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Viktiga händelser januari–juni 2019 

 

• Fokusering på terapistrategi för depressionsbehandling. God framgång genom åtta nya NBT®-system som 

tagits i bruk på kliniker i USA och Europa för behandling av egentlig depression (Major Depressive Disorder, 

MDD). 

 

• Omsättningen för terapiverksamheten ökade kraftigt (170 %) under första halvåret och uppgick till 0,6 

miljoner euro (H1 2018: 0,2 mn euro). 

 

• I april 2019 arrangerade Nexstim en aktieemission genom vilken nya, betydande ankarinvesterare gav bolaget 

sitt stöd och bolaget hämtade in sammanlagt 3,5 miljoner euro nytt eget kapital. 

 

• Bolagets totala omsättning under första halvåret var 1,2 miljoner euro (H1 2018: 1,1 mn euro). 

 

Om bolaget 

 

Nexstim är ett enskilt företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför banbrytande system för 

navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska 

tillämpningar (NBS-systemet).  

 

Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma teknikplattform som NBS-systemet. Kommersialisering av NBT®-

systemet för behandling av egentlig depression är ett viktigt fokusområde i Nexstims gällande affärsstrategi. 

 

NBT® 

 

• Nexstims NBT®-plattform (Navigated Brain Therapy) baserar sig på en unik teknik för navigerad transkraniell 

magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuell, exakt, 

reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.  

 

• Nexstim började marknadsföringen av NBT®-systemet 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 vid 

försäljning och marknadsföring av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression. 

 

• NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta. 

 

• Globalt har arton NBT®-system installerats för behandling av depression. 

 

NBS 

 

• Nexstims NBS-system (Navigated Brain Stimulation) är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen 

för icke-invasiv kartläggning av motoriska barken 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 160 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen. 

 

Verkställande direktör Martin Jamiesons översikt 

Det är med tillfredsställelse som jag kan meddela att Nexstim har varit framgångsrik under första halvåret 2019 gällande 

sin strategiska inriktning att främja försäljningen av NBT®-system för behandling av egentlig depression. 

Under rapportperioden har vi levererat och installerat totalt åtta nya NBT®-system – fyra i USA och fyra i Europa 

(Tyskland, Österrike, Sverige och Finland) – för behandling av egentlig depression. Det innebär att det runtom i världen 

finns arton NBT®-system för denna indikation. 

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet kan öka 

vår marknadsandel även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera systemet bland de icke-navigerande 

TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. För närvarande har vi flera lovande säljmöjligheter för NBT®-

systemet både i USA och inom EU, och under andra halvåret 2019 kommer vi att koncentrera oss på orderinhämtning. 

Nettoförsäljningen inom terapiverksamheten ökade kraftigt med 170 procent och uppgick till 0,6 miljoner euro för första 

halvåret 2019, jämfört med 0,2 miljoner euro första halvåret 2018. Försäljningen av NBS-system var mindre första 

halvåret 2019, eftersom försäljningen av ett antal system sköts upp till andra halvåret 2019. Av denna anledning ökade 

bolagets nettoförsäljning med 13 procent och uppgick till 1,2 miljoner euro för första halvåret 2019, jämfört med 1,1 

miljoner euro första halvåret 2018. Förutom den bättre försäljningen av NBT®-system ser vi också en fortsatt förbättring 

i försäljningens omfattning, som främjats av post-sales med god lönsamhet, inklusive intäkter från tjänster, 

supportfunktioner, reservdelar och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle. 

Under första halvåret 2019 har vi stött tillväxten genom att satsa speciellt på säljteamen i USA och Europa. Till följd av 

dessa satsningar var kassaflödet från löpande verksamhet -3,7 miljoner euro första halvåret 2019, jämfört med -3,1 

miljoner euro första halvåret 2018. 

För att finansiera bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 3,5 miljoner euro nytt eget kapital genom en aktieemission som 

avslutades i april 2019. 

Jag vill tacka våra investerare som understödde emissionen. Det gläder mig att bolaget nu har nya betydande 

ankarinvesterare. Det stöd som bolaget erhållit åskådliggör investerarnas förtroende för och engagemang i Nexstims 

framgång.  

Med kapitaltillskottet från emissionen samt med de tillgångar som bolaget kan få in genom teckningsoptioner (warranter) 

i kombination med sparåtgärder kommer Nexstim nu att fokusera på att främja den globala försäljningen av NBT®-system.  

Denna strategi med tydligt fokus på behandlingsinriktningen innebär att vi fortsätter att leta efter en partner till 

verksamheten inom preoperativ kartläggning. 

Under andra halvåret 2019 kommer vi att arbeta för att öka den aktiva basen med installerade NBT®-system för 

behandling av egentlig depression, med tonvikt på den stora marknaden i USA. Vår prioritet är att höja medvetenheten 

på marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet patienter med egentlig depression som fått behandling med 

NBT®. På detta sätt 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 i USA. 

Vi planerar också att utnyttja vårt starka nätverk av ledande experter i USA samt registrerade patientdata som vi genererar 

till att publicera en serie bakgrundsdokument som lyfter fram fördelarna med NBT® vid behandling av egentlig 

depression. Vi tror på att vi genom dessa satsningar kan öka försäljningen inom terapiverksamheten genom att dra nytta 

av investeringarna i kommersiell försäljning, reklam och kliniska resurser. 

Nexstims kassa per 30 juni 2019 var 6,4 miljoner euro, inklusive lånet från Kreos.  

