
 
  

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2018 (TILINTARKASTAMATON) 

 

Yhtiötiedote, Helsinki, 16.8.2018 klo 9.00 

 

Kohokohdat tammi-kesäkuussa 2018 

 

• Nexstim toimitti ensimmäisen NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston Yhdysvaltoihin käytettäväksi 

vakavan masennuksen (MDD) hoidossa. Toimitus oli seurausta menestyksellisen Nexstim SmartFocusTM 

TMS-teknologian lanseerauksesta Clinical TMS Society -järjestön vuosikokouksessa, joka järjestettiin New 

Yorkissa toukokuussa 2018 

• Potilaiden rekrytointi päättyi vaiheen III E-FIT-lisätutkimukseen Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa tutkitaan 60 

koehenkilön avulla NBT®-laitteiston käyttöä yläraajojen kuntoutuksessa aivohalvauksen jälkeen. Tutkimuksen 

odotetaan valmistuvan kolmen viikon sisällä tämän ensimmäisen puolivuotiskatsauksen 2018 julkaisemisen 

jälkeen 

• Kassavarat olivat 10,3 miljoonaa euroa kesäkuun 2018 lopussa sisältäen oman pääoman ehtoisen 1 miljoonan 

euron suuruisen rahoituksen laskemalla liikkeelle uusia suunnattuja osakkeita Capricorn Health-tech  Fund-

rahastolle sekä 4 miljoonan euron lainan noston Kreos Capital V (UK) Limited -pääomasijoitusyhtiöltä  

• Yhtiön liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa (2017: 1,1 miljoonaa euroa) 

 

Yleiskuvaus yhtiöstä 

 

Nexstim on yksilöllinen neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon 

ulkopuoliseen tarkasti navigoivaan aivostimulaatioon perustuvat laitteistot hoitosovelluksiin (NBT®-laitteisto) ja 

diagnostiikkasovelluksiin (NBS-laitteisto). 

 

NBT®-laitteiston kaupallinen hyödyntäminen hoitosovelluksissa kuten aivohalvauspotilaiden kuntoutus sekä 

masennuksen ja kroonisen kivun hoito on keskeinen painopistealue Nexstimin liiketoimintastrategiassa. 

 

Nexstim on kehittänyt NBT®-laitteiston yhtiön NBS-teknologia-alustalle, joka on osoittanut pidentävän 

etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun leikkauspotilaalla oli matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen aivojen 

kartoituksessa käytettävään kultaiseen standardiin. 

 

NBT® 

 

• Nexstimin NBT®-alusta perustuu ainutlaatuiseen SmartFocusTM kallon läpäisevään magneettiseen 

stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan 

stimuloida yksillöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti hoidon aikana. Teknologia auttaa 

vastaamaan merkittäviin täyttämättä oleviin kliinisiin tarpeisiin. 

 

• Nexstim sai marraskuussa 2017 FDA:lta luvan NBT®-laitteiston markkinointiin vakavan masennuksen 

hoidossa käytettävänä laitteistona Yhdysvalloissa. Laitteisto lanseerattiin Yhdysvalloissa toukokuussa 2018 ja 

ensimmäiset laitteistot on toimitettu ensimmäisille klinikoille.  Nykyisin arvioilta n. 30 tuhatta potilasta saa 

Yhdysvalloissa vuosittain TMS masennushoitoa (n. 2% markkinapenetraatio, mutta vakavan masennuksen 

kokonaispotilasmarkkinakoko Yhdysvalloissa on n. 1,9 miljoonaa potilasta, joka vastaa n. USD 17 miljardin 

arvoista hoidon kokonaismarkkinaa 

 

• Nexstim ilmoitti tammikuussa 2018 potilaiden rekrytoinnin päättymisestä vaiheen III E-FIT-lisätutkimukseen 

Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa tutkitaan 60 koehenkilön avulla NBT®-laitteiston käyttöä yläraajojen 

kuntoutuksessa aivohalvauksen jälkeen. Tutkimuksen odotetaan valmistuvan kolmen viikon sisällä tämän 

ensimmäisen puolivuotiskatsauksen 2018 julkaisemisen jälkeen. Positiivisen tuloksen, kun E-FIT-

tutkimustiedot ja vaiheen III NICHE-tutkimustiedot on yhdistetty, mahdollistaisi Nexstimille hakea FDA:n lupaa 

laitteiston markkinoimiseksi tässä käyttöaiheessa Yhdysvalloissa. EU-alueen ja Yhdysvaltojen markkinoiden 

arvioitu vuotuinen potilasmäärä aivohalvauspotilaiden yläraajojen kuntoutuksessa on yhteensä n. 0.8 miljoonaa 

potilasta. 

 

NBS 



  

 
 

 

• NBS-laitteistojen myynti on jatkanut kasvuaan ja nyt noin 150 tutkimusyliopistoa ja johtavaa sairaalaa ympäri 

maailman käyttävät niitä. 

 

Toimitusjohtaja Martin Jamiesonin katsaus 

Olen tyytyväinen voidessani kertoa Nexstimin tärkeästä kehityksestä vuoden 2018 alkupuoliskon aikana.  

Nexstim aloitti vakavan masennuksen hoidossa käytettävän NBT®-laitteiston kaupallistamistoimet Yhdysvalloissa. 

Ensimmäiset toimitukset tehtiin heti laitteiston lanseerauksen jälkeen toukokuussa 2018. FDA myönsi Nexstimille 

510(k)-luvan NBT-laitteiston käyttöön vakavan masennuksen hoidossa marraskuussa 2017. Vakava masennus on toistuva 

ja usein krooninen sairaus, johon liittyy merkittäviä täyttämättä olevia kliinisiä tarpeita ja josta kärsii 2–5 prosenttia 

teollisuusmaiden väestöstä. Aivojen toistuva kallon läpäisevä magneettinen stimulaatio (TMS) on osoittautunut 

tehokkaaksi sovellukseksi vakavan masennuksen hoidossa potilailla, joihin lääkehoito ei tehoa.  

