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Rekryteringen av patienter för Nexstims kompletterande Fas III-prövning för strokerehabilitering (E-FIT) med
NBT®-systemet har kommit väl igång. Data från prövningen väntas andra kvartalet 2018 och ska användas för
ansökan om de novo 510(k)-tillstånd hos FDA
Nexstim ansökte i juni hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om 510(k)-godkännande för
användning av NBT®-systemet för behandling av depression
Snabba framsteg i det långfristiga finansieringsarrangemanget med Bracknor Investment och Sitra har hittills
gett sammanlagt 12,8 miljoner euro i likvida medel genom emission av aktier
Intäkterna från NBS uppgick till 1,1 miljoner euro (2016: 0,9 miljoner euro)
Införandet av Nexstims nya återförsäljarmodell i USA har förlöpt och bolaget har nu fem nya oberoende
återförsäljare

Verksamhetsöversikt
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad ickeinvasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT ®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBSsystemet).
NBT
•

Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT ®) är det enda transkraniell
magnetstimulering (TMS) -systemet med fokus på rehabilitering av hand- och armrörligheten (nedsatt motorik
i hand och arm).

•

Motoriknedsättning i hand och arm drabbar cirka 50 procent av strokepatienterna, vilket ger upphov till en
marknad inom EU och i USA på uppskattningsvis 1,8 miljarder dollar per år.

•

NBT®-systemet har fått CE-märkning för strokebehandling. Vi förväntar oss att E-FIT-prövningen i USA
kommer att avslutas andra kvartalet 2018, varefter vi kan lämna en de novo 510k-ansökan till FDA.

•

NBT®-systemet har också fått CE-märkning för behandling av svår depression och kronisk neuropatisk smärta.
Nexstim har ansökt om 510(k)-godkännande hos FDA för användning av NBT ®-systemet för behandling av
egentlig depression (MDD).

NBS
•

Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av
motoriska barken före hjärncanceroperation.

•

Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid
låggradiga gliom, jämfört med den gällande invasiva guldstandarden.

•

NBS-system har sålts till cirka 140 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.

Verkställande direktör Martin Jamiesons översikt
Det gläder mig att kunna rapportera om de fina framsteg som Nexstim har gjort på många områden under det första
halvåret 2017.
Sommaren 2016 ingick Nexstim arrangemang för långsiktig finansiering i form av en gemensam överenskommelse med
Bracknor Investment och den finska innovationsfonden Sitra. Finansieringsarrangemangets konvertibla skuldebrevslån