Vi fortsätter att analysera olika finansieringsalternativ och strategiska alternativ för verksamheterna. En potentiell 

finansieringskälla under oktober–november 2019 är omfattande teckning av de teckningsoptioner (warranter) som 



  

 
 

tilldelades vid aktieemissionen i april 2019. 

 

Nyckeltal 

 

Tusen euro 1–6/2019 

6 mån. 

1–6/2018 

6 mån. 

1–12/2018 

12 mån. 

Nettoomsättning 1 217,4 1 079,3 2 672,1 

Personalkostnader -2 079,1 -1 523,8 -3 937,5 

Avskrivningar och nedskrivningar -205,3 -154,4 -424,0 

Övriga rörelsekostnader -1 968,2 -1 801,3 -3 985,9 

Räkenskapsperiodens vinst/förlust  -3 664,9 -2 440,6 -6 154,3 

Vinst per aktie (euro)* -0,29 -0,78 -1,93 

Kassaflöde från löpande verksamhet -3 679,0 -3 123,0 -6 192,5 

Kassa och bank 6 378,6 10 305,6 7 175,2 

Summa eget kapital -495,2 3 680,8 -294,3 

Soliditet (%) -3,94 31,23 -0,98 

Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 35 400 873 3 251 050 3 253 751 

Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 12 835 277 3 122 041 3 187 487 

Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 52 450 118 4 700 817 4 703 495 

Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt 

(st.)* 17 817 551 4 451 572 4 577 627 

 

*Aktiernas antal har i tabellen justerats enligt minskningen av aktier 26 november 2018, varvid antalet aktier dividerades 

med 30. 

Framtidsutsikter 

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen från terapiverksamheten kommer att öka 2019 

och att räkenskapsperiodens resultat blir negativt. 

Ekonomisk översikt 

Siffrorna inom parentes (euro i tusental) hänvisar till motsvarande period föregående år, om inte annat anges. 

Rörelseresultat 

Nettoomsättning 

Omsättningen 1/1–30/6 2019 uppgick till 1 217,4 tusen euro (1 079,3), ökning 12,8 procent. Omsättningen för 

terapiverksamheten under rapportperioden uppgick till 610,0 tusen euro (226,3), tillväxt 169,5 procent. 

Tillverkning för eget bruk 

Tillverkning för eget bruk 1/1–30/6 2019 uppgick till 18,7 tusen euro (19,2). Beloppet utgörs av aktiverade 

utvecklingskostnader. 

Övriga rörelseintäkter 

Övriga rörelseintäkter 1/1–30/6 2019 uppgick till 6,6 tusen euro (10,2). 

Material och tjänster 

Kostnaderna för material och tjänster 1/1–30/6 2019 uppgick till -352,1 tusen euro (-364,2). 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna 1/1–30/6 2019 uppgick till -2 079,1 tusen euro (-1 523,8). Ökningen härrörde främst från 

rekrytering av nya medarbetare till det kommersiella teamet i USA. 



  

 
 

Avskrivningar och nedskrivningar 

Avskrivningar och nedskrivningar 1/1–30/6 2019 uppgick till -205,3 tusen euro (-154,4). Ökningen härrörde främst från 

avskrivningar på nya NBT®-system som aktiverats i anläggningstillgångar. 

Övriga rörelsekostnader 

Övriga rörelsekostnader 1/1–30/6 2019 uppgick till -1 968,2 tusen euro (-1 801,3). Av dessa kostnader härrörde -270,6 

tusen euro från aktieemissionen våren 2019. 

Rörelsevinst/-förlust 

Rörelseförlusten 1/1–30/6 2019 uppgick till -3 362,0 tusen euro (-2 734,9). 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansnetto 1/1–30/6 2019 uppgick till -297,4 tusen euro (295,6). De finansiella kostnaderna består i huvudsak av 

kostnader för aktieemissionen våren 2019 samt av betalda räntor på banklån. 

Rörelseresultat 

Rapportperiodens rörelseresultat 1/130/6 2019 uppgick till -3 659,4 tusen euro (-2 439,2). 

Inkomstskatt 

Inkomstskatten 1/1–30/6 2019 uppgick till -5,5 tusen euro (-1,4). 

Rapportperiodens vinst/förlust 

Rapportperiodens förlust 1/1–30/6 2019 uppgick till -3 664,9 tusen euro (-2 440,6). 

Finansiell ställning 

Anläggningstillgångar 

Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 1 080,9 tusen euro (805,8). Immateriella tillgångar, vars värde uppgick till 

411,6 tusen euro per 30 juni 2019, utgjordes främst av aktiverade utvecklingskostnader och immateriella rättigheter. 

Materiella tillgångar, vars värde var 659,3 tusen euro per 30 juni 2019, utgjordes främst av NBT®-utrustning som används 

för affärsverksamhet. 

Omsättningstillgångar 

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 7 757,0 tusen euro (11 782,0). Ändringen hänför sig i huvudsak till ändringen 

i kassa och bank. 

Summa eget kapital 

Koncernens eget kapital uppgick till -495,2 tusen euro (3 680,8). 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Bolagets långfristiga skulder uppgick till 6 537,0 tusen euro (7 510,2). Posten består av kapitallån och andra räntebärande 

lån. 

Kortfristiga skulder 

Bolagets kortfristiga skulder uppgick sammanlagt till 2 796,1 tusen euro (1 396,9). Posten utgörs huvudsakligen av lån 

från kreditinstitut, leverantörsskulder och resultatregleringar. Ökningen i kortfristiga berodde i huvudsak på planenlig 

återbetalning av lån till Kreos Capital. 



