
 
  

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 
 
Företagsmeddelande, Helsingfors 28 februari 2022 klockan 9.00 (EET) 
 
NEXSTIM GÖR SIN BÄSTA RÄKENSKAPSPERIOD NÅGONSIN MÄTT I OMSÄTTNING, 
RÖRELSERESULTAT OCH RAPPORTPERIODENS RESULTAT 
 
Siffrorna inom parentes hänvisar till motsvarande period föregående år, om inget annat anges. 

Sammanfattning av juli–december 2021 
 

• Bolagets omsättning ökade med 37,6 procent och uppgick till 3,4 miljoner euro (2,5) 
• Omsättningen i jämförbara valutakurser ökade med 37,7 procent, det vill säga ökningen överskred den 

redovisade tillväxten med 0,1 procentenheter 
• Försäljningen av utrustning uppgick till 2,0 miljoner euro (1,3), ökning 64,6 procent. Omsättningen från 

fortlöpande verksamheter uppgick till 1,5 miljoner euro (1,2), ökning 12,9 procent. 
• Rörelseresultatet var -0,5 miljoner euro (-1,5), förlustminskning 63,3 procent 
• Första gången som bolaget gör ett positivt rapportperiodens resultat. Rapportperiodens resultat var 0,1 miljoner 

euro (-3,0). 
• Nexstim avtalade om en strategisk investering i servicebolaget av en vårdcentral som behandlar patienter med 

depression i Kalifornien (PNC Management Services, LLC). Investeringen uppgår till cirka 0,5 miljoner euro. 
 
 

Sammanfattning av januari–december 2021 
 

• Bolagets omsättning ökade med 55,5 procent och uppgick till 6,4 miljoner euro (4,1)  
• Omsättningen i jämförbara valutakurser ökade med 56,0 procent, det vill säga ökningen överskred den 

redovisade tillväxten med 0,44 procentenheter 
• Försäljningen av utrustning uppgick till 3,7 miljoner euro (1,7), ökning 113,0 procent. Omsättningen från 

fortlöpande verksamheter uppgick till 2,7 miljoner euro (2,4), ökning 13,1 procent. 
• Rörelseresultatet var -1,5 miljoner euro (-3,3), förlustminskning 56,4 procent 
• Rapportperiodens resultat var -0,8 miljoner euro (-4,1), förlustminskning 79,8 procent. 
• Omsättningen för diagnostikverksamheten (NBS) ökade med 71,4 procent och uppgick till 3,7 miljoner euro 

(2,2) 
• Omsättningen för terapiverksamheten (NBT®) ökade med 37,9 procent och uppgick till 2,7 miljoner euro (2,0)  
• Bolagets lyckade företrädesemission på våren övertecknades och hämtade in totalt 6,6 miljoner euro nytt 

bolagskapital. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden 2021 
 

• Den 14 februari 2022 meddelade bolaget att det hade tecknat ett avtal om att licensiera teknik till det 
amerikanska medicinteknikföretaget Magnus Medical, Inc. Licensavtalets totala värde beräknas vara cirka 
17 miljoner euro. 

 
 
Om bolaget 
 

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Bolaget har tagit fram en 
teknikplattform för neuronavigerad TMS (transkraniell magnetstimulering) som möjliggör individanpassad 
behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Nexstim tillhandahåller system som bygger 
på icke-invasiv hjärnstimulering för diagnostik (NBS) och behandling (NBT®). ´ 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
Nyckeltal 
 
Tusen euro   7–12/2021 

6 mån. 
7–12/2020 

6 mån. 
Förändring, 

% 
1-12/2021 

12 mån. 
1–12/2020 

12 mån. 
Förändring, 

% 
    
Omsättning   3 438,9 2 499,5 37,6 % 6 397,5 4 114,0 55,5 % 
Bruttomarginal   2 870,2 1 866,8 53,8 % 5 262,0 3 139,1 67,6 % 
Bruttomarginal (%)   83,5 % 74,7 % 

 
82,3 % 76,3 % 

 

Personalkostnader   -2 319,6 -2 134,2 8,7 % -4 347,8 -3 731,5 16,5 % 
Övriga rörelsekostnader   -1 528,3 -1 065,6 43,4 % -3 083,3 -2 429,3 26,9 % 
Rörelseresultat   -549,4 -1 496,2 -63,3 % -1 452,2 -3 332,7 -56,4 % 
Rapportperiodens resultat   114,2 -2 952,5  -832,1 -4 121,6 -79,8 % 
Vinst per aktie*   0,02 -0,67  -0,14 -1,54 -91,1 % 
Utspädd vinst per aktie (euro)* 

  

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

Kassaflöde från löpande 
verksamhet   

-190,3 -1 164,1 -511,7 % -2 109,0 -2 724,7 -29,2 % 

Kassa och bank   5 194,7 3 455,8 50,3 % 5 194,7 3 455,8 50,3 % 
Summa eget kapital   3 202,7 -1 469,1  3 202,7 -1 469,1  
Soliditet (%)   34,7 % -28,3 %  34,7 % -28,3 %  

                
* Antalet aktier har vid beräkningen av Vinst per aktie justerats enligt minskningen av aktier 17 maj 
2021, varvid antalet aktier dividerades med 100.  

  
  

Framtidsutsikter 

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen kommer att fortsätta öka 2022 och att 
räkenskapsperiodens rörelseresultat blir positivt. 
 
VD Mikko Karvinens synpunkter på utvecklingen under rapportperioden 

Andra halvåret 2021 kännetecknades på Nexstim av snabb tillväxt som gav oss en historisk uppgång av omsättningen, 
rörelseresultatet och sammantaget bolagets första positiva resultat för rapportperioden. Vi har lyckats mycket väl med att 
fortsätta anpassningen av verksamheten efter de omvärldsförändringar som pandemin med covid-19 har medfört och 
uppnådde under andra halvåret 2021 en total omsättning på 3,4 (2,5) miljoner euro samt en rekordartad tillväxt på 37,6 
procent. Den utomordentligt snabba tillväxten berodde delvis på två prototypsystem med ett sammanlagt värde på 0,9 
miljoner euro, som vi levererade under andra halvåret 2021. Försäljningen av utrustning stod under rapportperioden för 
2,0 (1,3) miljoner euro av den totala omsättningen, med en ökning på 64,6 procent. 

Omsättningen för helåret 2021 slog ett nytt rekord på 6,4 (4,1) miljoner euro, med en ökning på 55,5 procent. Ökningen 
drevs av den exceptionellt goda försäljningen av utrustning, som stod för 3,7 (1,7) miljoner euro av den totala 
omsättningen 2021, med en ökning på 113,0 procent.  

Under andra halvåret 2021 fortsatte vi investeringarna avsedda att åstadkomma en snabbare försäljningsökning, samtidigt 
som vi satsade på att säkra serviceverksamheten och öka användningen av de installerade NBS- och NBT®-enheterna. 
Dessutom meddelade vi i februari 2022 att vi tecknat ett avtal om utlicensiering av teknik till det amerikanska 



  

 
 

medicinteknikföretaget Magnus Medical, Inc. Den teknik som licensieras ut omfattar NBT®-systemet, med vissa 
begränsningar, samt de patent som hänför sig till tekniken. Licensen till patenten begränsas till användning för behandling 
av neuropsykiatriska tillstånd. Nexstims mjukvarutillämpningar och modellering av det stimulerande elektriska fältet hör 
inte till licensen. Licensavtalets totala värde beräknas vara cirka 17 miljoner euro. Licensavtalets ekonomiska struktur 
består av en underskriftsbetalning på cirka 3,5 miljoner euro samt uppskattningsvis cirka 13 miljoner euro i royalty för 
tekniken under den överenskomna royaltytiden på högst fem år, räknat från kommersialiseringen av tekniken. 
Royaltybeloppet baserar sig på Magnus Medicals beräknade omsättning. 

Stark tillväxt inom både diagnostikverksamheten och terapiverksamheten 

Diagnostikverksamheten (NBS) gav Nexstim betydande intäkter under rapportperioden, då dess omsättning ökade med 
67,2 procent och uppgick till 2,1 (1,3) miljoner euro. Trots pandemin med covid-19 kunde vi sälja och installera nio nya 
NBS-system under rapportperioden. Vi kunde också säkerställa kontinuiteten i vår NBS-serviceverksamhet i den svåra 
kundmiljön och förlorade inga av våra serviceavtalskunder eftersom verksamheten inom neurokirurgi fortsatte på 
sjukhusen i stort sett som förut. Fortsatta investeringar i att utöka diagnostikverksamheten innebar bland annat att vi under 
2021 rekryterade nya medarbetare till säljteamet i vår organisation i USA. Ett tecken på våra pågående satsningar på att 
öka diagnostikverksamheten i USA är det nya systemet NBS5+, som vi lanserade i oktober 2021. Nu har man även i USA 
tillgång till den nya konfigurationen NBS System 5, med vilken det är möjligt att köra diagnostik och behandling i samma 
system. Det viktiga är att med det nya utbudet på den amerikanska marknaden finns samtliga indikationer för FDA 510(k) 
nu i ett och samma system.  

Omsättningen för terapiverksamheten ökade med 7,1 procent under andra halvåret 2021 och uppgick till 1,3 miljoner euro 
(1,2) miljoner euro. Under rapportperioden sålde vi sammanlagt tre nya NBT®-system – ett i Nordamerika och två i 
Europa – för behandling av egentlig depression. Vid utgången av rapportperioden hade terapiverksamheten sammanlagt 
51 installerade system runtom i världen (21 i USA och 30 i Europa och den övriga världen), som användes för behandling 
av depression och kronisk neuropatisk smärta. Siffrorna omfattar både NBT- och NBS-system. 