Olemme vakuuttuneita siitä, että SmartFocusTM NBT®-laitteisto erottuu ainutlaatuisten navigointitoimintojen 

mahdollistaman yksilöllisen hoidon ansiosta selvästi markkinoilla tällä hetkellä saatavilla olevista TMS-laitteistoista, 

joissa ei ole navigointitoimintoa. Masennuksen hoidossa käytetyn laitteiston myyntiputki etenee hyvin. Lisäämme 

panostuksia entistä suurempien myyntituottojen saavuttamiseksi jatkamalla kaupallisen organisaatiomme vahvistamista 

Yhdysvalloissa. 

Nexstim ilmoitti tammikuussa 2018, että potilaiden rekrytointi yhtiön E-FIT-tutkimukseen (Electric Field Navigated 1Hz 

rTMS for Post-Stroke Motor Recovery Trial) on viety loppuun. Tutkimus tuottaa lisätietoa NBT-laitteiston käytöstä 

aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa, jonka kliinisessä kehityksessä se on tärkeä välietappi. Tutkimukseen rekrytoitiin 

suunnitelmien mukaan yhteensä 60 potilasta.  

E-FIT-tutkimuksessa käytetään uutta verrokkikomparaattoria. Tutkimus on suunniteltu täydentämään aiemmin 

valmistunutta vaiheen III NICHE-tutkimusta FDA:n suosittelemalla tavalla. Valmistuneessa NICHE-tutkimuksessa 

ryhmässä, jota hoidettiin NBT-laitteistolla, saavutettiin myönteisiä tuloksia. Ryhmän potilaista 2/3:lla vaste oli kliinisesti 

merkittävä. Kuitenkin myös verrokkiryhmässä, jossa oli käytössä verrokkikela, saavutettiin myönteisiä tuloksia mikä 

johtui yhtiön arvion mukaan verrokkikelan hoitovaikutuksesta. FDA on hyväksynyt uuden verrokkikelan, jota käytetään 

E-FIT-tutkimuksessa. 

Nexstim on nyt edennyt E-FIT-tutkimuksessa viralliseen tutkimuskeskusten sulkemisprosessiin ja arvioi E-FIT-

tutkimustulosten analyysin julkistettavan kolmen viikon sisällä tämän ensimmäisen puolivuotiskatsauksen 2018 

julkaisemisen jälkeen. Yhdistettyihin E-FIT- ja NICHE-tutkimuksiin perustuvat myönteiset tulokset tukisivat Nexstimin 

suunnittelemaa De Novo 510(k) -luvan hakemista laitteiston käyttöön aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa. FDA:n 

antaman De Novo 510(k) -luvan myötä Nexstim voisi aloittaa NBT-laitteiston markkinoinnin ja myynnin sen 

käyttämiseksi aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa Yhdysvalloissa, joka on laitteiston suurin ja tuottoisin markkina-

alue. 

Nettomyynti kasvoi vuoden 2018 alkupuoliskon aikana 2 % ja oli 1,1 miljoonaa euroa, kun se oli 1,1 miljoonaa euroa 

vuoden 2017 alkupuoliskolla. Kasvu perustui NBS-laitteiston myyntiin Yhdysvalloissa. Vuoden alku oli vahvin yhtiön 

koko historian aikana. 

Olemme kehittäneet NBT®-laitteiston myyntiä laajemmin EU-markkinoilla ja lanseeranneet laitteiston käytettäväksi 

masennuksen hoidossa Yhdysvalloissa sekä tehneet työtä De Novo 510(k) -luvan hakemiseksi FDA:lta laitteiston 

käyttöön aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa. Käteisvarojen käyttö oli –3,1 miljoonaa euroa vuoden 2018 

alkupuoliskolla, kun se oli –2,8 miljoonaa euroa vuoden 2017 alkupuoliskolla. Tähän on syynä kaupallisen myynti- ja 

markkinointiorganisaation ja kliinisen organisaation kehitystyön jatkaminen.  

Olemme vakuuttuneita siitä, että Nexstimin NBT®-laitteiston maailmanlaajuinen potentiaali on merkittävä Yhdysvaltojen 

ja Euroopan markkinoiden lisäksi myös laajoilla ja toistaiseksi hyödyntämättömillä Aasian markkinoilla. 

Nexstimin arvion mukaan NBS-laitteiston tuottopotentiaalia käyttöön aivojen kartoituksessa Yhdysvalloissa ja muilla 

maantieteellisillä markkina-alueilla ei ole vielä saavutettu. Jatkamme vahvan pitkän aikavälin yhteistyökumppanin 



  

 
 

etsimistä kaupallistoimien tukemiseksi tällä alueella. 

Nextim on tyytyväinen uuteen 1,0 miljoonan euron rahoitukseen, jonka yhtiö on saanut suunnatussa osakeannissa pitkän 

aikavälin sijoittajalta Capricorn Health-tech Fund -rahastolta kesäkuussa 2018. Lisäksi Nexstim nosti Kreos Capitalin 

myöntämän 4 miljoonan euron seniorilainan. Olemme vakuuttuneita siitä, että ajankohta on oikea Kreosin myöntämän 

lainan nostamiseen NBT®-laitteiston kaupallistoimien tukemiseksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa. 

Nexstimin kassavarojen tilanne 30.6.2018 oli 10,3 miljoonaa euroa, kun kassavarat olivat 9,2 miljoonaa euroa  kesäkuun 

2017 lopussa. Yrityksen toiminta rahoitetaan vuoden 2019 toiselle neljännekselle saakka nykyisillä käteisvaroilla sekä 

myynnin tuotoilla. 

Yhtiö arvioi parhaillaan mahdollisuuksia kerätä lisää varoja vuoden 2018 jälkipuoliskon aikana, jotta se voi valmistautua 

NBT®-laitteiston markkinoinnin ja myynnin aloittamiseen aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa käytettävänä laitteistona 

Yhdysvalloissa vuoden 2019 alkupuoliskon aikana, rahoittaa laajennettua kliinistä tutkimusohjelmaa ja kehittää 

potilashoitotietojen rekisteriä. 