  

 
 

 

Finansiering och investeringar 

Likvida medel, som består av kassa och bank, uppgick till 6 378,6 tusen euro (10 305,6). 

Netto kassaflöde från löpande verksamhet under rapportperioden uppgick till -3 679,0 tusen euro (-3 123,0). 

Kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till -382,0 tusen euro (-242,4). 

Netto kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till 3 264,4 tusen euro (5 197,5) och hänförde sig i 

huvudsak till nettoavkastningen från aktieemissionen våren 2019 samt till lyft och återbetalning av lån. 

Enligt bolagets bedömning kommer dess rörelsekapital att räcka till slutet av första kvartalet 2020. Bedömningen utgår 

från en försiktig prognos för omsättningen och kostnaderna samt bolagets likvida medel per 30 juni 2019. En förutsättning 

är att bolaget kan uppfylla villkoren för låneavtalet på 4 miljoner euro som bolaget ingått med Kreos Capital V (UK) 

Limited (”Kreos”) och att det inte inträffar en förseelse eller väsentlig negativ förändring som skulle berättiga Kreos att 

säga upp lånet i förtid. 

Om förutsättningarna med avseende på Kreos inte uppfylls och Kreos återkräver hela lånet inklusive ränta och avgifter, 

räknar bolaget med att ha tillräckligt med rörelsekapital till november 2019. 

Bolaget fortsätter aktivt bedömningarna av olika finansieringsmöjligheter och strategiska alternativ för sina verksamheter. 

Utöver beräkningarna av tillräckligt rörelsekapital söker bolaget primärt tilläggsfinansiering genom att säkerställa 

omfattande teckning av de teckningsoptioner (warranter) som tilldelades i samband med aktieemissionen våren 2019. Om 

finansieringsalternativen eller de strategiska partnerskapen inte blir av eller förverkligas endast delvis eller om bolagets 

intäkter blir lägre än förväntat, avser bolaget att försöka ta in ytterligare skuld- eller kapitalfinansiering eller anpassa 

kostnadsstrukturen främst genom att minska de fasta kostnaderna, såsom personalkostnader, samt vid behov kostnaderna 

för att bygga upp och utveckla en egen försäljnings- och marknadsföringsorganisation. Såsom anges ovan finns det 

betydande osäkerhetsfaktorer som anknyter till bolagets likviditet och dess inverkan på bolagets ekonomiska resultat samt 

framgången för de eventuella finansieringsmöjligheterna. Bolagets ledning har beaktat detta i bedömningarna av bolagets 

fortlevnad. Om bolaget inte lyckas få in ytterligare finansiering kan det drabbas av allvarliga finansiella problem. 

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 externaliserat 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 post-sales och service 

• Administration, inklusive stödfunktionerna för ekonomi, juridik, kvalitet och myndighetsgodkännande 

Nexstim-koncernen hade 34 fast anställda medarbetare vid rapportperiodens slut 30 juni 2019. Vid samma tidpunkt hade 

moderbolaget Nexstim Abp 22 medarbetare med fast anställning. Under perioden 1/1–30/6 2019 hade Nexstim-koncernen 

i genomsnitt 35 fast anställda (2018: 26). 

Strategi 

Nexstims mission 

Vi möjliggör individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och 

störningar i hjärnan genom att med hjälp av transkraniell magnetstimulering (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) 

göra de elektriska fälten synliga och reproducerbara. 

Nexstims vision 

Att ange den nya standarden för behandling av för närvarande svårbehandlade sjukdomar och störningar i hjärnan. 



  

 
 

Individuellt anpassad TMS ger patienterna och deras familjer tillbaka det liv som de trott var över. 

Nexstims strategi 

Nexstim fokuserar på att validera och kommersialisera den individualiserade SmartFocusTM TMS-tekniken för 

stimulering av hjärnan vid indikationer där de nuvarande behandlingsalternativen inte ger fullgott resultat. Sådana 

indikationer är behandling av depression och kronisk smärta. 

Vi investerar i försäljning och marknadsföring samt våra kliniska resurser och fortsätter att skaffa finansiering för vår 

tillväxt. Vårt mål är att bygga upp försäljningen i USA och på den breda EU-marknaden för de indikationer i vilka vi 

redan har erhållit godkännande samt ta fram kliniska patientregisterdata som stöd för våra kommersialiseringsinsatser. 

Enligt vår bedömning finns det dessutom en stor försäljningspotential på den tills vidare outnyttjade asiatiska marknaden 

där vi fortsätter att kartlägga möjligheterna. 

Nexstim fokuserar också på att utnyttja hela den kommersiella potentialen för SmartFocusTM TMS-tekniken vid 

preoperativ kartläggning av hjärnan med hjälp av navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). Vi 

anlitar samarbetspartner för support och utveckling av preoperativ kartläggning.  

Vårt viktigaste fokusområde fortsätter att vara behandlingstekniken (NBT®) där marknadspotentialen är bäst. Den 

erbjuder också flexibla avkastningsmodeller för att öka omsättningen till exempel genom en ökning av försäljningen av 

engångsartiklar. 

Väsentliga händelser under rapportperioden 

Den 14 januari 2019 meddelade bolaget att Nexstim Abp under 2018 hade överfört resurser och fokus till försäljning av 

systemet för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) för behandling av egentlig depression. Strategin har 

varit framgångsrik i USA, Europa och andra delar av världen. Bolaget meddelade också att det för närvarande utvärderar 

möjligheterna för en finansieringsrunda för att hitta finansiering för kommersialiseringen av Nexstims 

behandlingssystem. 