Utöver de ovan nämnda levererade systemen hade vi en orderstock på ej installerade system till ett värde på 1,0 miljoner 
euro vid utgången av 2021. 

Nexstims kassa per 31 december 2021 var sammanlagt 5,2 miljoner euro. Bolagets lönsamhet förbättrades betydligt under 
2021, vilket också stärkte bolagets soliditet. Underskriftsbetalningen på cirka 3,5 miljoner euro som bolaget erhöll från 
Magnus Medical i februari 2022 har också bidragit till att stärka soliditeten och kassatillgångarna. Vår avsikt är att stärka 
bolagets lönsamma tillväxt och på så sätt minimera eventuella behov av nytt eget kapital. Bolaget har inga aktiva planer 
på nya finansieringsrundor. 

Omsättning från fortlöpande verksamheter stödjer tillväxten 

Vi såg också tillväxt av omsättningen från fortlöpande verksamheter, som främjats av post-sales med god lönsamhet, 
inklusive tjänster, supportfunktioner, reservdelar och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle. Omsättningen från 
fortlöpande verksamheter utgjorde 42,9 procent av den totala omsättningen under andra halvåret. Under andra halvåret 
2021 härrörde 63,1 procent av terapiverksamhetens omsättning från fortlöpande verksamheter (den totala försäljningen 
inom terapiverksamheten exkl. försäljning av NBT®-utrustning). 

Strategin fokuserar på tillväxt och lönsamhet 

Enligt vår strategi som omspänner 2024 ska Nexstim även framöver möjliggöra individualiserad och effektiv behandling 
och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Vi uppdaterade 2021 vår strategi 
som de närmaste åren vilar på stark tillväxt inom både diagnostik- och terapiområdet. Utvecklingen av tillväxten och 
lönsamheten inom bägge verksamheterna spelar en nyckelroll i våra aktioner för att minimera framtida kapitalbehov på 
vägen till lönsamhet. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig och svår depression samt kronisk smärta) är sådana 
inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare verksamhet.  

 

Strategin genomförs i praktiken 



  

 
 

Inom den operativa verksamheten var 2021 det första helåret då vi verkställde bolagets nya strategi. Vi fortsatte att satsa 
målmedvetet på att öka försäljningen inom både diagnostikverksamheten och terapiverksamheten. Dessutom arbetade vi 
för att utveckla serviceverksamheten och öka användningen av de installerade enheterna. Inom diagnostikverksamheten 
driver vi affärsutvecklingen både genom egen direktförsäljning (USA och Tyskland) och med globala distributörspartner.  

Vi arbetar också vidare på att utöka antalet installerade system för behandling av egentlig depression, i detta skede främst 
genom samarbete med framstående partnervårdcentraler i enlighet med vår förnyade strategi. Tyngdpunkten i nya 
partnerskap ligger på strategiska investeringar i servicebolag, främst i Nordamerika, men också genom valda insatser i 
nya partnerskap inom EU och i Asien. Det i slutet av 2021 undertecknade avtalet om en strategisk allians och 
minoritetsintresse i PNC Management Services, LLC är det första konkreta steget på denna viktiga strategiska 
utvecklingsväg. Nexstim möjliggör behandling av patienter som lider av svår depression med TMS, samtidigt som vi 
genom samarbetet med vårdcentraler kommer nära patienterna och får exaktare data från patientkontakterna. Vi är 
entusiastiska över samarbetsavtalet med doktor Kuluva och hans Piedmont Neuroscience Center, och vi är övertygade 
om att samarbetet erbjuder utmärkta förutsättningar för tillväxt och bättre lönsamhet i framtiden. Vi ser fram emot 
samarbetet med doktor Kuluvas team av experter, som ger fler patienter i Kalifornien möjlighet att få behandling med 
Nexstims TMS-teknik. 

Samtidigt fortsätter vi arbetet för att medvetandegöra marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet patienter med 
egentlig depression som behandlas med NBT®. Med ett större antal patienter och genom pilotprövningar med de nya 
kortare behandlingsprotokollen kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system kan ge den 
stora skaran depressionspatienter. Dessa data ska stödja vårt marknadsförande budskap och vi är övertygade om att de 
ska öka installationerna av NBT®-system. Vi vill även i fortsättningen dra nytta av vårt starka nätverk av ledande experter 
samt av behandlingsdata i patientregistret. I februari 2022 kunde vi rapportera utfallet för de första 311 patienter som 
slutfört behandling med NBT® för egentlig depression (MDD) på vårdcentraler i USA. Cirka 50 procent av dessa 
patienter nådde klinisk remission och 77 procent visade klinisk respons vid slutet av behandlingen. Vi fortsätter 
insamlingen av dessa värdefulla patientregisterdata under 2022. 

Vi stakar ut riktningen mot tillväxt 

År 2020 valde vi att fokusera vår strategiska utveckling på korta behandlingsprotokoll. Nu glädjer vi oss åt att vi kan ta 
ett stort steg i vårt tekniksamarbete tillsammans med Magnus Medical. Licensavtalet öppnar unika möjligheter för både 
Nexstim och Magnus Medical. Utöver den ekonomiska nyttan ser vi licensavtalet som ett stort framsteg för att ge vår 
teknik optimal utbredning i patientanvändning och som en möjlighet för oss att rikta in resurser på andra affärsområden 
under royaltytiden. Nexstim går vidare med att kommersialisera sina produkter i USA enligt sin strategi, med särskilt 
fokus på att utvidga nätverket av samarbetskliniker samt på diagnostikverksamheten. Licensavtalet påverkar inte bolagets 
befintliga kundrelationer, och vi förväntar oss att terapiverksamhetens fortlöpande verksamheter genererar omsättning i 
USA även i framtiden. Utanför USA kommer Nexstim att fortsätta att aktivt utöka terapiverksamheten utöver 
diagnostikverksamheten. Bolaget ser också utlicensiering som ett område med potential för kommersiellt utnyttjande av 
bolagets teknik och patent i framtiden. 

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika egenskaperna i NBT® kan öka vår marknadsandel 
även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera systemet gentemot andra, icke-navigerande TMS-
lösningar som för närvarande finns på marknaden. 

I syfte att fördjupa våra insikter i användningen av NBT®-systemet med kortare behandlingsprotokoll lanserade vi två 
kliniska pilotprövningar i Finland under hösten 2020. I mars 2021 kunde vi publicera uppmuntrande preliminära resultat 
av pilotprövningen med behandlingen av tio patienter med egentlig depression på Kuopio universitetssjukhus. Ingen av 
patienterna avbröt prövningen eller uppvisade allvarliga biverkningar. Enligt läkarbedömning vid slutförd behandling 
hade symtomen lindrats hos samtliga av de tio patienterna enligt Hamiltons depressionsskala (HAMD-17) (genomsnittlig 
poängminskning från utgångsvärde 37 %, p < 0,001). Vi fortsatte pilotprövningen kring egentlig depression på Kuopio 
universitetssjukhus under andra halvåret 2021 med avsikten att den fortsatta prövningen med ytterligare 20 patienter ska 
pågå halvvägs in på 2022. Därutöver fick vi i december 2021 preliminära resultat av pilotprövningen med behandling av 
behandlingsresistent kronisk neuropatisk smärta på Helsingfors universitetscentralsjukhus. Ingen av patienterna hade 
allvarliga biverkningar eller erhöll kliniskt meningsfull smärtlindring. Trots att den lilla gruppen av behandlingsresistenta 
patienter inte uppvisade effektivare smärtlindring än med konventionella rTMS-behandlingar, är det glädjande att 



  

 
 

Helsingfors universitetssjukhus har använt Nexstim NBT®-systemet för behandling av kronisk smärta under lång tid och 
att ungefär hälften av patienterna har fått kliniskt meningsfull smärtlindring. Vi kommer att fortsätta försöka hitta nya sätt 
att hjälpa den här patientgruppen i framtiden. 

För ett starkare ägarvärde 

Jag vill tacka Nexstims kunder, medarbetare samt samarbetspartner och investerare som gjort rekordåret 2021 möjligt. 
Trots den utdragna pandemin med covid-19, som dessvärre fortfarande påverkar vår omvärld, ser vi i dagens läge positivt 
på helåret 2022. Nexstim fortsätter att målmedvetet arbeta för individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av 
patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Vi är övertygade om att våra insatser ökar det 
långsiktiga aktieägarvärdet genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat. Trots 
denna framtidsoptimism kommer vi att driva verksamheten medan vi håller ett öga på hur covid-19-pandemin utvecklas. 

 
Nexstims verksamheter 
 
Diagnostikverksamhet (NBS) 
 

• Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och av USA:s läkemedelsmyndighet FDA godkända lösningen 
för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat 
värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången 
för patienterna. 

• Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa 
kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-
invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga 
gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”. 

• NBS-system har sålts till cirka 200 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen. 
. 

 
Terapiverksamhet (NBT®) 
 

• Nexstims NBT®-system bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated 
Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och 
icke-invasiv stimulering av hjärnan.  

• Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i 
maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017. 

• Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna 
svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för 
försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression. 

• NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta. 
• År 2022 avser bolaget att fortsätta pilotprövningarna kring kortare behandlingsprotokoll vid svår depression. 
• Den aktiva basen omfattar 51 installerade NBT®-system för kommersiell användning på tre kontinenter. 