och stand-by equity facility har nu slutförts och har givit totalt 12,8 miljoner euro i likvida medel, i vilket ingår 1,0
miljoner euro från de första utnyttjade teckningsoptionerna. Därigenom uppgick Nexstims likviditet vid utgången av
första halvåret 2017 till 9,2 miljoner euro. Detta är en märkbar förbättring jämfört med bolagets likviditet på 1,8
miljoner euro vid utgången av första halvåret 2016. Det nuvarande likviditetsläget, plus medel från försäljning, tryggar
bolagets finansiering fram till fjärde kvartalet 2018.
I mars 2017 inledde Nexstim patientrekryteringen för en ny E-FIT-prövning med 60 patienter om användning av NBT ®systemet vid postakut strokerehabilitering. Efter en oväntat långsam inledning är den nuvarande rekryteringstakten
uppmuntrande. FDA har redan granskat de tekniska och säkerhetsrelaterade avsnitten av ansökan och vi förväntar oss
att E-FIT-prövningen kan slutföras andra kvartalet 2018, varefter vi kan lämna in nödvändiga kliniska data för vår de
novo 510(k)-ansökan. De novo 510(k)-tillståndet vore en viktig etapp för Nexstim, eftersom vi med tillståndet skulle
kunna börja marknadsföra och sälja NBT ®-systemet för strokebehandling i USA, där den största och mest lönsamma
marknaden finns.
I slutet av juni meddelade vi att Nexstim hade ansökt om 510(k)-godkännande hos FDA för användning av NBT ®systemet för behandling av egentlig depression (MDD). Egentlig depression är ett återkommande och ofta kroniskt
tillstånd som drabbar 2–5 procent av befolkningen i industriländerna, och de nuvarande behandlingsformerna ger inte
fullgott resultat. Neurostimulering med repetitiv TMS har påvisats vara en effektiv behandlingsmetod för patienter som
inte svarar på läkemedelsbehandling. 510(k)-ansökningen är en viktig etapp för Nexstim när vi genomför bolagets
strategi som fokuserar på att skapa betydande affärsmöjligheter för NBT ®-systemet i USA. Vi ser fram emot att kunna
börja marknadsföra NBT®-systemet för behandling av depression i början av 2018.
Vad gäller NBS-systemet har vi arbetat för en övergång till en återförsäljarmodell i USA för att främja systemets
användning för prekirurgisk kartläggning. Detta har medfört ändringar i den nuvarande organisationen i både USA och
Finland. Vi har ingått avtal med fem oberoende återförsäljare i USA omfattande de viktigaste delstaterna.
Återförsäljarnas representanter har nu avslutat vår utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter som de
behöver för att kunna sälja systemet.
Omsättningen för NBS-systemet ökade under första halvåret 2017 med 18,6 procent och uppgick till 1,1 miljoner euro,
jämfört med 0,9 miljoner euro för första halvåret 2016. Vi är också nöjda med att bolagets negativa kassaflöde var
endast -2,8 miljoner euro under första halvåret 2017, främst tack vare ändringar i organisationen.
Vi räknar med god global affärsutveckling under hela räkenskapsåret 2017 och förväntar oss ökande försäljning för
NBS-systemet, speciellt i USA. Utöver framstegen i USA fortsätter vi försäljningssatsningarna för NBT ®-systemet på
de större marknaderna inom EU.
Med tanke på framtiden ser vi stor potential för tillväxt i den globala försäljningen för både NBS och NBT ®, speciellt på
den outnyttjade och vidsträckta asiatiska marknaden. Vi fortsätter att leta efter nya samarbetspartner där, samt även i
Europa och i USA.
Status för klinisk utveckling
I mars 2017 inledde Nexstim patientrekryteringen för en ny prövning med 60 patienter kallad E-FIT (Electric Field
Navigated 1Hz rTMS for Post-Stroke Motor Recovery Trial). I enlighet med FDA:s rekommendation kommer data från
den nya prövningen att sammanföras med data från den tidigare Fas III-studien (NICHE). I NICHE konstaterades en
positiv behandlingseffekt för NBT ®-systemet, men likaså för kontrollgruppen som behandlades med en
shamkontrollspole. Nexstim har tagit fram en ny shamkontrollspole för att åtgärda den aktiva behandlingseffekten som
konstaterades hos kontrollgruppen i NICHE. FDA har godkänt den nya shamkontrollspolen för användning i E-FITprövningen.
Nexstim kommer under prövningen att stå i kontakt med FDA för att säkerställa effektiv granskning av ansökan och
komplettering av den aktuella de novo 510(k)-ansökan. De novo-processen utgör en 120 dagar lång väg till 510(k)godkännande för sådan ny medicinsk apparatur av klass II som saknar en motsvarighet som saluförs lagligen på
marknaden. FDA har antytt att de novo-vägen är lämplig för att Nexstim ska kunna erhålla marknadsförings- och
försäljningstillstånd för NBT®-systemet i USA.

Nexstim förväntar sig att E-FIT-prövningen kan slutföras andra kvartalet 2018 och att data från prövningen kommer att
stödja vår de novo 510(k)-ansökan. Efter de novo 510(k)-godkännande kan Nexstim börja marknadsföra och sälja NBTsystemet för strokebehandling i USA.
Nyckeltal
Tusen euro
Nettoomsättning
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
Vinst per aktie (euro)
Kassaflöde från löpande verksamhet
Kassa och bank
Summa eget kapital
Soliditet (%)
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)
Antal aktier vid rapportperiodens utgång, korrigerat för
utspädningseffekt (st.)
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)

1-6/2017
6 mån.
1 058,4
-1 475,3
-165,1
-1 759,0
-3 433,9
-0,05
-2 791,2
9 239,3
7 089,2
65,19
86 053 694

1-6/2016
6 mån.
892,5
-2 214,6
-168,8
-2 410,8
-4 226,5
-0,53
-5 240,7
1 815,6
-588,1
-3,24
8 116 833