Den 25 januari 2019 meddelade Nexstim att förvaltaren av de förvaltarregistrerade aktierna hade gjort ett räknefel i 

anslutning till minskningen av antalet aktier i bolaget, och att det efter att felet korrigerats återstod i bolagets ägo fem (5) 

egna aktier av de 9 000 aktier som givits vederlagsfritt ut till bolaget självt 21 november 2018 och av vilka 7 724 aktier 

annullerats genom styrelsens beslut av 30 november 2018. Styrelsen beslutade att även dessa fem aktier ska annulleras. 

Styrelsen fattade dessutom beslut om att annullera sammanlagt 33 300 optionsrätter 2016B och 16 700 optionsrätter 

2016C, vilka kommit i bolagets ägo genom avslutad anställning (anställningarna har avslutats och optionsrätterna har 

tillfallit bolaget före arrangemangen för att minska antalet aktier). Efter annulleringen har bolaget inga optionsrätter 

2016B eller 2016C i sin besittning. 

I anslutning till minskningen av antalet aktier i bolaget genom extrastämmans beslut av 21 november 2018 fattade bolagets 

styrelse 23 november 2018 beslut om att ändra villkoren för optionsprogrammen 2013A, 2016B–C, 2017 och 2018A–B 

med anledning av minskningen av antalet aktier så att varje optionsinnehavares innehav av teckningsoptioner divideras 

med 30, samtidigt som det nuvarande teckningspriset per teckningsoption multipliceras med 30, och antalet 

teckningsrätter avrundas härvid alltid nedåt. De nya villkoren för ovan nämnda teckningsoptioner har nu godkänts. 

Den 12 mars 2019 meddelade bolaget att dess styrelse planerade en nyemission där bolagets nuvarande aktieägare erbjöds 

rätt att teckna nya aktier i proportion till deras befintliga innehav i bolaget. 

Den 25 mars 2019 meddelade Nexstim att bolagets NBT®-system hade fått FDA-godkännande för ett mycket kortare 

protokoll (theta-burst stimulering, TBS) för behandling av egentlig depression. 

Bolaget meddelade om följande beslut av årsstämman 25 mars 2019:  

• Nexstim Abp:s årsstämma fastställde bolagets årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2018 och 

beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Stämman beslutade att bolaget inte 

lämnar utdelning för räkenskapsperioden 1 januari–31 december 2018 och att räkenskapsperiodens förlust 

balanseras till nästa år. 

• Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter valdes Martin Jamieson, 

Ken Charhut, Rohan J. Hoare, Juliet Thompson och Tomas Holmberg. Martin Jamieson valdes till ordförande 

och Juliet Thompson till vice ordförande för styrelsen. 

• Styrelseledamöternas arvoden fastställdes enligt följande: 36 000 euro för ledamöter som har sin hemvist i USA 

och 27 000 euro för ledamöter som har sin hemvist i Europa. Årsstämman rekommenderade att 

styrelseledamöterna investerar hälften av sina ovan nämnda arvoden i bolagets aktier. 

• Ledamöter i styrelseutskott erhåller ersättning enligt följande: för utskottets ordförande 10 000 euro per år och 

för utskottens medlemmar 5 000 euro per år. Årsstämman beslutade att styrelseledamöterna ska få reseersättning 



  

 
 

för skäliga kostnader. 

• Årsstämman beslutade att målgruppen för bolagets villkorade aktieandelsprogram ska vara de styrelseledamöter 

som är fristående från bolaget. Ersättningstilldelningen för 2018 ska fastställas som ett kontantbelopp. 

Årsstämman fastställde att bruttoersättningen till varje styrelseledamot som är fristående från bolaget är 12 500 

euro för intjänandeperioden 2019–2020. Ersättningen ska omvandlas till villkorade aktieandelar i början av 

intjänandeperioden, det vill säga 2019. Omvandlingen av ersättningen till villkorade aktieandelar ska baseras på 

den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Helsingforsbörsen under tjugo (20) handelsdagar efter 

det datum då bolagets bokslut för 2018 publicerats. 

• Till revisor återvaldes revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy, med Martin Grandell som 

huvudansvarig revisor. Till revisorn ska betalas ett skäligt arvode. 

Den 25 mars 2019 meddelade Nexstim om följande beslut av bolagets styrelse. Styrelsen beslutade om följande 

sammansättning i styrelseutskotten: Ordförande för styrelsens revisionsutskott är Juliet Thompson och medlemmarna är 

Rohan Hoare och Tomas Holmberg. Ordförande för styrelsens ersättningsutskott är Ken Charhut och medlemmarna är 

Rohan Hoare och Tomas Holmberg. Ordförande för valberedningen är Sami Tuhkanen och medlemmarna är Juliet 

Thompson, Martin Jamieson och Risto Ilmoniemi. 

Med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma och det villkorade aktieandelsprogram som godkändes av 

årsstämman 26 mars 2016 beslutade bolagets styrelse att emittera sammanlagt 5 759 nya vederlagsfria aktier till fyra 

styrelseledamöter. Styrelseledamöterna som tar del i programmet är Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare och 

Juliet Thompson. Ken Charhut, Rohan Hoare och Juliet Thompson tilldelades 1 354 aktier var och Tomas Holmberg 

tilldelades 1 697 aktier enligt sina respektive bruttoersättningar under intjänandeperioden 2018–2019, i enlighet med 

årsstämmobeslut av 28 mars 2018. 