 

Ekonomisk översikt 1/7–31/12 2021 och 1/1–31/12 2021 

Rörelseresultat 

Omsättning 

Omsättningen 1/7–31/12 2021 uppgick till 3 439,0 tusen euro (2 499,5), tillväxt 37,6 procent, och omsättningen 1/1–
31/12 2021 uppgick till 6 397,5 tusen euro (4 114,0), tillväxt 55,5%. Den totala omsättningen utgörs av försäljningen av 
utrustning inom diagnostik- och terapiverksamheterna samt omsättningen från fortlöpande verksamheter.  
Försäljningen av utrustning 1/7–31/12 2021 utgjorde 1 965,1 tusen euro (1 193,8) av den totala omsättningen, ökning 
64,6 procent. Omsättningen från fortlöpande verksamheter uppgick till 1 473,8 tusen euro (1 305,7), ökning 12,9 procent. 
Motsvarande belopp 1/1–31/12 2021 var 3 721,3 tusen euro (1 747,3), ökning 113,0 procent. Omsättningen från 
fortlöpande verksamheter uppgick till 2 676,2 tusen euro (2 366,6), ökning 13,1 procent. 



  

 
 

Diagnostikverksamhetens omsättning 1/7–31/12 2021 uppgick till 2 119,1 tusen euro (1 267,4), ökning 67,2 procent. 
Försäljningen av utrustning stod för 1 478,3 tusen euro (913,6) och omsättningen från fortlöpande verksamheter för 640,8 
tusen euro (353,8). Diagnostikverksamhetens omsättning 1/1–31/12 2021 uppgick till 3 705,5 tusen euro (2 162,2), 
ökning 71,4 procent. Försäljningen av utrustning stod för 2 800,5 tusen euro (1 467,1) och omsättningen från fortlöpande 
verksamheter för 905,0 tusen euro (695,1). 
Terapiverksamhetens omsättning 1/7–31/12 2021 uppgick till 1 319,8 tusen euro (1 232,1), ökning 7,1 procent. 
Försäljningen av utrustning stod för 486,8 tusen euro (353,8) och omsättningen från fortlöpande verksamheter för 833,0 
tusen euro (951,9). Terapiverksamhetens omsättning 1/1–31/12 2021 uppgick till 2 692,0 tusen euro (1 951,8), ökning 
37,9 procent. Försäljningen av utrustning stod för 920,8 tusen euro (280,2) och omsättningen från fortlöpande 
verksamheter för 1 771,2 tusen euro (1 671,6). 
Den valutajusterade omsättningen 1/7–31/12 2021 uppgick till 3 468,0 tusen euro. Omsättningen i jämförbara 
valutakurser ökade med 37,69 procent, det vill säga ökningen överskred den redovisade tillväxten med 0,11 
procentenheter. Motsvarande omsättning 1/1–31/12 2021 uppgick till 6 470,5 tusen euro. Omsättningen i jämförbara 
valutakurser ökade med 55,95 procent, det vill säga ökningen överskred den redovisade tillväxten med 0,44 
procentenheter. 

Väsentliga poster i rörelseresultatet 

Aktivering av anläggningstillgångar 1/7–31/12 2021 uppgick till 513,6 tusen euro (3,1) och 1/1-31/12 2021 till 958,5 
tusen euro (38,9). Beloppet utgörs av aktiverade utvecklingsutgifter, som under redovisningsperioden främst hänför sig 
till vidareutveckling av produkter som bolaget redan har kommersialiserat. 
Övriga rörelseintäkter 1/7–31/12 2021 uppgick till 185,5 tusen euro (11,5) och 1/1–31/12 2021 till 201,9 tusen euro (50,5) 
och utgjordes främst av statsunderstöd som beviljats Nexstim, Inc. på grund av covid-19-krisen. 
Kostnaderna för material och tjänster uppgick 1/7–31/12 2021 till -568,7 tusen euro (-632,7) och 1/1–31/12 2021 till -
1 135,5 tusen euro (-974,9).  
Personalkostnaderna uppgick 1/7–31/12 2021 till -2 319,6 tusen euro (-1 807,0) och 1/1–31/12 2021 till 4 347,8 tusen 
euro (-3 731,5). Ökningen berodde främst på ändringar i personalen och engångsbesparingar under jämförelseperioderna. 
Övriga rörelsekostnader 1/7–31/12 2021 uppgick till -1 528,3 tusen euro (-1 065,6) och 1/1–31/12 2021 till -3 083,3 tusen 
euro (-2 429,3). Ökningen berodde på större försäljnings- och marknadsföringsaktivitet, projekt med extern 
produktutvecklingsarbete och engångsbesparingar under jämförelseperioderna.  

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet uppgick 1/7–31/12 2021 till -549,4 tusen euro (-1 496,2), förlustminskning 63,3 procent, och 1/1–
31/12 2021 till -1 452,2 tusen euro (-3 332,7), förlustminskning 56,4 procent. 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansnetto uppgick 1/7–31/12 2021 till 664,7 tusen euro i intäkter (-1 452,0) och 1/1–31/12 2021 till -718,9 tusen euro 
i intäkter (-259,5). De finansiella kostnaderna bestod i huvudsak av räntor på lån samt kostnader för företrädesemissionen. 
De finansiella intäkterna bestod i huvudsak av kursvinster som hänför sig till dotterbolagslån. Valutakursdifferensen 
härrör från att koncernens dotterbolag Nexstim, Inc.:s funktionella valuta är US-dollar och moderbolaget Nexstim Abp 
har finansierat dotterbolaget genom ett dollarlån. 

Rapportperiodens resultat 

Rapportperiodens resultat uppgick 1/7–31/12 2021 till 114,2 tusen euro vinst (-2 952,5) och 1/1–31/12 2021 till -832,1 
tusen euro (-4 121,6), förlustminskning 79,8 procent. 

Finansiell ställning 

Bestående aktiva 

Bolagets bestående aktiva uppgick till 2 011,9 tusen euro (846,9). Immateriella tillgångar, vars värde uppgick till 1 122,3 
tusen euro, utgjordes främst av aktiverade utvecklingsutgifter och immateriella rättigheter. Materiella tillgångar, vars 
värde var 434,9 tusen euro, utgjordes främst av NBT®-utrustning som används för affärsverksamhet. Investeringarna, 
som uppgick till 454,7 tusen euro, utgjordes av en strategisk investering i servicebolaget som hör till 
samarbetsvårdcentralen i Kalifornien (PNC Management Services, LLC). 



  

 
 

Rörliga aktiva 

Bolagets rörliga aktiva uppgick till 8 027,8 tusen euro (5 384,5). Ändringen hänför sig i huvudsak till ökning i lager, kassa 
och bank samt kundfordringar. 

Summa eget kapital 

Koncernens eget kapital uppgick till 3 202,7 tusen euro (-1 469,1). Ökningen av eget kapital höjde bolagets soliditet till 
hela 34,7 procent (-28,3). Ökningen utgjordes främst av likviden från företrädesemissionen på 6,6 miljoner euro våren 
2021. 

Främmande kapital 

Långfristigt främmande kapital 

Bolagets långfristiga främmande kapital uppgick till 3 274,2 tusen euro (3 891,9). Det långfristiga främmande kapitalet 
utgjordes av räntebärande långfristiga produktutvecklingslån från Business Finland Oy. Under rapportperioden 
återbetalade bolaget planenligt hela lånet från Kreos. 

Kortfristigt främmande kapital 

Bolagets kortfristiga främmande kapital uppgick sammanlagt till 3 562,7 tusen euro (3 808,6). Posten utgörs 
huvudsakligen av skulder till kreditinstitut, erhållna förskott samt leverantörsskulder och resultatregleringar.  
 
Finansiering och investeringar 

Likviden, som består av kassa och bank, uppgick till 5 194,7 tusen euro (3 455,8). Bolagets soliditet och kassatillgångar 
förbättrades betydligt under 2021, främst tack vare företrädesemissionen våren 2021 och den bättre lönsamheten. 
Underskriftsbetalningen på cirka 3,5 miljoner euro som bolaget erhöll från Magnus Medical i februari 2022 har också 
bidragit till att stärka soliditeten och kassatillgångarna. Bolaget har inga planer på nya finansieringsrundor. 

Bolagets kassaflöde från löpande verksamhet under rapportperioden uppgick till -2 109,0 tusen euro (-2 724,7). 
Kassaflödet från löpande verksamhet påverkades också av att bolaget på grund av den globala komponentbristen ökade 
sina lager av saluförda produkter och av komponenter för produktionen samt gjorde förskottsbetalningar för komponenter 
för produktionen till ett totalbelopp på 479,4 tusen euro för att säkerställa fortlöpande produktion. 

Kassaflödet från investeringar under rapportperioden uppgick till -1 608,5 tusen euro (9,5). Ökningen härrörde främst 
från aktiverade utvecklingsutgifter, 958,5 tusen euro, och investeringar i servicebolaget av samarbetsvårdcentralen i USA, 
454,7 tusen euro. 

Kassaflödet från finansieringar under rapportperioden uppgick till 5 456,3 tusen euro (1 904,9) och hänförde sig i 
huvudsak till nettolikviden från aktieemissionen våren 2021 samt till lyft och återbetalning av lån. Återbetalningarna av 
lånet från Kreos uppgick under rapportperioden totalt till 988,9 tusen euro; hela lånet hade återbetalats per 31 december 
2021.  