 

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 

 

Tuhatta euroa 1-6/2018 

6kk 

1-6/2017 

6kk 

1-12/2017 

12kk 

Liikevaihto 1 079,3 1 058,4 2 645,3 

Henkilöstökulut -1 523,8 -1 475,3 -3 334,7 

Poistot ja arvonalentumiset -154,4 -165,1 -341,3 

Liiketoiminnan muut kulut -1 801,3 -1 759,0 -4 118,1 

Tilikauden tulos  -2 440,6 -3 433,9 -7 327,9 

Tulos per osake (euroa) -0,03 -0,05 -0,09 

Liiketoiminnan rahavirta -3 123,0 -2 791,2 -5 402,9 

Rahat ja pankkisaamiset 10 305,6 9 239,3 8 473,6 

Oma pääoma 3 680,8 7 089,2 5 520,8 

Omavaraisuusaste (%) 31,23 65,19 52,77 

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl) 97 531 529 86 053 694 93 173 604 

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana 

keskimäärin (kpl) 93 661 249 70 330 185 79 476 965 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 

raportointikauden lopussa (kpl) 141 024 519 118 903 768    132 947 261 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 

raportointikauden aikana keskimäärin (kpl) 133 547 163 105 089 658    114 676 433 

Tulevaisuudennäkymät 

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että tilikaudella 2018 tehdään useita investointeja ja että tilikauden 

tappio on suurempi kuin vuonna 2017. 

Taloudellinen katsaus 

Suluissa esitetyt luvut (tuhatta euroa) viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 

Toiminnan tulos 

Liikevaihto 

Liikevaihto 1.1.-30.6.2018 oli 1 079.3 tuhatta euroa (1 058,4), jossa kasvua 2,0 prosenttia. 

Valmistus omaan käyttöön 

Valmistus omaan käyttöön 1.1.-30.6.2018 oli 19,2 tuhatta euroa (24,3) ja se koostuu aktivoiduista kehittämismenoista. 



  

 
 

Liiketoiminnan muut tuotot 

Liiketoiminnan muut tuotot 1.1.-30.6.2018 olivat 10,2 tuhatta euroa (66,6). Liiketoiminnan muut tuotot koostuivat lähinnä 

Tekesiltä saaduista avustuksista. 

Materiaalit ja palvelut 

Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut 1.1.-30.6.2018 olivat -364,2 tuhatta euroa (-233,6). 

Henkilöstökulut 

Henkilöstökulut 1.1.-30.6.2018 olivat -1 523,8 tuhatta euroa (-1 475,3). Kulujen kasvu johtui pääasiassa uusista 

henkilöstörekrytoinneista. 

Poistot ja arvonalentumiset 

Poistot ja arvonalentumiset 1.1.-30.6.2018 olivat -154,4 tuhatta euroa (-165,1). 

Liiketoiminnan muut kulut 

Liiketoiminnan muut kulut 1.1.-30.6.2018 olivat -1 801,3 tuhatta euroa (-1 759,0). Kuluista 279,9 tuhatta euroa johtui  

vaiheen III E-FIT-lisätutkimuksen suorista kuluista. 

Liikevoitto / -tappio 

Liiketappio 1.1.-30.6.2018 oli -2 734,9 tuhatta euroa (-2 483,7). 

Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto 1.1.-30.6.2018 oli 295,6 tuhatta euroa (-947,9). Rahoitustuotot koostuivat pääosin 

valuuttakurssivoitoista. 

Tulos ennen veroja 

Tulos ennen veroja 1.1.-30.6.2018 oli -2 439,2 tuhatta euroa (-3 431,6). 

Tuloverot 

Tuloverot 1.1.-30.6.2018 oli -1,4 tuhatta euroa (-2,3). 

Raportointikauden voitto / -tappio 

Raportointikauden tappio 1.1.-30.6.2018 oli -2 440,6 tuhatta euroa (-3 443,9). 

Taloudellinen asema 

Pysyvät vastaavat 

Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 805,8 tuhatta euroa (831,0). Aineettomat hyödykkeet, joiden arvo oli 482,0 tuhatta euroa 

30.6.2018, koostuvat lähinnä aktivoiduista kehittämismenoista ja aineettomista oikeuksista. Aineelliset hyödykkeet, 

joiden arvo oli 313,8 tuhatta euroa 30.6.2018, koostuvat lähinnä tutkimus-, demo- ja liiketoiminnan käytössä olevista 

NBT®-laitteistoista. 

Vaihtuvat vastaavat 

Yhtiön vaihtuvat vastaavat olivat 11 782,0 tuhatta euroa (10 593,0). Vaihtuvien vastaavien kasvu johtui pääasiassa 

rahojen ja pankkisaamisten kasvusta. 

Oma pääoma 

Konsernin oma pääoma oli 3 680,8 tuhatta euroa (7 089,2). 



  

 
 

Vieras pääoma 

Pitkäaikainen vieras pääoma 

Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli 7 510,2 tuhatta euroa (3 528,3). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma koostuu 

pääomalainoista, muista korollisista lainoista ja saaduista ennakoista. Pitkäaikaisen vieraan pääoman kasvu johtui 

pääasiassa Kreos Capital lainan nostosta. 

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Yhtiön lyhytaikainen vieras pääoma oli yhteensä 1 396,9 tuhatta euroa (806,5). Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu 

suurimmaksi osaksi ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista. 

 

Rahoitus ja investoinnit 

Likvidit varat, jotka koostuvat rahoista ja pankkisaamisista, olivat 10 305,6 tuhatta euroa (9 239,3). Nykyiset käteisvarat 

ja myyntituotot riittävät rahoittamaan yhtiön toiminnan vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen loppuun asti. 

Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli raportointikaudella -3 123,0 tuhatta euroa (-2 791,2). 

Investointien nettorahavirta oli -242,4 tuhatta euroa katsauskaudella (-84,8). 

Rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella oli 5 197,5 tuhatta euroa (3 959,0), joka koostui osakeannista Capricorn 

Health-tech  Fund-rahastolle sekä pitkäaikaisten lainojen nostoista Kreos Capitalilta ja Business Finlandilta. 