Den 26 mars 2019 meddelade Nexstim att bolagets styrelse hade med bemyndigande av bolagets årsstämma 25 mars 2019 

fattat beslut om en företrädesemission av cirka 5,2 miljoner euro och tilldelning av särskilda rättigheter som berättigar till 

aktier (warranter) genom vilka bolaget kan ta in ett belopp om högst cirka 2,6 miljoner euro. Aktieemissionen förväntas 

bidra till bolagets tillväxt och stödja dess strategi. Nexstim förväntar sig att använda nettolikviden huvudsakligen för att 

finansiera marknadsföringen och kommersialiseringsinsatserna för att öka försäljningen av bolagets NBT-system för 

behandling av depression samt för att tillsammans med medlen i kassa och bank betala de nuvarande lån som förfaller. 

Den 29 mars 2019 meddelade bolaget att dess NBS system och NexSpeech ® hade beviljats licens för medicinsk 

utrustning av den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten Health Canada. Med licensen kan Nexstim sälja och 

marknadsföra NBS och NexSpeech® i Kanada. 

Den 2 maj 2019 meddelade Nexstim att det hade genomfört en företrädesemission (”erbjudandet”) som avslutades i 

Sverige 24 april 2019 och i Finland 26 april 2019. I erbjudandet tecknades totalt 31 202 364 aktier i bolaget, vilket 

motsvarar cirka 68,5 procent av det totala antalet erbjudandeaktier. Teckningarna som gjordes i samband med erbjudandet 

utgör cirka 100,3 procent av bolagets marknadsvärde den 25 mars 2019, dvs. den sista handelsdagen före 

offentliggörandet av villkoren för erbjudandet. 

Bolagets styrelse beslutade 2 maj 2019 om att godkänna teckningarna som gjorts i samband med företrädesemissionen 

samt om tilldelning av erbjudandeaktierna och teckningsoptionerna (warranterna). Tilldelningen har gjorts enligt de 

principer som beskrivs i emissionsprospektet. Bolaget tog genom erbjudandet in cirka 3,6 miljoner euro exkl. avgifterna 

och kostnaderna för erbjudandet. Efter avdrag av avgifterna och kostnaderna för erbjudandet (exkl. de teckningsgarantier 

vilka betalas som aktier i bolaget) var nettointäkterna av erbjudandet cirka 3,1 miljoner euro. 

Den 6 maj 2019 lämnade Nexstim ett meddelade om de förbindelser om teckningsgarantier som mottagits av bolaget. 

Teckningsgaranterna hade förbundit sig att teckna erbjudandeaktier så att teckningsgarantin täckte cirka 20,6 procent av 

erbjudandet av aktier i företrädesemissionen, med andra ord hade de åtagit sig att garantera sammanlagt cirka 1,1 miljoner 

euro av erbjudandet. Bolaget har kommit överens med teckningsgaranterna att bolaget, om det så önskar, kan betala 

teckningsersättningen som nya aktier i bolaget i stället för likvida medel. I enlighet med villkoren för 

garantiförbindelserna och prospektet, beslöt bolagets styrelse att teckningsgarantisersättningen ska betalas som en riktad 

emission av totalt 939 004 nya aktier (till ett teckningspris på 0,115 euro per aktie) till teckningsgaranterna, så att hela 

teckningspriset för de nya aktierna, totalt 107 985,46 euro, betalas som kvittning av tecknarens fordran på 

teckningsgarantiersättning från bolaget. De nya aktierna är emitterades med bemyndigandet från bolagsstämman 21 

november 2018. Hela teckningsbeloppet för de nya aktierna upptogs i fonden för inbetalt fritt eget kapital. 

Den 20 maj 2019 meddelade bolaget att teckningsoptionerna (warranterna) hade lämnats till tecknarna och att handeln 

med dem började på First North Finland och First North Sweden. Warranterna berättigat till teckning av sammanlagt 

högst 15 601 167 aktier i bolaget. Warrantinnehavaren kan teckna en (1) aktie i bolaget enligt villkoren för warranterna. 

Teckningspriset för de tilldelade aktierna fastställs som den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktier på First 

North Finland under perioden 7 oktober 2019–18 oktober 2019 med en rabatt om 25 procent. Teckningspriset får ändå 

inte underskrida 0,115 euro per aktie. Teckningstid för teckning av aktier med warranterna är 22 oktober 2019–4 



  

 
 

november 2019. 

Den 23 maj 2019 meddelade Nexstim gällande företrädesemissionen 2019 och bolagets gällande avtal om 

teckningsoptioner att styrelsen hade fattat beslut om att ändra villkoren för warranter (dvs. särskilda rättigheter som 

berättigar till aktier) så att priset för en aktie som tecknas med en warrant sänks på det sätt som anges på bolagets 

webbplats på www.nexstim.com/investors/share-information/. Det förtydligas att ändringen inte gäller de så kallade 

erbjudandewarranter som tilldelades i samband med ovan nämnda företrädesemission. 