Organisation och personal 

Nexstims strategi är att endast rekrytera medarbetare som bolaget anser besitta sådan kärnkompetens och sådant kunnande 
som behövs för bolagets effektiva verksamhet. Nexstim har i enlighet med sin strategi lagt ut största delen av sina 
funktioner, inklusive produktion. 
Bolaget är indelat i följande fem operativa verksamhetsområden: 
• Kliniska avdelningen 
• Forskning och utveckling (FoU) 
• Operationer 
• Försäljning och marknadsföring, inklusive postsales och service 
• Administration, inklusive stödfunktionerna för ekonomi, juridik, kvalitet och myndighetsgodkännande. 



  

 
 

Nexstim-koncernen hade 35 fast anställda medarbetare per rapportperiodens slut 31 december 2021. Vid samma tidpunkt 
hade moderbolaget Nexstim Abp 26 medarbetare med fast anställning. Under perioden 1/7–31/12 2021 hade Nexstim-
koncernen i genomsnitt 35 (2020: 31) fast anställda medarbetare. 

Strategi 

Nexstims mission 

Vi möjliggör individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. 

Nexstims vision 

Våra innovationer skapar möjligheter till bättre liv. Vår tekniska kunskap sätter den nya standarden för behandling av 
svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. 

Nexstims värderingar 

• Vetenskaplig och klinisk bevisning 
• Ekonomisk framgång 
• Passion och engagemang 
• Etiskt och hållbart förhållningssätt 

 
De viktigaste strategiska målen 2022 
 

• Fortsätta en lönsam ökning av omsättningen, så att bolaget för första gången kan redovisa rörelsevinst för 
räkenskapsperioden och samtidigt minimera kapitalbehovet i framtiden 

• Utvidga nätverket av Nexstims exklusiva samarbetsvårdcentraler, särskilt i USA 

Väsentliga händelser under rapportperioden 

Den 20 januari 2021 meddelade bolaget om valberedningens beslut. Rohan Hoare, som varit styrelseledamot i bolaget 
sedan 2016, och Tomas Holmberg, som varit styrelseledamot i bolaget sedan 2017, hade meddelat att de inte står till 
förfogande för en fortsatt styrelsepost i bolaget 2021–2022. Valberedningen beslutade på sitt sammanträde att för 
årsstämman föreslå Timo Hildén och Tero Weckroth som nya styrelseledamöter.  
 
Den 8 februari 2021 kallade bolaget aktieägarna till en extrastämma 1 mars 2021 för att besluta om att bemyndiga 
styrelsen att besluta om emission av aktier och tilldelning av optionsrätter och andra särskilda rättigheter.  
Den 1 mars 2021 hölls en extrastämma varefter bolaget meddelade om följande stämmobeslut: Extrastämman 
bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier. Bemyndigandet omfattande emission av högst 220 000 000 aktier som gick utnyttjas till bolagets framtida 
finansieringsbehov, att utveckla kapitalstruktur, minimera eller minska lån samt till eventuella företagsköp eller andra 
transaktioner och bolagets andra behov samt högst 19 500 000 aktier för styrelsens aktieandelsprogram och de långsiktiga 
incitamentsprogrammen för bolagets ledning och medarbetare eller för incitamentsprogram och utbetalning av 
styrelsearvoden. Därtill omfattande bemyndigandet emission av högst 5 000 000 aktier för att tillgodose bolagets framtida 
finansieringsbehov (bl.a. för betalning av teckningsersättning som aktier i bolaget till investerare som lämnat en 
teckningsförbindelse vid en eventuell aktieemission), att utveckla kapitalstruktur, minimera eller minska lån samt till 
eventuella företagsköp eller andra transaktioner och bolagets andra behov.  
 
Den 3 mars 2021 lämnade bolaget en översikt över utfallet av en pilotprövning på Kuopio universitetssjukhus. Nexstim 
meddelade att femdagarsbehandlingen av samtliga tio patienter med egentlig depression som behandlats med det kortare 
iTBS-protokollet för Nexstims NBT®-system hade slutförts och att symptomen hos samtliga tio patienter hade lindrats 
enligt läkarens bedömning på Hamiltonskalan (Hamilton Depression Rating Scale, (HAMD-17) vid behandlingens slut 
(genomsnittlig minskning av poängen från utgångsläget med 37 %, p<0,001). Enligt utfallsmåttet hade en av tio patienter 
(10 %) uppnått klinisk remission och tre av tio (30 %) hade visat klinisk respons med en förbättring på >50 procent. Av 



  

 
 

de sju patienter som varit på uppföljningsbesök vid fem veckor hade två (29 %) uppnått klinisk remission och tre (43 %) 
visat klinisk respons jämfört med utgångsläget på Hamiltonskalan.  
 
Den 8 mars 2021 meddelade bolaget att styrelsen med bemyndigande av bolagets extrastämma 1 mars 2021 hade fattat 
beslut om en företrädesemission av cirka 6,6 miljoner euro.  
 
Den 8 mars meddelade bolaget, med hänvisning till bolagets företagsmeddelande utgiven tidigare samma dag om en 
företrädesemission, att bolaget hade upprättat ett EU-tillväxtprospekt som Finansinspektionen godkände 8 mars 2021. 
Bolagets styrelse beslutade att offentliggöra tillväxtprospektet 8 mars 2021 och notifierade Sverige om det.  
 
Den 7 april 2021 meddelade bolaget det slutliga utfallet av Nexstim Abp:s företrädesemission som avslutades 29 mars 
2021 i Sverige och 31 mars 2021 i Finland, enligt vilket emissionen övertecknades med 178,13 procent i förhållande till 
antalet tilldelade nya aktier. Brutto emissionslikviden uppgick till cirka 6,6 miljoner euro, av vilken efter avdrag av 
avgifterna och kostnaderna återstår cirka 6,4 miljoner euro.  
 
Den 7 april 2021 meddelade bolaget om teckningsgarantier som lämnats till bolaget i samband med företrädesemissionen 
av 8 mars 2021. Av bolagets största aktieägare åtog sig Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen och Leena Niemistö med 
närstående bolag/förvaltade värdeandelskonton samt vissa styrelseledamöter och medlemmar i bolagets ledningsgrupp att 
under specifika villkor teckna sammanlagt cirka 47,83 procent av emissionsaktierna. I enlighet med villkoren för 
teckningsgarantier gav bolaget dem som tecknat emissionsaktier en belöning motsvarande 4 procent av den totala 
teckningsgarantin som högst 4 205 236 nya aktier i bolaget genom att tilldela de nya aktierna till dessa aktieägare 
vederlagsfritt. Efter registrering av de nya aktierna i handelsregistret hade bolaget totalt 663 639 370 aktier. 
 
Den 7 april 2021 meddelade bolaget att styrelsen i samband med företrädesemissionen 2021 hade beslutat att sänka 
teckningspriserna i bolagets gällande optionsprogram 2016B–C, 2018A–B och 2020A–C så att de relativa 
teckningspriserna för innehavarna av optionsrätter i dessa optionsprogram förblir oförändrade efter företrädesemissionen. 
Angående optionsprogram 2020A–C beslutade styrelsen vidare att med stöd av befogenheterna beviljade av 
extrastämman 1 mars 2021 ändra de belopp av optionerna i det nya optionsprogrammet som genom styrelsebeslut 10 juni 
2020 riktats till bolagets och dess dotterbolags medarbetare, ledning och andra intressegrupper. De ändrade 
optionsvillkoren och teckningspriserna finns på bolagets webbplats på www.nexstim.com/investors/share-information/.  
 
Den 15 april 2021 meddelade bolaget att dess årsstämma hålls 11 maj 2021. Bolagets styrelse beslutade om 
undantagsarrangemang för årsstämman med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, som riksdagen 
antog 15 september 2020. Aktieägarna och deras ombud kunde delta i stämman och utöva sina rättigheter endast genom 
att rösta på förhand och lämna motförslag och frågor på förhand på det sätt som framgick av kallelsen och andra 
anvisningar från bolaget.  
 
Den 11 maj 2021 hölls bolagets årsstämma varefter bolaget meddelade om följande stämmobeslut:  
 • Årsstämman fastställde bolagets årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2020 och beslutade att ingen 
utdelning betalas ut och att förlusten för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2020 balanseras till nästa år. Årsstämman 
beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 1 januari–31 december 
2020. 
 Årsstämman fastställde styrelseledamöternas arvoden för den tidsperiod som slutar vid slutet av årsstämman 2022 enligt 
följande: 36 000 euro till styrelsens ordförande, 25 200 euro för en styrelseledamot, och ingen ersättning till 
styrelseledamöter för medlemskap i aktieägarnas valberedningskommitté. Det villkorade aktieandelsprogram som 
infördes 2016 ska fortsättas med ett år för en sjätte intjänandeperiod (2021–2022) för ledamöterna i Nexstim Abp:s 
styrelse och enligt de villkor som lagts fram på www.nexstim.com. 
 • I enlighet med valberedningskommitténs förslag beslutade årsstämman att bruttoersättningen till styrelseledamot för 
intjänandeperioden 2021–2022 är 24 000 euro till styrelsens ordförande och 16 800 euro för en styrelseledamot. 
Ersättningen ska omvandlas till villkorade aktieandelar i början av intjänandeperioden 2021. Deltagarna rekommenderas 
att de ska behålla de tilldelade aktierna så länge deras mandat som styrelseledamot kvarstår. 
 • Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Martin Forss och Leena Niemistö återvaldes och Tero 
Weckroth och Timo Hildén valdes till nya ledamöter i styrelsen. Leena Niemistö valdes till styrelsens ordförande. 
 • Till revisor återvaldes revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy, med Enel Sintonen som huvudansvarig revisor. 