Organisaatio ja henkilöstö 

Nexstimin strategiana on rekrytoida työntekijöitä, joilla Yhtiö arvioi olevan Yhtiön tehokkaan toiminnan ja liiketoiminnan 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarvittavaa ydinosaamista ja tietotaitoa. Nexstim on strategiansa mukaisesti 

ulkoistanut suurimman osan toiminnoistaan, kuten valmistuksen. 

Yhtiö on jaettu viiteen operatiiviseen liiketoiminta-alueeseen: 

• Kliininen osasto; 

• Tutkimus ja kehitys (T&K); 

• Operaatiot; 

• Myynti- ja markkinointi sisältäen jälkimarkkinoinnin ja palvelut; 

• Hallinto, johon kuuluvat talous-, laki-, laatu ja viranomaishyväksyntä -tukitoiminnot. 

Raportointikauden lopussa 30.6.2018 Nexstim konsernin palveluksessa oli 28 vakituista työntekijää. Nexstim Oyj:n 

(emoyhtiö) palveluksessa oli samalla hetkellä 21 vakituista työntekijää. 1.1.-30.6.2018 välisenä aikana Nexstim konserni 

työllisti keskimäärin 26 vakituista työntekijää (2017: 23). 

Strategia 

Nexstimin missio 

Tekemällä kallon läpäisevällä magneettisella stimuloinnilla (Transcranial Magnetic Stimulation eli TMS) sähkökentistä 

näkyviä ja toistettavia mahdollistamme potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa 

aivosairauksissa ja -häiriöissä. 

Nexstimin visio 

Asetamme uuden standardin tällä hetkellä vaikeasti hoidettavissa olevien aivosairauksien ja -häiriöiden hoidolle. 

Mukautettu TMS antaa potilaille ja heidän läheisilleen takaisin elämän, jonka he pelkäsivät menettäneensä. 

Nexstimin strategia 

Nexstimin keskeisenä strategiana on validoida ja kaupallistaa yhtiön kehittämä mukautettu SmartFocusTM TMS -

aivostimulaatioteknologia käyttöaiheissa, joiden hoitovaihtoehdot eivät ole tällä hetkellä optimaalisia. Tällaisia 

käyttöaiheita ovat aivohalvauspotilaiden kuntoutus sekä masennuksen ja kroonisen kivun hoito. 

Investoimme myyntiin ja markkinointiin sekä kliinisiin resursseihin ja jatkamme rahoituksen keräämistä 

kasvutavoitteiden tukemiseksi. Tavoitteenamme on luoda myyntiä Yhdysvalloissa ja laajoilla EU-markkinoilla tällä 



  

 
 

hetkellä hyväksytyissä käyttöaiheissa sekä tuottaa kliinistä tietoa viranomaishyväksyntöjen saamiseksi uusille tärkeille 

käyttöaiheille laajoilla markkinoilla, kuten aivohalvauspotilaiden kuntoutus Yhdysvalloissa.  

Arviomme mukaan myyntipotentiaali on merkittävä toistaiseksi hyödyntämättömillä Aasian markkinoilla, joilla 

jatkamme mahdollisuuksien kartoittamista. 

Nexstimin tavoitteena on lisäksi hyödyntää SmartFocusTM TMS -teknologian koko kaupallinen potentiaali aivoleikkausta 

edeltävässä kartoituksessa navigoivan aivostimulaation (Navigated Brain Stimulation eli NBS) avulla. 

Keskitymme edelleen ensi sijassa hoitoteknologian (NBT®) potentiaalin hyödyntämiseen, koska sen mahdollisuudet 

markkinoilla ovat erityisen laajat. Lisäksi se tarjoaa joustavat ansaintamallit liikevaihdon kerryttämiseen lisäämällä 

esimerkiksi kertakäyttöisten välineiden myyntiä. 

Olennaiset tapahtumat raportointikaudelta 

6.1.2018 Yhtiö ilmoitti, että Nexstim rekrytoi viimeisen potilaan vaiheen III E-FIT-lisätutkimuksessa. 

23.1.2018 Yhtiö ilmoitti, että Innovaatiorahoituskeskus Business Finland oli myöntänyt Nexstim Oyj:lle noin 1 miljoonan 

euron tutkimus- ja kehittämistoiminnan lainan käytettäväksi uuden sukupolven helppokäyttöisen käyttöliittymän (GUI) 

kehittämiseksi vakavan masennuksen ja kroonisen kivun hoitoon NBT (Navigated Brain Therapy) järjestelmällä. 

26.1.2018 Yhtiö ilmoitti, että Nexstim Oyj:n 2013A -optio-oikeuksilla oli merkitty 148 160 uutta osaketta. Uudet osakkeet 

otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland- ja Nasdaq First North Sweden -markkinapaikoilla 

31.1.2018. 

16.3.2018 yhtiö ilmoitti, että se on lopettanut tuotteidensa kokoonpanosta ja jakelusta Kiinassa käydyt neuvottelut 

tuloksettomina mahdollisen kiinalaisen kumppanin kanssa. 

Nexstim ilmoitti seuraavista yhtiökokouksen 28.3.2018 tekemistä päätöksistä:  

• Nexstim Oyj:n yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2017 ja myönsi 

hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 

1.1.2017-31.12.2017 ja että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille. 

• Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi. Martin Jamieson, Ken Charhut, Rohan J. Hoare, 

Juliet Thompson ja Tomas Holmberg valittiin hallituksen jäseniksi. Martin Jamieson valittiin hallituksen 

puheenjohtajaksi ja Juliet Thompson varapuheenjohtajaksi. 

• Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa: palkkioksi vahvistettiin 36 000 euroa niille hallituksen 

jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa, ja 27 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on 

Euroopassa. Yhtiökokous suosittaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista Yhtiön 

osakkeisiin. 