1–12/2016
12 mån.
2 482,6
-4 253,2
-372,3
-3 907,6
-6 732,7
-0,56
-7 225,3
8 156,4
4 478,5
55,12
47 087 749

70 330 185

8 031 740

11 950 664

118 903 768
105 089 658

9 497 698
8 936 160

78 830 446
15 762 543

Framtidsutsikter
Utifrån sin verksamhetsprognos uppskattar bolaget att omsättningen ökar under räkenskapsperioden 2017 och att
räkenskapsperiodens resultat blir en förlust.
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 2017 uppgick till 1 058,4 tusen euro (892,5), tillväxt 18,6 procent. Ökningen berodde till största
delen på ökande försäljning av tjänster och engångsartiklar.
Tillverkning för eget bruk
Tillverkning för eget bruk 1/1–30/6 2017 uppgick till 24,3 tusen euro (15,3). Beloppet utgörs av aktiverade
utvecklingskostnader.
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter 1/1-30/6 2017 uppgick till 66,6 tusen euro (13,1). De övriga rörelseintäkterna utgjordes
huvudsakligen av bidrag från Innovationsfinansieringsverket Tekes.
Material och tjänster
Kostnaderna för material och tjänster 1/1–30/6 2017 uppgick till -233,6 tusen euro (-239,0).

Personalkostnader
Personalkostnaderna 1/1-30/6 2017 uppgick till -1 475,3 tusen euro (-2 214,6). Kostnadsminskningen var ett resultat av
personalnedskärningarna och sparåtgärderna som sattes in hösten 2016.
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar 1/1–30/6 2017 uppgick till -165,1 tusen euro (-168,8).
Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader 1/1-30/6 2017 uppgick till -1 759,0 tusen euro (-2 410,8). Av kostnaderna härrörde 406,0 tusen
euro från direkta kostnader för den kompletterande Fas III-studien E-FIT.
Rörelsevinst/-förlust
Rörelseförlusten 1/1–30/6 2017 uppgick till -2 483,7 tusen euro (-4 112,2).
Finansiella intäkter och kostnader
Finansnetto 1/1–30/6 2017 uppgick till -947,9 tusen euro (-112,4). Ökningen av finansiella kostnader härrörde främst
från valutakursförluster.
Rörelseresultat
Rapportperiodens rörelseresultat 1/1-30/6 2017 uppgick till -3 431,6 tusen euro (-4 224,7).
Inkomstskatt
Inkomstskatten 1/1-30/6 2017 uppgick till -2,3 tusen euro (-1,9).
Rapportperiodens vinst/förlust
Rapportperiodens förlust 1/1–30/6 2017 uppgick till -3 443,9 tusen euro (-4 226,5).
Finansiell ställning
Bestående aktiva
Bolagets bestående aktiva uppgick till 831,0 tusen euro (941,0). Immateriella tillgångar, vars värde uppgick till 603,6
tusen euro per 2017-06-30, utgjordes främst av aktiverade utvecklingskostnader och immateriella rättigheter. Materiella
tillgångar, vars värde uppgick till 217,4 tusen euro per 2017-06-30, utgjordes främst av försöksutrustning.
Rörliga aktiva
Bolagets rörliga aktiva uppgick till 10 593,0 tusen euro (3 359,7). Ökningen av rörliga aktiva hänför sig i huvudsak till
ökningen i kassa och bank.
Summa eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick till 7 089,2 tusen euro (-588,1).
Skulder
Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder uppgick till 3 528,3 tusen euro (3 549,6). Posten utgörs av kapitallån, andra räntebärande
lån och erhållna förskott.
Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder uppgick sammanlagt till 806,5 tusen euro (1 339,2). Posten utgörs huvudsakligen av
leverantörsskulder, andra kortfristiga skulder och resultatregleringar.