Den 10 juni 2019 meddelade bolaget att bolagets styrelse i anslutning till företrädesemissionen hade beslutat att justera 

teckningspriserna i bolagets optionsprogram 2016B–C och 2017 enligt punkt II.6 i villkoren, så att teckningspriserna 

inom dessa program är jämförbara med priserna före företrädesemissionen. Inom optionsprogrammet 2018 inföll 

avskiljningsdagen för företrädesemissionen under prissättningsperioden för optionsprogrammet 2018A och 

teckningspriset för optionsrätterna 2018A beräknades på basis av de anpassade historiska priserna för aktier i Nexstim 

Abp (NXTMH) på Nasdaq Helsinki. Teckningspriset för optionsrätterna 2018A är därmed 0,26 euro. De ändrade 

optionsvillkoren finns på bolagets webbplats på www.nexstim.com/investors/share-information/. Det bör förtydligas att 

priset för en aktieandel 2019 i bolagets incitamentsprogram också ska beräknas utifrån de anpassade historiska priserna 

för NXTMH på Nasdaq Helsinki.  Priset för en aktie i incitamentsprogrammet är därmed 0,26 euro. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

Den 25 juli 2019 meddelade Nexstim att bolagets styrelse hade beslutat att utnämna Leena Niemistö till ordförande för 

valberedningen. Utskottets övriga medlemmar är Ossi Haapaniemi, Katya Smirnyagina och Risto Ilmoniemi. 

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. 

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 bokslutskommunikén och 

förvaltningsberättelsen. I halvårsrapporterna presenteras endast de senaste ändringarna i riskerna. 

Bolaget har uppdaterat sin bedömning om tillräckligt rörelsekapital och bolagets fortlevnad. Den uppdaterade 

bedömningen presenteras närmare i avsnittet ”Finansiering och investeringar”. 

Inga andra betydande ändringar i de kortsiktiga riskerna för bolaget har uppdagats sedan publiceringen av bokslutet för 

2018. 

Aktie och aktieägare 

Nexstim Abp:s fullt betalda aktiekapital per 30 juni 2019 var 80 000,00 euro fördelat på 35 400 873 aktier. Aktierna har 

inget nominellt värde. Nexstim har en aktieserie vars ISIN-kod är FI4000354162. 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. 

Nexstim Abp:s aktier noteras på Helsingforsbörsen, First North Finland, och Stockholmsbörsen, First North Sweden. 

Nedan presenteras informationen om aktiekurserna på First North Finland i euro (EUR) och på First North Sweden i 

svenska kronor (SEK). 

1/1–30/6 2019 var den högsta kursen för bolagets aktie 0,90 euro (2018: EUR 0,31) och 8,60 kronor (2018: SEK 2,98), 

den lägsta var 0,07 euro (2018: EUR 0,18) och 0,81 kronor (2018: SEK 1,82) och medelkursen 0,17 euro (2018: 

EUR 0,24) och 1,73 kronor (2018: SEK 2,39). Slutkursen 28/6 2018 var 0,14 euro (2018: EUR 0,23) och 1,40 kronor 

(2018: SEK 2,40). 

Under perioden 1/1-30/6 2019 handlades det med 26 554 883 aktier på börsen, vilket motsvarar 206,9 procent av det 

genomsnittliga antalet aktier under denna period. Det genomsnittliga antalet aktier var 12 853 277 stycken under perioden 

1/1–30/6 2019. 

Aktiestockens marknadsvärde enligt slutkursen per 28 juni 2019, det vill säga 0,14 euro och 1,40 kronor, uppgick till 

4 779 tusen euro (2018: 22 237) och 49 561 tusen kronor (2018: 233 881). 

Den 30 juni 2019 hade Nexstim Abp sammanlagt 16 719 205 otecknade optioner med teckningspriset per aktie 0,115–

4,94 euro. Dessutom hade bolaget sammanlagt 330 040 otecknade optioner med teckningspriset 0,26–1,16 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 30 juni 2019. 

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


  

 
 

Extrastämman 31 november 2018 bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av 7 000 000 aktier antingen mot 

eller utan vederlag. 

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, genomföra företagsfusioner eller förvärv eller 

andra omstruktureringsåtgärder 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 bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. 1 § i 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. 

Bemyndigandet gäller i ett år från extrastämman. Av bemyndigandet återstår därmed maximalt 6 060 996 aktier. 

Årsstämman 25 mars 2019 bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier samt tilldelning av optionsrätter 

och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, i enlighet med 10 kap. i finska aktiebolagslagen (tillsammans 

”nyemissionen”), enligt följande: Vid emission av nya aktier har aktieägarna företrädesrätt till aktier i samma förhållande 

som de sedan tidigare har aktier i bolaget. Styrelsen har rätt att besluta om att till utomstående erbjuda sådana aktier som 

eventuellt inte tecknats av aktieägarna med företrädesrätt. I samband med sådan emission av nya aktier har styrelsen 

befogenhet att besluta om en riktad emission och tilldelning av optionsrätter eller särskilda rättigheter som berättigar till 

aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning att det finns goda ekonomiska skäl för bolaget 

att göra detta. 

Med stöd av bemyndigandet får högst sextiotre miljoner (63 000 000) aktier emitteras i nyemissionen. Tilldelningen av 

aktier och optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i en eller flera poster. Styrelsen 

gavs befogenheter att besluta om samtliga villkor i samband med nyemissionen. Bemyndigandet gällande nyemissionen 

gäller ett (1) år från stämmans beslut och det återkallar inte aktieemissionsbemyndigandet av extrastämman 21 november 

2018. Bolaget avser att utnyttja bemyndigandet till framtida finansieringsbehov och företagets andra behov. Av 

bemyndigandet återstår maximalt 16 196 469 aktier. 

 

 

Helsingfors 16 augusti 2019 

 

Nexstim Abp 

Styrelsen 

 

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: 

 

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd 

+44 (0)771 516 3942 

martin.jamieson@nexstim.com 

 

Sisu Partners Oy (Certified Adviser) 

Jussi Majamaa 

+ 358 40 842 4479 

jussi.majamaa@sisupartners.com 

 

Publicering av finansiell information 

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas fredag 16 augusti 2019 klockan 16.00 finsk tid. 