• Valiokuntien jäsenille maksetaan palkkiot valiokuntatyöskentelystä seuraavasti: puheenjohtajalle 10 000 euroa 

vuodessa ja valiokuntien jäsenille 5 000 euroa. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa korvaus kohtuullisiksi 

katsottavista matkakustannuksista. 

• Yhtiökokous päätti, että rajoitettujen osakeyksiköiden jakamisohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, 

jotka ovat riippumattomia suhteessa Yhtiöön. Vuoden 2018 palkkioiden suuruus määritetään käteisenä. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen kaikille jäsenille, jotka ovat riippumattomia suhteessa Yhtiöön, maksetaan 

bruttopalkkiona yhteensä 12 500 euroa ansaintakautena 2018-2019. Tarkoituksena on ehdottaa myös vuoden 

2019 yhtiökokoukselle yhtä suurien palkkioiden antamista hallituksen jäsenille. 

• Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi 

tilintarkastajaksi Martin Grandell. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuulliseksi katsottava palkkio. 

Yhtiökokous myös hyväksyi Rahoitusjärjestelyn ja siihen liittyvät Lainasopimuksen, Vakuussopimukset ja 

Warranttisopimuksen Kreos Capital V (UK) Limitedin kanssa ("Kreos"). 

Rahoitusjärjestelyssä Kreos myöntää Yhtiölle 4 miljoonan euron seniorilainan. Lainasopimuksen perusteella nostettujen 

lainojen vuosikorko on 10,75 %. Rahoitusjärjestelyn tuotot käytettäisiin ensisijaisesti Nexstimin NBT®- ja NBS-

tuotteiden kaupallistamisen edistämiseen Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa. 

Nexstim on lainasopimuksen perusteella velvollinen maksamaan koron lisäksi seuraavat maksut ja kulut: 40 000 euron 

transaktiomaksu; palkkio, joka on suuruudeltaan 1,75 % Lainasopimuksen perusteella nostetun lainan määrästä; ja jos 

koko Lainasopimuksen mukaista lainaa ei nosteta, palkkio, joka on suuruudeltaan 1,00 % nostamatta olevan lainan 

määrästä. 

Rahoitusjärjestely sisältää myös Nexstimin uusiin osakkeisiin oikeuttavien Warranttien antamisen. Warranttien 

antamisesta sovittaisiin Nexstimin ja Kreos Capital V (Expert Fund) LP:n välisessä warranttisopimuksessa. Uusien 



  

 
 

osakkeiden enimmäislukumäärä, johon Warrantit oikeuttaisivat, olisi 1 739 761 (ollen Warranttisopimuksessa tarkemmin 

määritetyllä tavalla laskettuna 480 000 jaettuna Nexstimin osakkeen 90 päivän kaupankäyntimäärillä painotetulla 

keskihinnalla). 

28.3.2018 Nexstim ilmoitti seuraavista yhtiön hallituksen tekemistä päätöksistä. Hallitus valitsi seuraavat henkilöt yhtiön 

valiokuntiin: Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Juliet Thompson ja jäsenet ovat Rohan Hoare ja Tomas Holmberg; 

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Ken Charhut ja jäsenet ovat Rohan Hoare ja Tomas Holmberg; ja 

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on Sami Tuhkanen ja jäsenet ovat Juliet Thompson, Martin Jamieson ja Risto 

Ilmoniemi. 

Yhtiökokouksen hyväksyttyä Kreos rahoitusjärjestelyn Nexstimin hallitus päätti toteuttaa rahoitusjärjestelyn ja hyväksyä 

siihen liittyvät jäljellä olevat sopimukset. Nexstimin hallitus päättää erikseen kaikista rahoitusjärjestelyn nojalla 

nostetuista lainoista ja liikkeelle lasketuista warranteista. 

Yhtiökokouksen antamien valtuuksien ja yhtiökokouksen 28.3.2017 hyväksymän rajoitettujen osakeyksiköiden palkkio-

ohjelman perusteella yhtiön hallitus päätti antaa yhteensä 209 765 uutta osaketta maksutta hallituksen neljälle jäsenelle. 

Ohjelmaan osallistuvat hallituksen jäsenistä Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare ja Juliet Thompson. Ken 

Charhut, Rohan Hoare ja Juliet Thompson saivat jokainen 50 781 osaketta ja Tomas Holmberg saa 57 422 osaketta 

yhtiökokouksen 28.3.2017 määrittämän bruttopalkkion perusteella ansaintakaudella 2017-2018. 

23.4.2018 Yhtiö ilmoitti, että sen uusi hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Finland- ja Nasdaq First North 

Sweden -kauppapaikoilla on Sisu Partners Oy. 

22.5.2018 Yhtiö ilmoitti, että se oli sopinut ensimmäisen NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston toimituksesta 

Yhdysvalloissa Island Psychiatry -yritykselle, joka on laadukkaita ja kattavia mielenterveyspalveluja tuottava yksityinen 

klinikka Long Islandissa New Yorkissa. 

18.6.2018 Yhtiö ilmoitti 0,96 miljoonan euron suuruisesta oman pääoman ehtoisesta bruttorahoituksesta, jonka Yhtiö saa 

laskemalla liikkeelle uusia osakkeita. Osakeanti on suunnattu Capricorn Health-tech  Fund-rahastolle, jonka kotipaikka 

on Belgia. Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle enintään 4 000 000 uutta osaketta 0,24 euron osakekohtaisella 

merkintähinnalla. Osakkeiden yhteen laskettu merkintähinta oli 960 000 euroa. 

19.6.2018 Yhtiön hallitus päätti nostaa 4 miljoonan euron lainan Kreos Capital V (UK) Limitedin kanssa tekemänsä 

sopimuksen mukaisesti sekä laskea liikkeeseen siihen liittyvät osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ("warrantit"). 