Finansiering och investeringar
Likviden, som består av kassa och bank, uppgick till 9 239,3 tusen euro (1 815,6).
Nettokassaflöde från löpande verksamhet under rapportperioden uppgick till -2 791,2 tusen euro (-5 240,7).
Kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till -84,8 tusen euro (-136,2).
Netto kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till 3 959,0 tusen euro (317,8) och hänförde sig till
aktieemissioner, konvertering av skuldebrevslån och återbetalning av långfristiga lån.
Organisation och personal
Nexstims strategi är att 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 har följande fem operativa affärsenheter:
• Kliniska avdelningen
• Forskning och utveckling (FoU)
• Operationer, inklusive funktionerna för kvalitetskontroll och myndighetsgodkännande
• Försäljning och marknadsföring
• Administration, inklusive stödfunktionerna för ekonomi och juridik.
Vid utgången av rapportperioden 30/6 2017 hade Nexstim-koncernen 23 fast anställda medarbetare. Vid samma
tidpunkt hade Nexstim Abp (moderbolaget) 18 medarbetare med fast anställning. Under perioden 1/1–30/6 2017 hade
Nexstim-koncernen i genomsnitt 23 fast anställda (2016: 33).
Strategi
Bolagets strategi fokuserar på att erhålla myndighetsgodkännande för marknaden i USA och förbereda
kommersialisering av bolagets teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) i tillämpningar för
behandling av postakut stroke, depression och kronisk smärta. Bolaget söker tillväxt genom partneravtal företrädesvis i
Europa, USA och Asien. Affärsområdet prekirurgisk kartläggning (Pre-surgical mapping, PSM) kommer att införa en
återförsäljarmodell för att uppnå ytterligare tillväxt.
Väsentliga händelser under rapportperioden
Den 11 januari 2017 meddelade bolaget att Nexstim Abp har ingått avtal med oberoende återförsäljare i USA. Genom
avtalen är SurgicalOne, Inc., NeuroTec Inc. Och Medical Excellence Southwest representanter för Nexstims NBSsystem i USA.
Den 16 januari 2017 meddelade bolaget om teckning av 256 035 nya aktier i Nexstim Abp för optionsrätterna 2013A.
Nexstim Abp:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors 20 februari 2017. Den extra bolagsstämman godkände de riktade
emissionerna utan vederbörligt bemyndigande av 15 602 127 aktier i Nexstim till Bracknor och Sitra. Den extra
bolagsstämman godkände även emitteringen utan vederbörligt bemyndigande av särskilda rättigheter som berättigar till
31 167 761 aktier i Nexstim till Bracknor och Sitra. Den extra bolagsstämman bemyndigade dessutom styrelsen att
besluta om aktieemissioner samt emissioner av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier
enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen, enligt följande: Bemyndigandet avser såväl nyemitterade
aktier som aktier i Nextims eget innehav. Högst 29 412 792 aktier kan emitteras med stöd av bemyndigandet.
Den 7 mars 2017 meddelade bolaget att det hade rekryterat de första testpersonerna för sin kompletterande Fas IIIprövning för strokerehabilitering, kallad E-FIT.
Den 9 mars 2017 meddelade bolaget att Petriina Puolakka avgår som juridisk direktör och medlem i ledningsgruppen 7
april 2017 för att söka nya utmaningar utanför bolaget.
Bolagets årsstämma hölls i Helsingfors 28 mars 2017. Stämman fattade följande beslut:
Nexstim Abp:s årsstämma fastställde bolagets årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2016 och beviljade

ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Bolagsstämman beslutade att Bolaget inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 1 januari–31 december 2016 och att
räkenskapsperiodens förlust balanseras till nästa år.
Bolagsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska vara fem. Till styrelseledamöter valdes Martin Jamieson,
Ken Charhut, Rohan Hoare, Juliet Thompson och Tomas Holmberg. Martin Jamieson valdes till styrelseordförande och
Juliet Thompson till vice styrelseordförande.
Styrelseledamöternas arvoden fastställdes enligt följande: för styrelseledamöter med hemvist i USA 36 000 euro och för
ledamöter med hemvist i Europa 27 000 euro. Årsstämman rekommenderar att styrelseledamöterna investerar hälften av
sina ovan nämnda arvoden i bolagets aktier. Arvodena till medlemmarna i styrelseutskott fastställdes enligt följande: för
utskottets ordförande 10 000 euro per år och för utskottsmedlemmarna 5 000 euro per år. Årsstämman beslutade att
styrelseledamöterna ska ersättas för rimliga resekostnader.
Årsstämman beslutade om att införa ett aktiebelöningsprogram för utvalda ledamöter i Nexstim Abp:s styrelse, enligt de
villkor som styrelsen och styrelsens utskott har lagt fram i den bilaga till framställningarna för årsstämman som finns på
bolagets webbplats på www.nexstim.com. Programmet omfattar fyra intjänandeperioder som motsvarar
styrelseledamöternas mandat för perioden 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 och 2019–2020. Syftet med programmet
är att knyta deltagarna närmare till bolaget, harmonisera aktieägarnas och deltagarnas mål och därigenom öka värdet på
bolaget samt att erbjuda deltagarna ett ersättningsprogram som bygger på att de erhåller och ackumulerar aktier i
bolaget. Programmets målgrupp är de styrelseledamöter som är fristående från bolaget. Ersättningstilldelningen för
2017 ska fastställas som ett kontantbelopp.
Årsstämman fastställde att bruttoersättningen till varje styrelseledamot som är fristående från bolaget är 12 500 euro för
intjänandeperioden 2017–2018. Avsikten är att föreslå motsvarande tilldelning till styrelseledamöterna även vid
årsstämmorna 2018 och 2019. Ersättningen omvandlas till villkorade aktieandelar i början av intjänandeperioden 2017.
Omvandlingen av ersättningen till villkorade aktieandelar ska baseras på handelsvolymens vägda medelkurs för
bolagets aktie på Helsingforsbörsen under tjugo (20) handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2016
publicerats. I programmet motsvarar en villkorad aktieandel en aktie i bolaget. Ersättningsbeloppet ska fastställas
utifrån aktiekursen på dagen för de betalda aktiernas registrering på värdeandelskontot.
Årsstämman beslutade att ersättningar från programmet ska betalas till styrelseledamöterna i bolagets aktier inom fyra
veckor efter årsstämman 2018, 2019 och 2020. Den tilldelade ersättningen för intjänandeperioden 2017–2018 ska
betalas inom fyra veckor efter årsstämman 2018. Bolaget kommer att innehålla skatter och anställningsrelaterade
kostnader från den kontanta delen av ersättningen enligt gällande lagstiftning. Om en styrelseledamot upphör att vara
ledamot av styrelsen före utgången av en intjänandeperiod kommer ingen ersättning att betalas ut till vederbörande
beräknat på en sådan intjänandeperiod. Årsstämman föreslår en uttrycklig rekommendation till deltagarna att de ska
behålla de tilldelade aktierna så länge deras mandat som styrelseledamot kvarstår.
Till revisor återvaldes revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy, med Martin Grandell som huvudansvarig
revisor. Till revisor ska betalas ett skäligt arvode.
Årsstämman bemyndigade också styrelsen att besluta om emission av aktier och emission av andra särskilda rättigheter
som berättigar till aktier. Bemyndigandena räknas upp närmare under ”Aktie och aktieägare” i denna rapport.
Den 28 mars 2017 meddelade bolaget att Nexstims styrelse vid sitt möte omedelbart efter årsstämman hade fastställt
följande sammansättning i styrelsens utskott: Till revisionsutskottet valdes Juliet Thompson som ordförande samt
Rohan Hoare och Tomas Holmberg som medlemmar. Till ersättningsutskottet valdes Ken Charhut som ordförande samt
Rohan Hoare och Martin Jamieson som medlemmar. Till ordförande för valberedningen valdes Sami Tuhkanen.
Den 24 april 2017 meddelade bolaget att Hanna Kotola hade utnämnts till chefsjurist från och med 1 juni 2017. Hon
ingår i bolagets ledningsgrupp och rapporterar till bolagets vd Martin Jamieson.
Den 8 maj 2017 meddelade bolaget att det säger upp likviditetsgarantavtalet med Pareto Securities AB på Nasdaq First
North Sweden. Avtalet upphörde 1 juli 2017.
Den 19 maj 2017 meddelade bolaget att det hade reviderat tidsramen för den kompletterande Fas III-prövningen för
strokerehabilitering (E-FIT).
Den 2 juni 2017 meddelade bolaget att det hade avtalat med Innovationsfinansieringsverket Tekes om en förlängning på
tre år på återbetalningstiden på två FoU-lån. Genom avtalet kommer återbetalningar till ett belopp på upp till 1,8
miljoner euro som förfaller 2017–2019 att ske mellan 2020 och 2022. De två FoU-lånen från Tekes ska återbetalas till
fullt belopp före utgången av 2023.
Den 5 juni 2017 meddelade bolaget att styrelsen hade valt Tomas Holmberg som ersättare för Martin Jamieson i
ersättningsutskottet. Risto Ilmoniemi och Juliet Thompson valdes till nya medlemmar i valberedningen. Efter
ändringarna har Nexstim Abp:s styrelseutskott följande sammansättning: Ordförande för revisionsutskottet är Juliet