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


  

 
 

Till revisorn ska betalas ett skäligt arvode. 
 • Årsstämman fattade beslut om att minska antalet aktier i bolaget utan att minska aktiekapitalet genom att ge ut nya 
aktier och lösa in bolagets egna aktier så att hundra nuvarande aktier i bolaget ska motsvara en aktie efter att 
arrangemangen för att minska antalet aktier i bolaget har genomförts. Syftet med minskningen av antalet aktier i bolaget 
var att höja värdet av en aktie och på så sätt förbättra handelspotentialen för aktierna och ge en tillförlitligare kursbildning. 
De nya aktierna emitterades 14 maj 2021, och annulleringen av aktier och det nya totala antalet aktier antecknades i 
handelsregistret 17 maj 2021.  
 
Den 14 maj 2021 meddelade bolaget om antalet aktier i bolaget efter första momentet i processen för att minska antalet 
aktier och uppgav att bolaget emitterat 349 350 aktier för att göra antalet aktier på varje aktieägares värdeandelskonto 
delbart med 100. Den 14 maj löste bolaget vederlagsfritt in från alla aktieägare det antal aktier i bolaget som krävdes för 
att det skulle vara möjligt att lösa in aktier enligt förhållandet 100:1 och därigenom erhålla en minskning av antalet aktier 
i bolaget samt annullerade dessa 657 349 011 aktier. I enlighet med årsstämmans beslut 11 maj 2021 emitterades 3 500 
nya aktier till de aktieägare som innehade aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem, oavsett om 
dessa var registrerade på ett depåförande institut eller aktieägaren, eller förvaltarregistrerade aktier i Euroclear Finland 
Ab:s värdeandelssystem, och antalet aktier var inte delbart med 100. Efter annulleringen och den ovan nämnda emissionen 
av 3 500 nya aktier hade bolaget 6 643 389 aktier.  
 
Den 17 maj 2021 meddelade bolaget om registrering av det minskade antalet aktier. I enlighet med styrelsens beslut av 
14 maj 2021 om emission av nya aktier, inlösen av bolagets egna aktier och annullering av bolagets egna aktier 
registrerades det nya totala antalet aktier i bolaget, 6 643 389 aktier, i handelsregistret lördagen den 15 maj 2021. Handel 
med det minskade antalet aktier i bolaget inleddes på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm 17 maj 2021 med den nya 
ISIN-koden FI4000506811.  
 
Den 19 maj 2021 meddelade bolaget om emission/överföring av aktier i anslutning till minskning av antalet aktier i 
bolaget. Som en del av bolagsstämmans beslut av 11 maj 2021 om att vederlagsfritt ge ut 350 000 till bolaget självt, vilket 
efter minskningen av antalet aktier är 3 500 aktier, hade bolaget vederlagsfritt gett ut, det vill säga överfört, sammanlagt 
32 egna aktier till de mottagande aktieägarna så att antalet aktier i dessa aktieägares innehav var delbart med 100. 
Emissionen/överföringen av aktier gäller endast de mottagande aktieägare med direktinnehav av aktier registrerade i 
Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem (dvs. inte registrerade på depåförande institut) och det antal aktier som 
krävdes för att dessa aktieägares innehav av aktier i bolaget skulle vara delbart med 100. Överföringen av aktier från 
bolaget till de mottagande aktieägarna genomfördes och antecknades på depåkontona senast 24 maj 2021.  
 
Den 21 maj 2021 meddelade bolaget om emission/överföring och annullering av aktier i anslutning till minskning av 
antalet aktier i bolaget. Enligt årsstämmans beslut, som kompletterats genom styrelsens beslut av 21 maj 2021, gav bolaget 
i enlighet med ovan nämnda inlösenförhållande och kriterier vederlagsfritt ut, det vill säga överförde, sammanlagt 695 
egna aktier till de mottagande aktieägarna så att dessa mottagande aktieägares antal aktier var delbart med 100. 
Emissionen/överföringen av aktier gäller endast de mottagande aktieägare som innehade förvaltarregistrerade aktier i 
Euroclear Finland Ab:s värdeandelssystem eller i Euroclear Sweden AB:s depåsystem, och det antal aktier som krävdes 
för att deras innehav av aktier i bolaget skulle vara delbart med 100. Vidare annullerades 2 773 egna aktier i bolaget enligt 
styrelsens beslut av 21 maj 2021. Överföringen av aktier från bolaget till de mottagande aktieägarna genomfördes och 
antecknades på depåkontona senast 24 maj 2021. Det slutliga antalet aktier efter de ovan nämnda annulleringarna, med 
andra ord antalet aktier efter att samtliga arrangemang för minskning av antalet aktier i bolaget hade genomförts, 
registrerades i handelsregistret omkring 24 maj 2021. Efter annulleringen av aktierna hade bolaget 6 640 616 aktier.  
 
24 maj 2021 meddelade bolaget om registrering av det minskade antalet aktier i bolaget (sista momentet). I enlighet med 
styrelsens beslut av 21 maj 2021 gällande vederlagsfri emission/överföring av aktier i bolaget och annullering av resten 
av aktierna i bolagets innehav (på det sätt som framgår av företagsmeddelandet av 21 maj 2021), registrerades 
annulleringen av 2 773 aktier och det slutliga antalet 6 640 616 aktier i bolaget, efter att samtliga arrangemang för 
minskning av antalet aktier slutförts, i handelsregistret.  
 
Den 25 maj 2021 meddelade bolaget att det hade förlängt avtalet med sin kanadensiska distributör Canadian Health 
Solutions med ytterligare fem år. Avtalet fokuserar även framöver på försäljning av Nexstims NBT®-system för 
behandling av egentlig depression. I samband med avtalsförlängningen beställde distributören tre NBT®-system med 



  

 
 

tillhörande engångsartiklar.  
 
Den 14 juni 2021 meddelade bolaget att bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet av bolagets årsstämma 11 maj 2021 
och det villkorade aktieandelsprogram som godkändes av årsstämman 26 mars 2016 hade beslutat att emittera sammanlagt 
46 057 nya vederlagsfria aktier till styrelseledamöter. Leena Niemistö tilldelades 12 960 aktier, Martin Forss 8 316 aktier, 
Rohan Hoare 13 260 aktier och Tomas Holmberg 11 521 aktier enligt sina respektive bruttoersättningar för 
intjänandeperioden 2020–2021, i enlighet med årsstämmobeslutet av 30 april 2020. De nya aktierna registrerades 18 juni 
2021. Efter emissionen hade bolaget totalt 6 686 673 aktier.  
 
Den 14 juni 2021 meddelade bolaget att styrelsen 14 juni 2021 hade beslutat att konvertera 11 011 aktieoptioner 2020A, 
som innehades av bolaget, till aktieoptioner 2020B och likaledes konvertera 18 819 aktieoptioner 2020A, som innehades 
av bolaget, till aktieoptioner 2020C. Av ändringen följer att 
 • sammanlagt 206 011 aktieoptioner är märkta 2020B, och av dem har 179 557 optioner tilldelats ledningen och 
medarbetarna och 26 454 optioner innehas av bolaget 
 • sammanlagt 213 819 aktieoptioner är märkta 2020C, och av dem har 187 365 optioner tilldelats ledningen och 
medarbetarna och 26 454 optioner innehas av bolaget 
 • aktieoptionsprogrammet 2020A omfattar sammanlagt 165 170 aktieoptioner som tilldelats bolagets ledning och 
medarbetare.  
De ändrade villkoren för aktieoptionsprogrammet 2020 finns på bolagets webbplats på www.nexstim.com/investors.  
 
Den 14 juni 2021 meddelade bolaget att styrelsen beslutat att definitivt och slutgiltigt återkalla 10 aktieoptioner 2016B 
som innehades av bolaget samt avsluta optionsprogrammet 2013A.  
Den 1 juli 2021 gav bolaget en uppdatering av pilotprövningen kring användningen av det kortare iTBS-protokollet vid 
behandling av behandlingsresistent kronisk smärta med Nexstims NBT®-system på Helsingfors universitetssjukhus. 
Enligt uppdateringen hade behandlingen av forskningspatienterna påbörjats enligt planen och flera patienter hade slutfört 
behandlingen. Bolaget uppskattade emellertid att behandlingarna skulle fortsätta under tredje kvartalet 2021. Bolaget 
utvärderar kontinuerligt hur pandemin utvecklas, och om situationen blir märkbart värre kan det påverka 
patientrekryteringen och behandlingarna. Som meddelats tidigare görs resultaten av prövningen tillgängliga när de är 
klara. 
 
Den 13 augusti höll bolaget ett live-webbinarium riktat till medier, investerare och analytiker. Verkställande direktör 
Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterade det finansiella resultatet och rörelseresultatet.  
 
Den 23 augusti 2021 meddelade bolaget om fortsättning på pilotprövningen kring behandling av svår depression på 
Kuopio universitetssjukhus. Under fortsättningen på pilotprövningen skulle det kortare iTBS-protokollet testas på 
ytterligare 20 patienter. Patientbehandlingarna i den fortsatta prövningen beräknades pågå halvvägs in på 2022.  
 
Den 29 september 2021 delgav bolaget de senaste nyheterna om pilotprövningen kring användningen av det kortare iTBS-
protokollet vid behandling av kronisk neuropatisk smärta på Helsingfors universitetssjukhus. Bolaget meddelade att 
behandlingen av alla patienter utom en i pilotprövningen med fem patienter hade slutförts och att resultaten skulle 
offentliggöras efter att de gjorts tillgängliga. 
 