19.6.2018 Nexstim Oyj päätti uudesta optio-ohjelmasta vuodelle 2018 ja muutoksista vuoden 2016 osakeoptioihin sekä 

yhtiön hallussa olevien 2013A-optioiden mitätöinnistä. Vuoden 2018 ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien 

enimmäismäärä on 2 200 000, ja ne oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 2 200 000 yhtiön uutta tai yhtiön 

hallussa olevaa osaketta. Osakeoptioista 1 100 000 on 2018A-optioita ja 1 100 000 on 2018B-optioita. Vuoden 2016 

osakeoptioihin tehtyjen muutospäätöksen seurauksena yhteensä 2 859 086 vuoden 2016 optiota on merkitty tunnuksella 

B, ja nämä optio-oikeudet on annettu johdolle ja henkilöstölle. Lisäksi yhteensä 3 662 362 optiota on merkitty tunnuksella 

C, ja näistä 1 650 914 on annettu johdolle ja henkilöstölle ja 2 011 448 on edelleen yhtiön hallussa. Hallitus päätti antaa 

yhteensä 1 850 000 optio-oikeutta tietyille yhtiön avainhenkilöille (myös toimitusjohtajalle). Hallitus päätti lisäksi 

mitätöidä lopullisesti ja peruuttamattomasti 72 268 yhtiön hallussa olevaa 2013A-optiota. 

Olennaiset tapahtumat raportointikauden jälkeen 

Nexstim Oyj:llä ei ole olennaisia tapahtumia raportointikauden päättymisen jälkeen. 

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät 

Nexstimin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen 

arvon kannalta. Nexstim Oyj:n hallitus arvioi riskejä kaksi kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun 

prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. 

Puolivuotiskatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset. 

Yhtiön lähiajan riskeissä ei ole havaittu vuoden 2017 tilinpäätöksen julkaisun jälkeen merkittäviä muutoksia. 

Osake ja osakkeenomistajat 

Nexstim Oyj:n kokonaan maksettu osakepääoma 30.6.2018 oli 80 000,00 euroa, ja se jakautui 97 531 529  osakkeeseen. 

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Nexstimillä on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI4000102678. Raportointikauden 

lopussa Nexstimin hallussa ei ollut omia osakkeita. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Nexstim Oyj:n 

yhtiökokouksissa. Osakkeet on laskettu liikkeeseen Suomen lain mukaisesti. 

Nexstim Oyj:n osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä, First North Finlandissa sekä Tukholman Pörssissä, First North 



  

 
 

Swedenissä. Alla olevassa on esitetty First North Finland osakekurssitiedot euroissa (EUR) ja First North Sweden 

osakekurssitiedot Ruotsin kruunuissa (SEK). 

1.1.-30.6.2018 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli EUR 0,31 (2017: EUR 0,31) ja  SEK 2,98 (2017: SEK 3,01), alin EUR 

0,18 (2017: EUR 0,14) ja SEK 1,82 (2017: SEK 1,32) ja keskikurssi EUR 0,24 (2017: EUR 0,22) ja SEK 2,39 (2017: 

SEK 2,18). Päätöskurssi 29.6.2018 oli EUR 0,23 (2017: EUR 0,26) ja SEK 2,40 (2017: SEK 2,58). 

Osakkeita vaihdettiin 1.1.-30.06.2018 julkisessa kaupankäynnissä yhteensä 41 398 915 kappaletta, mikä vastaa 44,2 

prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.-30.6.2018 osakkeita oli keskimäärin 93 661 249 

kappaletta. 

Osakekannan markkina-arvo 29.6.2018 päätöskurssilla EUR 0,23 ja SEK 2,40 oli EUR 22 237 tuhatta (2017: 22 546) ja 

SEK 233 881 tuhatta (2017: 222 019). 

Nexstim Oyj:llä oli 30.6.2018 avoinna yhteensä 33 541 358 warranttia joiden osakekohtainen merkintähinta oli välillä 

0.2773 – 0.8539 euroa. Lisäksi osakkeiden optio-oikeuksia oli yhteensä of 9 951 632 kappaletta joiden osakekohtainen 

merkintähinta oli välillä 0.01 – 0.20 euroa. Tarkempaa tietoa avoinna olevista warranteista ja optio-oikeuksista on 

saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.nexstim.com/investors/share-information/ 

Nexstim Oyj:n hallituksella oli 30.06.2018 käytettävissään seuraavat valtuudet. 

Yhtiökokous päätti 31.3.2016 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 

osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla 

annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden 

lukumäärä voi olla yhteensä enintään 950 000 osaketta. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen 

päätöksestä. Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta hallituksen jäsenille annettavan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän ja 

yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hallitus päätti 25.5.2016 uudesta optio-

ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 antaman valtuutuksen nojalla. Hallituksen valtuutusta on jäljellä 

enintään 240 090 osaketta. 

Yhtiökokous päätti 28.3.2018 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla. Valtuutuksen nojalla 

annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa yhden (1) 

vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, 

mahdollisten yritysfuusioiden ja -ostojen toteuttamiseen sekä Yhtiön muihin tarkoituksiin. Yhtiön hallitus päätti 

18.6.2018 laskea liikkeelle enintään 4 000 000 uutta osaketta. Hallituksen valtuutusta on jäljellä enintään 16 000 000 

osaketta. 

Yhtiökokous päätti lisäksi 28.3.2018 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla. Valtuutuksen 

nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa viisi (5) 

vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta hallituksen jäsenille annettavien rajoitettujen 

osakeyksiköiden jakamisohjelman ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen. 

Yhtiökokouksen antamien valtuuksien ja yhtiökokouksen 28.3.2017 hyväksymän rajoitettujen osakeyksiköiden palkkio-

ohjelman perusteella yhtiön hallitus päätti antaa yhteensä 209 765 uutta osaketta maksutta hallituksen neljälle jäsenelle. 

Yhtiön hallitus päätti 19.6.2018 perustaa uuden optio-ohjelman Nexstim Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johtajille ja 

työntekijöille. Vuoden 2018 ohjelmasta annettavien optio-oikeuksien enimmäismäärä on 2 200 000. Hallituksen 

valtuutusta on jäljellä enintään 590 235 osaketta. 