Thompson och medlemmarna är Rohan Hoare och Tomas Holmberg. Ordförande för ersättningsutskottet är Ken
Charhut och medlemmarna är Rohan Hoare och Tomas Holmberg. Ordförande för valberedningen är Sami Tuhkanen
och medlemmarna är Risto Ilmoniemi och Juliet Thompson.
Den 27 juni 2017 meddelade bolaget att det hade ansökt om 510(k)-godkännande för sitt NBT®-system för behandling
av egentlig depression (MDD) hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA 26 juni 2017.
Under tiden 9 januari–6 juni 2017 publicerade bolaget dessutom åtta börsmeddelanden om aktieemissioner i anknytning
till finansieringsarrangemanget med Bracknor Investment och Sitra. Enligt meddelandena överfördes sammanlagt
38 909 587 aktier till dessa investerare under nämnda period.
Efter emissionen 6 juni 2017 har hela bemyndigandet som beviljades av extra bolagsstämman 20 februari 2017 använts.
Därmed har finansieringsarrangemanget av 21 juli 2016 slutförts, med undantag för inlösen av de inom arrangemanget
utgivna teckningsoptionerna. De utestående teckningsoptionerna berättigar till teckning av ytterligare 31 801 597 aktier
i bolaget till priset 0,2773–0,8539 euro per aktie. Det totala teckningsbeloppet av de utestående teckningsoptionerna
enligt det pris som fastställs i optionsvillkoren uppgår till cirka 14,3 miljoner euro.
Väsentliga händelser efter rapportperioden
Den 3 augusti 2017 meddelade bolaget att Rainer Harjunpää har sagt upp sig från sin post som chef för
kvalitetskontroll, myndighetsärenden och kundservice samt från bolagets ledningsgrupp. Ändringen börjar gälla 31
augusti 2017.
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.
Inga betydande ändringar i de kortsiktiga riskerna för bolaget har uppdagats sedan publiceringen av bokslutet för 2016.
Aktie och aktieägare
Nexstim Abp:s fullt betalda aktiekapital per 30/6 2016 var 80 000,00 euro fördelat på 86 053 694 aktier. Aktierna har
inget nominellt värde. Nexstim har en aktieserie vars ISIN-kod är FI4000102678. 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).
Under perioden 1/1–30/6 2017 var den högsta kursen för bolagets aktie 0,31 euro (2016: EUR 6,60) och 3,01 kronor
(2016: SEK 60,00), den lägsta var EUR 0,14 (2016: EUR 0,60) och 1,32 kronor (2016: SEK 6,05), och medelkursen
0,22 euro (2016: EUR 1,64) och 2,18 kronor (2015: SEK 13,68). Slutkursen 30/6 2017 var 0,26 euro (2016: EUR 0,95)
och 2,58 kronor (2016: SEK 8,35).
Under perioden 1/1–30/06 2017 handlades det med 590 435 804 aktier på börsen, vilket motsvarar 839,5 procent av det
genomsnittliga antalet aktier under denna period. Det genomsnittliga antalet aktier var 70 330 185 stycken under
perioden 1/1–30/6 2017.
Aktiestockens marknadsvärde enligt slutkursen per 30/6 2017, det vill säga EUR 0,26 och SEK 2,58, uppgick till
22 546 tusen euro (2016: 7 711) och 222 019 tusen kronor (2016: 67 776).
Nexstim Abp:s styrelse förfogade över följande bemyndiganden 30 juni 2017.
Årsstämman beslutade 31 mars 2016 att ge styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, optionsrätter och
andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen.
Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av bolagets eget aktieinnehav. Antalet aktier som emitteras med
stöd av bemyndigandet får vara högst 950 000 aktier. Bemyndigandet gäller i fem (5) år från årsstämmans beslut.
Bolaget har för avsikt att utnyttja bemyndigandet till verkställandet av aktiebelöningsprogrammet för
styrelseledamöterna och till långsiktiga incitamentsprogram för bolagets ledning och personal. Styrelsen fattade den 25
maj 2016 beslut om ett nytt optionsprogram enligt bemyndigande av årsstämman den 31.mars 2016. Maximiantalet
optioner är 700 000 varigenom 250 000 aktier återstår av bemyndigandet vid utgången av rapportperioden.

