -810,3   
Rahavarat tilikauden 
Alussa 6 690,8 4 754,2 3 455,8 4 266,2   

Rahavarat tilikauden 
Lopussa 5 194,7 3 455,8 5 194,7 3 455,8   

 



  

 
 

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. 

 
7.4.2021 Yhtiö tiedotti 8.3.2021 julkaistuun merkintäoikeusantiin liittyen Yhtiölle annetuista merkintätakauksista. Yhtiön 
suurimmista osakkeenomistajista Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen ja Leena Niemistö lähipiiriyhtiöineen/ 
hallinnoimine arvo-osuustileineen, sekä tietyt Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sitoutuivat edellä tarkoitetussa 
Merkintäoikeusannissa tietyin ehdoin merkitsemään yhteensä noin 47,83 % osakkeista. Merkintäsitoumusten ehtojen 
mukaan Yhtiö antoi sitoumusten antajille takausmerkintäpalkkion, joka vastasi 4 % merkintäsitoumuksen 
kokonaismäärästä. 
 
VASTUUSITOUMUKSET 

Tuhatta euroa 31.12.2021 
 

31.12.2020 
 

Vakuudet 41,8 41,6 
Vuokravastuut 66,2 63,7 

 
Kreoksen 4 miljoonan euron lainasopimuksen mukaisten velkojen vakuudeksi Nexstim ja sen tytäryhtiöt panttaavat 
vakuussopimuksilla: Nexstimin pankkitilit, Nexstimin omaisuuteen vahvistetut yrityskiinnityspanttivelkakirjat, 
konsernilainasopimuksiin perustuvat saatavat, sopimuksessa yksilöidyt Nex 10- ja Nex 15 -patenttiperheiden patentit ja 
tavaramerkit sekä Nexstimin saksalaisen tytäryhtiön Nexstim Germany GmbH:n osakkeet; Nexstimin yhdysvaltalaisen 
tytäryhtiön Nexstim, Inc.:n osakkeet sekä sen panttauskelpoisen omaisuuden; sekä Nexstimin saksalaisen tytäryhtiön 
Nexstim Germany GmbH:n pankkitilit ja saatavat. Vakuussopimukset sisältävät myös Nexstimin yhdysvaltalaisen 
tytäryhtiön Nexstim, Inc.:n takaussitoumuksen. Katsauskauden aikana yhtiö maksoi suunnitelman mukaisesti 
kokonaisuudessaan lainansa pois Kreokselle, mutta vakuuksien vapautusprosessi oli vielä joulukuussa 2021 kesken. 

 
Helsingissä, 28.2.2022 
 
Nexstim Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä: 
 
Mikko Karvinen, Toimitusjohtaja 
+358 50 326 4101 
mikko.karvinen@nexstim.com 
 
Erik Penser Bank AB (hyväksytty neuvonantaja) 
+46 8 463 83 00 
certifiedadviser@penser.se 

 
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 
 
 
 

http://www.nexstim.com/
mailto:certifiedadviser@penser.se


  

 
 

 
Tietoja Nexstim Oyj:stä 
 
Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme 
on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.   
Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon 
(TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia 
mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin. 
Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. 
Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen 
puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.  
Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n 
markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty 
Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. 
Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market 
Swedenin markkinapaikoilla. 
Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com 
 
 

http://www.nexstim.com/
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