 

 

Helsingissä, 16.8.2018 

 

Nexstim Oyj 

Hallitus 

 

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä: 

 

Nexstim +44 771 516 3942 

Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja martin.jamieson@nexstim.com 

 

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja) +358 (0)10 231 4560 

http://www.nexstim.com/


  

 
 

 

Citigate Dewe Rogerson +44 (0)207 2822949 

David Dible/Shabnam Bashir david.dible@citigatedr.co.uk 

 

Taloudellinen tiedottaminen 

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous järjestetään torstaina 16.8.2018 klo 16.00 

Suomen aikaa. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson sekä talousjohtaja Mikko Karvinen 

esittelevät taloudelliset ja toiminnan tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä. 

Puhelinkokouksen puhelinnumerot: 

Suomi: +358 (0) 800 914672 

Ruotsi: +46 (0) 20 089 6377 

Iso-Britannia: +44 (0) 20 3003 2666 

Yhdysvallat: + 1 866 966 5335 

Kansainvälinen: +44 (0) 20 3003 2666 

 

Puhelun salasana: Nexstim 

 

Tilinpäätöstiedote 31.12.2018 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 28.2.2019. 

 

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet 

Nexstim Oyj:n puolivuotiskatsaus on laadittu Suomalaisen kirjanpitokäytännön sekä esitetty First North markkinapaikan 

sääntöjen mukaisesti. Puolivuotiskatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöritetty 

tarkoista luvuista. 

 

  



  

 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 

 
Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 

    

LIIKEVAIHTO 1 079,3 1 058,4 2 645,3 

    

Valmistus omaan käyttöön 19,2 24,3 38,8 

Liiketoiminnan muut tuotot 10,2 66,6 70,2 

    

Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat    

Ostot tilikauden aikana -329,7 -282,1 -617,2 

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -34,5 55,8 94,8 

Ulkopuoliset palvelut 0,0 -7,3 -29,8 

Yhteensä -364,2 -233,6 -522,1 

    

Henkilöstökulut    

Palkat ja palkkiot -1 290,1 -1 273,3 -2 903,3 

Henkilösivukulut    

Eläkekulut -139,2 -117,7 -277,2 

Muut henkilösivukulut -94,4 -84,4 -154,2 

Yhteensä -1 523,8 -1 475,3 -3 334,7 

    

Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot -154,4 -165,1 -341,3 

Yhteensä -154,4 -165,1 -341,3 

    

Liiketoiminnan muut kulut -1 801,3 -1 759,0 -4 118,1 

    

LIIKEVOITTO / - TAPPIO -2 734,9 -2 483,7 -5 591,9 

    

Rahoitustuotot ja –kulut    

Muut korko- ja rahoitustuotot 860,3 0,1 0,4 

Korkokulut ja muut rahoituskulut -564,6 -948,0 -1 733,6 

Yhteensä 295,6 -947,9 -1 733,2 

    

TULOS ENNEN VEROJA -2 439,2 -3 431,6 -7 325,1 

    

Tuloverot -1,4 -2,3 -2,8 

    

TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO -2 440,6 -3 433,9 -7 327,9 

 



  

 
 

KONSERNIN TASE  

 
Tuhatta euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 

    

VASTAAVAA    

PYSYVÄT VASTAAVAT    

Aineettomat hyödykkeet    

Kehittämismenot 73,9 74,7 70,5 

Aineettomat oikeudet 408,1 528,9 470,0 

Yhteensä 482,0 603,6 540,5 

    

Aineelliset hyödykkeet    

Koneet ja kalusto 313,8 217,4 167,3 

Yhteensä 313,8 217,4 167,3 

    

Sijoitukset    

Muut osakkeet ja osuudet 10,0 10,0 10,0 

Yhteensä 10,0 10,0 10,0 

    

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 805,8 831,0 717,8 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT    

Vaihto-omaisuus    

Aineet ja tarvikkeet 347,7 348,1 387,1 

Yhteensä 347,7 348,1 387,1 

    

Saamiset    

Myyntisaamiset 661,9 656,5 1 152,5 

Siirtosaamiset 264,4 149,8 117,2 

Muut saamiset 202,5 199,3 195,5 

Yhteensä 1 128,8 1 005,7 1 465,2 

    

Rahat ja pankkisaamiset 10 305,6 9 239,3 8 473,6 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 782,0 10 593,0 10 325,8 

    

VASTAAVAA YHTEENSÄ 12 587,9 11 424,0 11 043,7 

 



  

 
 

Tuhatta euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 

    

VASTATTAVAA    

OMA PÄÄOMA    

Osakepääoma 80,0 80,0 80,0 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 39 480,6 36 768,0 38 519,1 

Kertyneet voittovarat -33 439,2 -26 324,9 -25 750,4 

Tilikauden voitto / -tappio -2 440,6 -3 433,9 -7 327,9 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 680,8 7 089,2 5 520,8 

    

VIERAS PÄÄOMA    

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Pääomalainat 150,0 350,0 300,0 

Muut korolliset lainat 7 360,2 3 166,5 3 423,8 

Saadut ennakot 0,0 11,8 13,4 

Yhteensä 7 510,2 3 528,3 3 737,2 

    

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Ostovelat 506,9 405,5 961,5 

Muut velat 571,6 79,0 113,0 

Siirtovelat 318,5 322,0 711,1 

Yhteensä 1 396,9 806,5 1 785,6 

    

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 907,1 4 334,8 5 522,9 

    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12 587,9 11 424,0 11 043,7 

 



  

 
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

 

  

Osake-

pääoma Osakeanti 

Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 31.12.2016 80,0 0,0 0,0 31 692,6 -27 294,1 4 478,5 

Osakeanti    5 075,4  5 075,4 

Tilikauden voitto / -

tappio 
    -3 433,9 -3 433,9 

Muuntoero     969,2 969,2 

Oma pääoma 30.6.2017 80,0 0,0 0,0 36 768,0 -29 758,8 7 089,2 

 

  

Osake-

pääoma Osakeanti 

Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 

31.12.2016 
80,0 0,0 0,0 31 692,6 -27 294,1 4 478,5 

Osakeanti    6 826,5  6 826,5 

Tilikauden voitto / -

tappio 
    -7 327,9 -7 327,9 

Muuntoero     1 543,7 1 543,7 

Oma pääoma 

31.12.2017 
80,0 0,0 0,0 38 519,1 -33 078,3 5 520,8 

 