Den 8 november 2021 meddelade bolaget att det skulle annullera sammanlagt 2 169 optionsrätter 2020A, vilka hade 
återgått till bolaget genom avslutade anställningar. Genom annulleringen återstod inga optionsrätter enligt det nämnda 
programmet i bolagets egen ägo.  
Den 22 november 2021 meddelade bolaget att dess amerikanska dotterbolag Nexstim, Inc. hade tecknat avtal om en 
strategisk allians och minoritetsintresse i PNC Management Services, LLC. Investeringen beräknades bli cirka 0,5 
miljoner euro och den finansierades med likvida medel. Som en del av arrangemanget köpte PNC Management Services 
ett Nexstim-system för användning vid behandling av patienter med egentlig depression (MDD) på Piedmont 
Neuroscience Center. Centret skulle ha ett nära samarbete med Nexstim och förse bolaget med anonymiserade 
behandlingsdata för patientregistret. 
 
Den 15 december 2021 delgav bolaget resultat från pilotprövningen kring behandling av kronisk smärta på Helsingfors 
universitetssjukhus. Ingen av de fem patienterna hade allvarliga biverkningar eller erhöll kliniskt meningsfull 
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smärtlindring. Patienterna hade minst två års historik av kronisk neuropatisk smärt  och hade genomgått flera 
behandlingsförsök. 
 
Den 21 december 2021 meddelade bolaget att kommer att publicera finansiell information 2022 enligt följande schema: 
Bokslutskommuniké för 2021 och halvårsrapport för perioden juli–december 2021 (H2) publiceras måndagen den 28 
februari 2022. Halvårsrapport för perioden januari–juni 2022 (H1) publiceras fredagen den 12 augusti 2022. Nexstims 
årsredovisning för 2021 publiceras och finns tillgänglig på bolagets webbplats tisdagen den 8 mars 2022. Den preliminära 
tidpunkten för årsstämma är torsdagen den 31 mars 2022 kl. 10.00. 
 
Den 3 januari 2022 meddelade bolaget att dess amerikanska dotterbolag Nexstim, Inc. den 31 december 2021 hade 
avslutat transaktionen, som först meddelades den 22 november 2021, angående en strategisk allians och minoritetsintresse 
i PNC Management Services, LLC. Investeringen var cirka 0,5 miljoner euro och den finansierades med likvida medel. 
 
Väsentliga händelser efter rapportperioden 
 
Den 14 februari 2022 meddelade bolaget att det hade tecknat ett avtal om att licensiera teknik till det amerikanska 
medicinteknikföretaget Magnus Medical, Inc. Licensavtalets totala värde beräknas vara cirka 19 miljoner US-dollar (ca 
17 miljoner euro). 

Betydande risker och osäkerhetsfaktorer 

Nexstims verksamhet, ekonomi och aktie är behäftade med risker som kan vara betydande med tanke på aktiens värde. 
Nexstim Abp:s styrelse gör en riskbedömning två gånger om året inom ramen för strategiarbetet och planeringen av 
affärsverksamheten. En övergripande redogörelse av riskerna presenteras i årsredovisningen och förvaltningsberättelsen. 
I halvårsrapporterna presenteras endast de senaste ändringarna i riskerna. 
Den pågående pandemin med covid-19 är fortsättningsvis en betydande hälsorisk och makroekonomisk risk som kan 
påverka medarbetarnas hälsa samt koncernbolagens affärsverksamhet. Pandemin har bland annat påverkat det globala 
utbudet av och priset på vissa komponenter. Bolaget följer aktivt med hur pandemiläget utvecklas och vilka bestämmelser 
myndigheterna utfärdar i de länder där bolaget har verksamhet. Bolaget strävar efter att föregripa konsekvenserna av nya 
restriktioner och säkerställa att verksamheten kan pågå utan avbrott. 
Då bolaget planenligt återbetalat de sista posterna av lånet från Kreos under 2021 har de risker som hänförde sig till 
återbetalningarna eliminerats. Med hänvisning till avsnittet ”Finansiering och investeringar” i översikten har dessa risker 
gällande tillräckligt rörelsekapital eliminerats. 
Inga andra betydande ändringar i de kortsiktiga riskerna för bolaget har uppdagats sedan publiceringen av bokslutet för 
2020. 

Aktie och aktieägare 

Nexstim Abp:s fullt betalda aktiekapital per 31 december 2021 var 80 000,00 euro fördelat på 6 686 673 aktier (2020: 
4 396 228). Det utspädda antalet aktier vid rapportperiodens utgång var 7 271 594 aktier (2020: 4 788 348). Aktierna har 
inget nominellt värde. Nexstim har en aktieserie vars ISIN-kod är FI4000506811. Vid utgången av rapportperioden hade 
Nexstim inga egna aktier i sin besittning. Varje aktie ger aktieägaren rätt till en röst på Nexstim Abp:s bolagsstämmor. 
Aktierna har emitterats i enlighet med finsk lagstiftning. Aktiernas antal har justerats enligt minskningen av aktier 17 maj 
2021, varvid antalet aktier dividerades med 100. 
Det genomsnittliga antalet aktier var 6 686 673 under perioden 1/7–31/12 2021 (2020: 4 396 228) och 6 068 462 under 
perioden 1/1–31/12 2021 (2020: 2 676 931). Det genomsnittliga utspädda antalet aktier var 7 273 138 under perioden 
1/7–31/12 2021 (2020: 4 794 821) och 6 603 426 under perioden 1/1–31/12 2021 (2020: 2 904 203). Aktiernas antal har 
justerats enligt minskningen av aktier 17 maj 2021, varvid antalet aktier dividerades med 100. 
Nexstim Abp:s aktier noteras på Helsingforsbörsen, First North GM Finland, och Stockholmsbörsen, First North GM 
Sweden. Nedan presenteras informationen om aktiekurserna på First North GM Finland i euro (EUR) och på First North 
GM Sweden i svenska kronor (SEK). Antalet aktier och aktiepriserna är justerade till värden efter minskningen av aktier 
17 maj 2021, varvid antalet aktier dividerades med 100. 
1/1–31/12 2021 var den högsta kursen för bolagets aktie 9,63 euro (2020: EUR 10,70) och 97,90 kronor (2020: 
SEK 105,00), den lägsta var 3,41 euro (2020: EUR 0,50) och 32,80 kronor (2020: SEK 7,30), och medelkursen 5,84 euro 
(2020: EUR 2,06) och 64,84 kronor (2020: SEK 22,80). Slutkursen 31/12 2021 var 4,78 euro (2020: EUR 9,80) och 
48,40 kronor (2020: SEK 98,40). 



  

 
 

Under perioden 1/1–31/12 2021 handlades det med totalt 8 108 785 aktier på börsen, vilket motsvarar 165 procent av det 
genomsnittliga antalet aktier under denna period. 
Aktiestockens marknadsvärde enligt slutkursen per 31/12 2021, det vill säga 4,78 euro och 48,40 kronor, uppgick till 
31 962 tusen euro (2020: EUR 43 083) och 323 635 kronor (2020: SEK 432 589). 
Per 31 december 2021 hade Nexstim Abp sammanlagt 580 otecknade optioner med teckningspriset 32,00 euro per aktie. 
Dessutom hade bolaget sammanlagt 584 341 otecknade optioner med teckningspriset 1,00–23,00 euro per aktie. Närmare 
information om otecknade teckningsoptioner och optionsrätter finns på bolagets webbplats på 
www.nexstim.com/investors/share-information/. 
 
Nexstim Abp:s styrelse förfogade över följande bemyndiganden 31 december 2021. 
 
Styrelsens bemyndiganden omfattar sammanlagt 1 318 778 aktier (se nedan utdrag ur besluten av årsstämman 2021 och 
årsstämman 2021; antalet aktier och priserna är justerade till värden efter minskningen av aktier 17 maj 2021, varvid 
antalet aktier dividerades med 100.) 
 
Extrastämman 1 mars 2021 bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier antingen mot eller utan vederlag 
enligt följande: 
Bemyndigandet tillåter nyemission av högst 2 200 000 aktier. De nya aktierna kan emitteras till bolagets aktieägare 
proportionerligt utifrån deras befintliga innehav i bolaget eller avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom en eller flera 
riktade aktieemissioner, om bolaget har vägande ekonomiska skäl att göra detta, till exempel att utveckla bolagets 
egetkapitalstruktur, minska eller minimera skulderna, genomföra företagsfusioner eller förvärv eller andra arrangemang 
med syfte att utveckla bolagets verksamhet, finansiering av investeringar och drift eller använda aktierna som del av 
bolagets ersättningssystem. Styrelsen beslutar om villkoren och omfattningen vad gäller aktieemissioner. 
Baserat på och inom ramen för bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. 1 § i den finska aktiebolagslagen även besluta 
att emittera aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till nya aktier i bolaget. Teckningskursen för de 
nya aktierna kan bokföras delvis eller i sin helhet på fonden för inbetalt fritt eget kapital eller i aktiekapital enligt styrelsens 
beslut. Styrelsen har rätt att besluta om villkor för emission av aktieoptioner och andra särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier. I enlighet med förslaget är bemyndigandets giltighetstid ett år från dagen för extrastämman. Av bemyndigandet 
återstår därmed maximalt 1 887 aktier. 
  