Styrelseordförande och verkställande direktör Martin Jamieson och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar det 

finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor. 

Uppringningsnummer för telefonkonferensen: 

Finland: +358 (0) 800 914672 

http://www.nexstim.com/


  

 
 

Sverige: +46 (0) 20 089 6377 

Storbritannien: +44 (0) 808 109 0700 

USA: + 1 866 966 5335 

 

Lösenord för samtalet: Nexstim 

 

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar 31 december 2019 publiceras omkring 28 februari 2020. 

 

Principer för upprättande av halvårsrapport 

Nexstim Abp:s halvårsrapport har upprättats enligt finska bokföringslagen och presenterats enligt reglerna för 

marknadsplatsen First North. De siffror som presenteras i halvårsrapporten är oreviderade. De presenterade siffrorna har 

avrundats från exakta värden. 

 

  



  

 
 

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 

 
Tusen euro 1/1–30/6 2019 1/1–30/6 2018 1/1–31/12 2018 

    

NETTOOMSÄTTNING 1 217,4 1 079,3 2 672,5 

    

Tillverkning för eget bruk 18,7 19,2 36,3 

Övriga rörelseintäkter 6,6 10,2 33,7 

    

Material och tjänster    

Material    

Inköp under räkenskapsperioden -320,4 -329,7 -628,2 

Förändring av lager, förvärv (+) eller 

avyttringar (-) -31,6 -34,5 -82,1 

Summa -352,0 -364,2 -710,3 

    

Personalkostnader    

Löner och arvoden -1 733,5 -1 290,1 -3 353,0 

Sociala avgifter    

Pensionskostnader -141,6 -139,2 -336,5 

Övriga sociala avgifter -204,0 -94,4 -248,0 

Summa -2 079,1 -1 523,8 -3 937,5 

    

Avskrivningar och nedskrivningar    

Planenliga avskrivningar -205,3 -154,4 -424,0 

Summa -205,3 -154,4 -424,0 

    

Övriga rörelsekostnader -1 968,2 -1 801,3 -3 985,9 

    

RÖRELSERESULTAT -3 362,0 -2 734,9 -6 315,6 

    

Finansiella intäkter och kostnader    

Övriga ränteintäkter och finansiella 

intäkter 395,5 860,3 858,1 

Räntor och övriga finansiella kostnader -692,9 -564,6 -695,1 

Summa -297,4 295,7 163,0 

    

RESULTAT FÖRE SKATT -3 659,4 -2 439,2 -6 152,6 

    

Inkomstskatt -5,5  -1,4 -1,7 

    

RÄKENSKAPSPERIODENS 

VINST/FÖRLUST -3 664,9 -2 440,6 
-6 154,3 

 



  

 
 

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN  

 
Tusen euro 30/6 2019 30/6 2018 31/12 2018 

    

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella tillgångar    

Utvecklingskostnader 73,9 73,9 71,6 

Immateriella rättigheter 337,7 408,1 358,2 

Summa 411,6 482,0 429,9 

    

Materiella tillgångar    

Maskiner och inventarier 659,3 313,8 464,7 

Summa 659,3 313,8 464,7 

    

Investeringar    

Övriga aktier och andelar 10,0 10,0 10,0 

Summa 10,0 10,0 10,0 

    

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 080,9 805,8 904,6 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Varulager    

Material och förnödenheter 227,2 347,7 258,8 

Summa 227,2 347,7 258,8 

    

Fordringar    

Kundfordringar 609,7 661,9 888,9 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 310,9 264,4 307,7 

Övriga fordringar 230,5 202,5 126,9 

Summa 1 151,2 1 128,8 1 323,5 

    

Kassa och bank 6 378,6 10 305,6 7 175,2 

    

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 7 757,0 11 782,0 8 757,4 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 8 837,9 12 587,9 9 662,1 

 



  

 
 

Tusen euro 30/6 2019 30/6 2018 31/12 2018 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

EGET KAPITAL    

Aktiekapital 80,0 80,0 80,0 

Fond för inbetalt fritt eget kapital 43 019,0 39 480,6 39 480,6 

Balanserad vinst/förlust -39 929,3 -33 439,2 -33 700,5 

Räkenskapsperiodens vinst/förlust -3 664,9 -2 440,6 -6 154,3 

SUMMA EGET KAPITAL -495,2 3 680,8 -294,3 

    

SKULDER    

LÅNGFRISTIGA SKULDER    

Kapitallån 50,0 150,0 100,0 

Övriga räntebärande lån 6 487,0 7 360,2 7 063,4 

Summa 6 537,0 7 510,2 7 163,4 

    

KORTFRISTIGA SKULDER    

Lån från kreditinstitut 1 456,2 0,0 1 103,8 

Leverantörsskulder 669,3 506,9 597,1 

Övriga skulder 267,2 571,6 290,6 

Resultatregleringar 403,3 318,5 801,4 

Summa 2 796,1 1 396,9 2 792,9 

    

SUMMA SKULDER 9 283,1 8 907,1 9 956,3 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 837,9 12 587,9 9 662,1 

 



  

 
 

BERÄKNING AV ÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 

 

  
Aktiekapi

tal 

Fond för 

inbetalt 

fritt eget 

kapital 

Balanserad 

vinst/förlust 

Summa 

eget 

kapital 

Eget kapital per 

31/12 2017 
80,0 38 519,1 -33 078,3 5 520,8 

Aktieemission  961,5  961,5 

Räkenskapsperiodens 

vinst/förlust 
  -2 440,6 -2 440,6 

Omräkningsdifferens   -360,9 -360,9 

Eget kapital per 30 juni 

2018 
80,0 39 480,6 -35 879,8 3 680,8 

 