 

  

Osake-

pääoma Osakeanti 

Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 31.12.2017 80,0 0,0 0,0 38 519,1 -33 078,3 5 520,8 

Osakeanti    961,5  961,5 

Tilikauden voitto / -

tappio 
    -2 440,6 -2 440,6 

Muuntoero     -360,9 -360,9 

Oma pääoma 30.6.2018 80,0 0,0 0,0 39 480,6 -35 879,8 3 680,8 

 



  

 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

 
Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 

Liiketoiminnan rahavirta    

Tilikauden voitto/ -tappio -2 440,6 -3 433,9 -7 327,9 

Oikaisut:    

Suunnitelman mukaiset poistot 154,4 165,1 341,3 

Muut oikaisut (tuotot - / kulut + ) -360,9 969,2 1 532,7 

Rahoitustuotot ja –kulut -295,7 947,9 1 733,2 

Rahavirta ennen käyttöpääoman 

muutosta 
-2 942,7 -1 351,7 -3 709,7 

    

Käyttöpääoman muutos:    

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) tai 

vähennys (+) 
721,7 -804,9 -1 941,7 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys 

(+) 
39,4 -55,8 -94,8 

Lyhytaikaisen korottoman vieraan 

pääoman lisäys (+) tai vähennys (-) 
-851,8 -487,6 -481,4 

Liiketoiminnan rahavirta ennen 

rahoituseriä ja veroja 
-3 033,4 -2 700,0 -5 265,1 

    

Maksetut korot ja maksut muista 

rahoituskuluista 
-89,6 -91,3 -137,8 

    

Liiketoiminnan rahavirta (A) -3 123,0 -2 791,2 -5 402,9 

    

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 

hyödykkeisiin 
-242,4 -84,8 -147,8 

Investointien rahavirta (B) -242,4 -84,8 -147,8 

    

Rahoituksen rahavirta    

Osakeanti 961,5 5 075,4* 6 765,3 

Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 4 286,0 0,0 0,0 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) -50,0 -1 116,5* -897,3 

Rahoituksen rahavirta (C) 5 197,5 3 959,0 5 868,0 

    

Rahavarojen muutos 1 832,0 1 082,9 317,2 

Rahavarat tilikauden 

Alussa 
8 473,6 8 156,4 8 156,4 

Rahavarat tilikauden 

Lopussa 
10 305,6 9 239,3 8 473,6 

 

* sisältää 850,0 tuhatta euroa vaihtovelkakirjalainojen vaihtamista osakkeiksi 



  

 
 

MERKITTÄVÄT LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 

Nexstimin lähipiiri sisältää Nexstimin tytäryhtiöt, Nexstimin hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan, Nexstimin 

johtoryhmän jäsenet sekä osakkeenomistajat joilla on huomattava vaikutusvalta Yhtiössä. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat 

myös lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt joissa lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on 

määräysvalta. 

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä liiketoimia lähipiirin kanssa raportointikauden aikana. 

 

VASTUUSITOUMUKSET 

Tuhatta euroa 
30.6.2018 

 

30.6.2017 

 

31.12.2017 

 

Vakuudet 54,9 55,0 54,9 

Vuokravastuut 57,4 65,1 52,6 

 

Kreoksen 4 miljoonan euron lainasopimuksen mukaisten velkojen vakuudeksi Nexstim ja sen tytäryhtiöt panttaavat 

vakuussopimuksilla: Nexstimin pankkitilit, Nexstimin omaisuuteen vahvistetut yrityskiinnityspanttivelkakirjat, 

konsernilainasopimuksiin perustuvat saatavat, sopimuksessa yksilöidyt Nex 10- ja Nex 15 -patenttiperheiden patentit ja 

tavaramerkit, Nexstimin Yhdistyneissä kuningaskunnissa sijaitsevan tytäryhtiön, Nexstim Ltd:n, osakkeet sekä Nexstimin 

saksalaisen tytäryhtiön Nexstim Germany GmbH:n osakkeet; Nexstimin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Nexstim, Inc.:n 

osakkeet sekä sen panttauskelpoisen omaisuuden; sekä Nexstimin saksalaisen tytäryhtiön Nexstim Germany GmbH:n 

pankkitilit ja saatavat. Vakuussopimukset sisältävät myös Nexstimin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Nexstim, Inc.:n 

takaussitoumuksen. 

Yhtiön pääomalainoille on lainehtojen mukaisesti kertynyt maksamatonta korkoa 96,0 tuhatta euroa 30.6.2018, joka on 

kirjattu korkomenoksi tulokseen ja velaksi taseeseen. 

 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan Nexstim Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus 

30.6.2018 on seuraava. 

 

 Omistaja Osakkeita Osuus % 

1. Nordea Bank Ab (Publ), Suomen Sivuliike* 46 221 480 47,39 

2. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 9 741 876 9,99 

3. Clearstream Banking S.A.* 8 506 986 8,72 

4. Skandinaviska Enskilda Banken AB* 7 269 050 7,45 

5. Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta* 2 341 124 2,40 

6. Haapaniemi Ossi 735 470 0,75 

7. Haapaniemi O.Law Oy 400 365 0,41 

8. Danske Bank AS Helsinki Branch* 363 499 0,37 

9. Paasivirta Esa Juhani 327 943 0,34 

10. Lago Kapital Oy 323 042 0,33 

11. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 319 643 0,33 

12. Amra Oy 280 000 0,29 

13. Wikberg Ilkka Sakari 232 757 0,24 

14. Holttinen Tarja Inkeri 215 250 0,22 

15. Huhtala Janne 212 528 0,22 

16. Puttonen Vesa 210 314 0,22 

17. Rämänen Esu-Pekka 200 000 0,21 

18. Räsänen Mika Tapani 200 000 0,21 

19. OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto 198 987 0,20 

20. Nordnet Bank AB* 175 658 0,18 

* Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat 