Extrastämman 1 mars 2021 bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier samt tilldelning av optionsrätter och 
andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande: 
 Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av bolagets eget aktieinnehav. Baserat på och inom ramen för 
bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i den finska aktiebolagslagen även besluta att vid sidan av eller i stället för 
aktieemissionen emittera aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till nya aktier i bolaget. Antalet 
aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst femtiotusen (50 000) aktier. Tilldelningen av aktier, 
optionsrätter och/eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i en eller flera trancher. 
Styrelsen gavs befogenhet att besluta om villkoren för aktieemissionen samt om villkoren för emissionen av optionsrätter 
och särskilda rättigheter. Styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad emission och emission av särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning att det finns vägande 
ekonomiska skäl för bolaget att göra detta. Nyemission kan även verkställas som vederlagsfri emission om det från 
bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska 
skäl för detta. 
Bemyndigandet upphäver inte de bemyndiganden för aktieemission samt optionsrätter och andra rättigheter till aktier som 
beslutats och registrerats av tidigare stämmor. Bemyndigandet gäller i ett (1) år från extrastämmans beslut. 
Bemyndigandet kan användas för att tillgodose bolagets framtida finansieringsbehov (bl.a. för betalning av 
teckningsersättning som aktier i bolaget till investerare som lämnat en teckningsförbindelse vid en eventuell 
aktieemission), att utveckla kapitalstruktur, minimera eller minska lån samt till eventuella företagsköp eller andra 
transaktioner och bolagets andra behov. Av bemyndigandet återstår maximalt 7 948 aktier. 
 
Årsstämman 11 maj 2021 beslutade enhälligt att godkänna följande bemyndigande i enlighet med styrelsens förslag:  
Styrelsen gavs bemyndigande att besluta om (i) emission av nya aktier och/eller (ii) överlåtelse av aktier i bolagets innehav 
och/eller (iii) emission av sådana särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande villkor: 



  

 
 

Bolaget kan emittera nya aktier och överlåta aktier ur sitt innehav (i) till aktieägare i bolaget i samma proportion som de 
äger aktier i bolaget, eller (ii) med avvikelse från aktieägares företrädesrätt som en riktad aktieemission, om det från 
bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta, exempelvis att aktierna används som vederlag vid eventuella 
företagsförvärv eller andra affärsarrangemang (inkl. arrangemanget för minskning av antalet aktier) eller för finansiering 
av investeringar. Bolaget kan också emittera nya aktier vederlagsfritt till sig självt. Emission mot vederlag och 
vederlagsfri emission: Bolaget kan emittera nya aktier eller överlåta befintliga aktier i sitt innehav antingen mot vederlag 
(emission mot vederlag) eller utan vederlag (vederlagsfri emission). En riktad emission kan verkställas som en 
vederlagsfri emission endast om det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse 
föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för detta. 
Med stöd av bemyndigandet kan styrelsen besluta om nyemission och/eller överlåtelse av aktier i bolagets eget innehav 
så att det totala antalet emitterade och/eller överlåtna aktier är högst 1 300 000. Efter att förslagen till minskning av antalet 
aktier har godkänts, görs motsvarande justeringar i bemyndigandena. Styrelsen kan emittera särskilda rättigheter enligt 
10 kap 1 § i aktiebolagslagen som berättigar till att mot betalning få nya aktier eller egna aktier som innehas av bolaget. 
Rättigheter kan också ges bolagets borgenärer så att de förenas med ett villkor om att borgenärens fordran ska kvittas mot 
aktiernas teckningspris (konvertibel). 
Antalet nya eller befintliga aktier som emitteras eller överlåts med stöd av de särskilda rättigheter som bolaget emitterar 
får sammanlagt vara högst 1 300 000. Detta antal ingår i det maximiantal som fastställs i punkten ”Maximalt antal aktier” 
ovan. Efter att förslagen till minskning av antalet aktier har godkänts, görs motsvarande justeringar i bemyndigandena. 
Teckningslikviden och betalningarna för bolagets egna aktier ska upptas i fonden för inbetalt fritt eget kapital i 
balansräkningen. Styrelsen beslutar om alla andra frågor som hänför sig till bemyndiganden. Bemyndigandena gäller i 
arton (18) månader från årsstämmobeslutet. Bemyndigandena ska inte ogiltiggöra tidigare bemyndiganden till styrelsen 
att besluta om aktieemissionen och emissionen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Av bemyndigandet 
återstår maximalt 1 300 000 aktier. 
 
Årsstämman 11 maj 2021 beslutade enhälligt att godkänna följande bemyndigande i enlighet med styrelsens förslag:  
Styrelsen gavs bemyndigande att besluta om (i) emission av nya aktier och/eller (ii) överlåtelse av aktier i bolagets innehav 
och/eller (iii) emission av sådana särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande villkor: 
Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av bolagets eget aktieinnehav. Baserat på och inom ramen för 
bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i den finska aktiebolagslagen även besluta att vid sidan av eller i stället för 
aktieemissionen emittera aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till nya aktier i bolaget. 
Bolaget kan också emittera nya aktier vederlagsfritt till sig självt. Emission mot vederlag och vederlagsfri emission: 
Bolaget kan emittera nya aktier eller överlåta befintliga aktier i sitt innehav antingen mot vederlag (emission mot vederlag) 
eller utan vederlag (vederlagsfri emission). En riktad emission kan verkställas som en vederlagsfri emission endast om 
det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande 
ekonomiska skäl för detta. 
Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst 55 000 aktier. Tilldelningen av aktier, 
optionsrätter och/eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i en eller flera trancher. Styrelsen har 
befogenhet att besluta om villkoren för aktieemissionen samt om villkoren för emissionen av optionsrätter och särskilda 
rättigheter. Styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad emission och emission av särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning att det finns vägande ekonomiska skäl för 
bolaget att göra detta. Bemyndigandet gäller i fem (5) år från årsstämmans beslut. Bemyndigandet gäller styrelsens 
aktieandelsprogram och de långsiktiga incitamentsprogrammen för bolagets ledning och medarbetare. Bemyndigandet 
kan även användas för incitamentprogram och utbetalning av styrelsearvoden. Bemyndigandena ska inte ogiltiggöra 
tidigare bemyndiganden till styrelsen att besluta om aktieemissionen och emissionen av särskilda rättigheter som 
berättigar till aktier. Av bemyndigandet återstår därmed maximalt 8 943 aktier. 
 
STÖRRE AKTIEÄGARE 

Enligt det aktieregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy fördelades innehavet hos Nexstim Abp:s 20 största 
aktieägare enligt följande 31/12 2021: 
 

 Ägare 
Antal 
aktier Andel, % 

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 Åke 30 000 0,45 
19. Skandinaviska Enskilda Banken AB 29 775 0,45 
20. Matril Oy 25 884 0,39 

*Förvaltarregistrerade aktieägare 
 

Publicering av finansiell information 

Halvårsrapport för perioden januari–juni 2022 (H1) publiceras fredag 12 augusti 2022. Nexstims årsredovisning 2021 
(förvaltningsberättelse, moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse) publiceras på bolagets 
webbplatstisdag 8 mars 2022. Den preliminära tidpunkten för årsstämma är torsdag 31 mars 2022 klockan 10.00. 

Resultatpublicering 28 februari 2022 

Bolaget ordnar två webbsändningar för investerare, analytiker och medier måndagen den 28 februari 2022. Verkställande 
direktör Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet 
varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.  

Den första sändningen hålls på finska klockan 11.00 (EEST). Den andra sändningen hålls på engelska klockan 15.00 
(EEST). 

Anvisningar om deltagande i webbsändningarna: 

Anmälan till webbsändningarna sker via länkarna nedan. Mer information skickas till deltagarna per e-post efter anmälan.  
 
Webbsändning på finska 28 februari 2022 klockan 11.00 (EEST): Till anmälan >>> 
Webbsändning på engelska 28 februari 2022 klockan 15.00 (EEST). Till anmälan >>> 
 
Bokslutsprinciper 

Nexstim Abp:s boksluts har upprättats enligt finska bokföringslagen och presenterats enligt reglerna för marknadsplatsen 
First North. De siffror som presenteras i bokslutskommunikén är oreviderade. De presenterade siffrorna har avrundats 
från exakta värden. 
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RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN  

 
Tusen euro 1/7–31/12 2021 1/7–31/12 2020 1/1–31/12 2021 1/1–31/12 2020 
     
OMSÄTTNING 3 438,9 2 499,5 6 397,5 4 114,0 
     
Aktivering av anläggningstillgångar 513,6 3,2 958,5 5,6 
Övriga rörelseintäkter 185,5 11,5 201,9 50,5 
     
Material och tjänster     
Material     
Inköp under rapportperioden -958,2 -487,3 -1 674,0 -936,2 
Förändring av lager, förvärv (+) eller 
avyttringar (-) 389,5 -145,4 538,5 -38,6 
Totalt -568,7 -632,8 -1 135,5 -974,9 
     
Personalkostnader     
Löner och arvoden -1 955, 0 -1 807,0 -3 662,6 -3 122,0 
Lönebikostnader     
Pensionskostnader -232,1 -196,0 -407,9 -302,6 
Övriga lönebikostnader -132,5 -131,3 -277,2 -307,0 
Totalt -2 319,6 -2 134,2 -4 347,8 -3731,5 
     
Avskrivningar och nedskrivningar     
Avskrivningar enligt plan -270,7 -177,7 -443,5 -366,9 
Totalt -270,7 -319,3 -443,5 -366,9 
     