  

Aktiekapital 

Fond för 

inbetalt 

fritt eget 

kapital 

Balanserad 

vinst/förlust 

Summa 

eget 

kapital 

Eget kapital per 

31/12 2017 
80,0 38 519,1 -33 078,3 5 520,8 

Aktieemission  961,5  961,5 

Räkenskapsperiodens 

vinst/förlust 
  -6 154,3 -6 154,3 

Omräkningsdifferens   -622,2 -622,2 

Eget kapital per 

31/12 2018 
80,0 39 480,6 -39 854,9 -294,3 

 

 

  
Aktiekapi

tal 

Fond för 

inbetalt 

fritt eget 

kapital 

Balanserad 

vinst/förlust 

Summa 

eget 

kapital 

Eget kapital per 

31/12 2018 
80,0 39 480,6 -39 854,9 -294,3 

Aktieemission  3 538,4  3 538,4 

Räkenskapsperiodens 

vinst/förlust 
  -3 664,9 -3 664,9 

Omräkningsdifferens   -74,5 -74,5 

Eget kapital per 

30/6 2019 
80,0 43 019,0 -43 594,3 -495,2 

 



  

 
 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 
Tusen euro 1/1–30/6 2019 1/1–30/6 2018 1/1–31/12 2018 

Kassaflöde från löpande verksamhet    

Räkenskapsperiodens vinst/förlust -3 664,9 -2 440,6 -6 154,3 

Korrigeringar:    

Planenliga avskrivningar 205,7 154,4 424,1 

Andra korrigeringar (intäkter - / kostnader 

+) -74,5 -360,9 -622,2 

Finansiella intäkter och kostnader 298,1 -295,7 -163,0 

Kassaflöde före förändring av 

rörelsekapital -3 235,6 -2 942,7 -6 515,5 

    

Förändring av rörelsekapital:    

Ökning (-) eller minskning (+) av 

kortfristiga fordringar 276,4 721,7 703,0 

Ökning (-) eller minskning (+) av 

varulager 31,6 39,4 128,3 

Ökning (+) eller minskning (-) av 

kortfristiga räntefria skulder -349,3 -851,8 -109,9 

Kassaflöde från löpande verksamhet 

före finansiella poster och skatt -3 276,8 -3 033,4 -5 794,2 

    

Betalda räntor och avgifter för andra 

finansiella kostnader -402,2 -89,6 -398,3 

    

Kassaflöde från löpande verksamhet 

(A) -3 679,0 -3 123,0 -6 192,5 

    

Kassaflöde från investeringar    

Investeringar i immateriella och materiella 

tillgångar -382,0 -242,4 -610,8 

Kassaflöde från investeringar (B) -382,0 -242,4 -610,8 

    

Kassaflöde från finansiering    

Aktieemission 3 538,4 961,5 961,5 

Ökning (+) eller minskning (-) av 

långfristiga lån -274,0 4 236,0 4 543,4 

Kassaflöde från finansiering (C) 3 264,4 5 197,5 5 504,8 

    

Förändring av kassa och bank -796,5 1 832,0 -1 298,4 

Kassa och bank vid periodens 

början 7 175,2 8 473,6 8 473,6 

Kassa och bank vid periodens 

slut 6 378,6 10 305,6 7 175,2 

 



  

 
 

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. 

Bolaget hade inte betydande transaktioner med närstående under rapportperioden. 

 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

Tusen euro 
30/6 2019 

 

30/6 2018 

 

31/12 2018 

 

Säkerheter 55,0 54,9 55,0 

Hyresförpliktelser 58,2 57,4 51,8 

 

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 

såväl Nexstims brittiska dotterbolag Nexstim Ltd som 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. 

De upplupna obetalda räntorna på bolagets kapitallån var 112,2 tusen euro per 30 juni 2019, och detta belopp har 

redovisats som räntekostnad i resultaträkningen och som skuld i balansräkningen. 

 

STÖRRE AKTIEÄGARE 

Enligt det aktieregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy fördelades innehavet hos Nexstim Abp:s 20 största 

aktieägare enligt följande 30 juni 2019: 

 

 Ägare 

Antal 

aktier Andel, % 

1. Nordea Bank ABP* 13 582 569 38,37 

2. Kaikarhenni Oy 4 782 608 13,51 

3. Haapaniemi Ossi 2 826 701 7,98 

4. Kalksten Properties Koy 858 675 2,43 

5. Clearstream Banking S.A.* 801 509 2,26 

6. Danske Bank A/S, Helsingfors filial* 423 995 1,20 

7. Niukkanen Pentti Juhani 330 015 0,93 

8. Pyykönen Riku Tapani 245 116 0,69 

9. Filen Harri Johannes 206 945 0,58 

10. Nurkkala Aaro Pellervo 200 000 0,56 

11. Partanen Juha Veikko 194 388 0,55 

12. Salmela Veijo Ensio 180 937 0,51 

13. Kivi Esko 163 371 0,46 

14. Tuorila Sampo 163 015 0,46 

15. Hilmola Olli-Pekka Kristian 150 000 0,42 

16. Nordnet Bank AB* 149 243 0,42 

17. Himanka Reijo Juhani 128 688 0,36 

18. Lassila Markus Kalervo 111 600 0,32 

19. Hallika Urmas 109 900 0,31 

20. Ruponen Esa Juhani 105 000 0,30 

*Förvaltarregistrerade aktieägare 