Övriga rörelsekostnader -1 528,3 -1 065,6 -3 083,3 -2 429,3 
     
RÖRELSERESULTAT -549,4 -1 496,2 -1 452,2 -3 332,7 
     
Finansiella intäkter och kostnader 664,7 -1452,0 718,9 -783,9 
     
RESULTAT FÖRE SKATTER 115,2 -2 948,3 -733,3 -4 116,6 
     
Inkomstskatt -1,0 -4,2 -98,9 -5,0 
     
RAPPORTPERIODENS 
RESULTAT 114,2 -2 952,5 -832,1 -4 121,6 



  

 
 

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN  

 
Tusen euro 31/12 2021 31/12 2020 
   
AKTIVA   
BESTÅENDE AKTIVA   
Immateriella tillgångar   
Utvecklingsutgifter 845,6 50,1 
Immateriella rättigheter 276,7 282,0 
Totalt 1 122,3 332,1 
   
Materiella tillgångar   
Maskiner och inventarier 434,9 514,7 
Totalt 434,9 514,7 
   
Investeringar   
Andelar i intressebolag 454,7 0,0 
Totalt 454,7 0,0 
   
SUMMA BESTÅENDE AKTIVA 2 011,9 846,9 
   
RÖRLIGA AKTIVA   
Omsättningstillgångar   
Material och förnödenheter 985,0 446,4 
Totalt 985,0 446,4 
   
Fordringar   
Kundfordringar 1 441,9 963,0 
Resultatregleringar 200,1 250,0 
Övriga fordringar 206,2 269,3 
Totalt 1 848,2 1 482,2 
   
Kassa och bank 5 194,7 3 455,8 
   
SUMMA RÖRLIGA AKTIVA 8 027,8 5 384,5 
   
SUMMA AKTIVA 10 039,7 6 231,3 

 



  

 
 

Tusen euro 31/12 2021 31/12 2020 
   
PASSIVA   
EGET KAPITAL   
Aktiekapital 80,0 80,0 
Fond för inbetalt fritt eget kapital 54 917,8 48 310,7 
Balanserad vinst/förlust -50 962,9 -45 738,3 
Rapportperiodens resultat -832,1 -4 121,6 
SUMMA EGET KAPITAL 3 202,7 -1 469,1 
   
FRÄMMANDE KAPITAL   
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE 
KAPITAL   
Övriga räntebärande lån 3 274,2 3 891,9 
Totalt 3 274,2 3 891,9 
   
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE 
KAPITAL   
Skulder till kreditinstitut 619,4 1 152,5 
Leverantörsskulder 255,0 198,1 
Övriga skulder 1 870,8 1 592,4 
Resultatregleringar 817,5 865,7 
Totalt 3 562,7 3 808,6 
   
SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL 6 837,0 7 700,5 
   
SUMMA PASSIVA 10 039,7 6 231,3 

 



  

 
 

BERÄKNING AV ÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 

 

  

Aktiekapital Aktieemission Överkursfond 

Fond för 
inbetalt 

fritt eget 
kapital 

Balanserad 
vinst/förlust 

Summa 
eget 

kapital 
Eget kapital per 
31/12 2020 80,0 0,0 0,0 48 310,7 -49 859,9 -1 469,1 

Aktieemission    6 607,0  6 607,0 
Räkenskapsperiodens 
vinst/förlust     -832,1 -832,1 

Omräkningsdifferens     -1 103,1 -1 103,1 
Eget kapital per 
31/12 2021 80,0 0,0 0,0 54 917,8 -51 795,0 3 202,7 

 

  

Aktiekapital Aktieemission Överkursfond 

Fond för 
inbetalt 

fritt eget 
kapital 

Balanserad 
vinst/förlust 

Summa 
eget 

kapital 
Eget kapital per 
31/12 2019 80,0 0,0 0,0 46 086,6 -46 906,7 -740,1 

Aktieemission    2 224,1  2 224,1 
Räkenskapsperiodens 
vinst/förlust     -4 121,6 -4 121,6 

Omräkningsdifferens     1 168,5 1 168,5 
Eget kapital per 
31/12 2020 80,0 0,0 0,0 48 310,7 -49 859,9 -1 469,1 

 
 
 
 
 



  

 
 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 

Tusen euro 1/7–
31/12 2021 

1/7–
31/12 2020 

1/1–
31/12 2021 

1/1–
31/12 2020 

  

Kassaflöde från löpande verksamhet       
Rapportperiodens resultat 114,2 -2 952,5 -832,1 -4 121,6   
Korrigeringar:       
Avskrivningar enligt plan 270,7 177,8 443,5 366,9   
Andra korrigeringar (intäkter - / kostnader +) -997,9  1 195,1 -1 106,4  255,0   
Finansiella intäkter och kostnader -558,8 1 452,1 -902,8 783,9   
Kassaflöde före förändring av 
rörelsekapital -1 171,7 -127,5 -2 397,8 -2 715,7   

       
Förändring av rörelsekapital:       
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga 
fordringar 1 138,1 -800,4 817,9 -300,9   

Ökning (-) eller minskning (+) av 
omsättningstillgångar -389,5 145,4 -538,5 38,7   

Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga 
räntefria rörelsefordringar 10,7 -147,2 22,5 -147,2   

Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristigt 
räntefritt främmande kapital 435,0 710,5 287,2 538,4   

Kassaflöde från löpande verksamhet före 
finansiella poster och skatt 22,6 -219,2 -1 808,7 -2 586,8   

       
Betalda räntor och avgifter för andra 
finansiella kostnader -212,9 -944,9 -300,3 -137,9 

  

Kassaflöde från löpande verksamhet (A) -190,3 -1 164,1 -2 109,0 -2 724,7   
       
Kassaflöde från investeringar       
Investeringar i immateriella och materiella 
tillgångar -1 082,0 31,0 -1 608,5 9,5   

Kassaflöde från investeringar (B) -1 082,0 31,0 -1 608,5 9,5   
       
Kassaflöde från finansiering       
Aktieemission 289,7 0 6 607,0 2 224,1   
Återbetalning (-) eller uttag (+) av kortfristiga 
lån 111,7 646,3 -533,1 163,9   

Återbetalning (-) eller uttag (+) av långfristiga 
lån -625,3 -

811,6 
-

617,6 
-

483,1 
  

Kassaflöde från finansiering (C) -223,9 1 904,9 5 456,3 1 904,9   
       

Förändring av likvida medel -1 496,2 -1 298,3 1 738,8 -810,3   
Likvida medel vid periodens 
början 6 690,8 4 754,2 3 455,8 4 266,2   

Likvida medel vid periodens 
slut 5 194,7 3 455,8 5 194,7 3 455,8   

 



  

 
 

BETYDANDE TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Nexstims närstående krets omfattar Nexstims dotterbolag, styrelseledamöterna, verkställande direktören, medlemmarna 
i ledningsgruppen samt de aktieägare som har ett betydande inflytande i bolaget. Till bolagets närståendekrets hör även 
de närstående personernas närstående familjemedlemmar samt sammanslutningar i vilka närstående personer har 
bestämmanderätt. 

 
Den 7 april 2021 meddelade bolaget om teckningsgarantier som lämnats till bolaget i samband med företrädesemissionen 
av 8 mars 2021. Av bolagets största aktieägare åtog sig Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen och Leena Niemistö med 
närstående bolag/förvaltade värdeandelskonton samt vissa styrelseledamöter och medlemmar i bolagets ledningsgrupp att 
under specifika villkor teckna sammanlagt cirka 47,83 procent av emissionsaktierna. I enlighet med villkoren för 
teckningsgarantier gav bolaget dem som tecknat emissionsaktier en belöning motsvarande 4 procent av den totala 
teckningsgarantin. 
 
ANSVARSFÖRBINDELSER 

Tusen euro 31/12 2021 
 

31/12 2020 
 

Säkerheter 41,8 41,6 
Hyresåtaganden 66,2 63,7 

 
Nexstim och dess dotterbolag ställer genom pantsättningsavtal följande som säkerhet för lånet på 4 miljoner euro från 
Kreos: Nexstims bankkonton, skuldebrev över företagsinteckningar i Nexstims egendom, koncerninterna lånefordringar, 
de i det relevanta avtalet specificerade patenten och varumärkena i patentfamiljerna Nex 10 och Nex 15, samt aktierna i 
Nexstims tyska dotterbolag Nexstim Germany GmbH, därtill aktierna i Nexstims amerikanska dotterbolag Nexstim, Inc. 
samt dess pantbara tillgångar, och bankkonton och fordringar tillhörande Nexstims tyska dotterbolag Nexstim Germany 
GmbH. Pantsättningsavtalen omfattar även Nexstims amerikanska dotterbolags Nexstim, Inc:s borgensförbindelse.  
Under rapportsperioden återbetalade företaget sitt lån till Kreos i sin helhet som planerat, men processen för frisläppande 
av säkerheterna pågick fortfarande i december 2021. 

 
Helsingfors 28/2 2022 
 
Nexstim Abp 
Styrelsen 
 
För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: 
 
Mikko Karvinen, verkställande direktör 
+358 50 326 4101 
mikko.karvinen@nexstim.com 
 
Erik Penser Bank AB (Certified Adviser) 
+46 8 463 83 00 
certifiedadviser@penser.se 

 
Sändlista: 
Nasdaq Helsinki 
De viktigaste medierna 
 
 
 
 

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


  

 
 

 
Om Nexstim Abp 
Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att 
möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.   
Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell 
magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt 
anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan. 
Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering 
(Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ 
kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.  
Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain 
Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig 
depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk 
smärta. 
Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market 
Sweden. 
Mer information finns på www.nexstim.com 
 

http://www.nexstim.com/
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