Årsstämman beslutade 28 mars 2017 att ge styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, optionsrätter och
andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen.
Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av bolagets eget aktieinnehav. Antalet aktier som emitteras med
stöd av bemyndigandet får vara högst sju miljoner (7 000 000) aktier. Bemyndigandet upphäver inte de bemyndiganden
för aktieemission samt optionsrätter och andra rättigheter till aktier som beslutats av tidigare bolagsstämmor och
registrerats. Bemyndigandet gäller i ett (1) år från årsstämmans beslut. Bolaget har för avsikt att utnyttja bemyndigandet
för att uppfylla framtida finansieringsbehov och genomföra eventuella företagsfusioner och -förvärv.
Årsstämman beslutade 28 mars 2017 vidare att ge styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier,
optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska
aktiebolagslagen. Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av bolagets eget aktieinnehav. Antalet aktier
som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst sju miljoner (7 000 000) aktier. Bemyndigandet upphäver inte
de bemyndiganden för aktieemission samt optionsrätter och andra rättigheter till aktier som beslutats av tidigare
bolagsstämmor och registrerats. Bemyndigandet gäller i fem (5) år från årsstämmans beslut. Bolaget har för avsikt att
utnyttja bemyndigandet till verkställandet av det villkorade aktieandelsprogrammet för styrelseledamöterna och till
långsiktiga incitamentsprogram för bolagets ledning och personal.

Helsingfors 16 augusti 2017
Nexstim Abp
Styrelsen
För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:
Nexstim
Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör
UB Securities Oy (Certified Adviser)
Citigate Dewe Rogerson
David Dible/Isabelle Andrews/Shabnam Bashir

+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com
+358 9 2538 0246
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedr.co.uk

Publicering av finansiell information
En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas onsdagen 2017-08-16 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

Sverige:

+46 (0) 20 089 6377

Storbritannien: +44 (0) 20 3003 2666
USA:

+ 1 866 966 5335

Internationellt: +44 (0) 20 3003 2666

Lösenord för samtalet: Nexstim

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar 2017-12-31 publiceras omkring 2018-02-28.

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 2017

1/1-30/6 2016

1/1–31/12 2016

NETTOOMSÄTTNING

1 058,4

892,5

2 482,6

Tillverkning för eget bruk
Övriga rörelseintäkter

24,3
66,6

15,3
13,1

26,0
17,2

-282,1

-196,6

55,8

-42,3

-560,5
-128,1

-7,3
-233,6

-0,1
-239,0

-0,1
-688,6

-1 273,3

-1 829,1

-3 602,3

-117,7
-84,4
-1 475,3

-185,0
-200,4
-2 214,6

-349,0
-302,0
-4 253,2

-165,1
-165,1

-168,8
-168,8

-372,3
-372,3

Övriga rörelsekostnader

-1 759,0

-2 410,8

-3 907,7

RÖRELSERESULTAT

-2 483,7

-4 112,2

-6 696,1

0,1

0,1

-948,0
-947,9

-112,6
-112,4

-34,5
-34,3

-3 431,6

-4 224,7

-6 730,4

-2,3

-1,9

-2,3

-3 433,9

-4 226,5

Material och tjänster
Material
Inköp under räkenskapsperioden
Förändring av lager, förvärv (+) eller
avyttringar (-)
Köpta tjänster
Summa
Personalkostnader
Löner och arvoden
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Övriga sociala avgifter
Summa
Avskrivningar och nedskrivningar
Planenliga avskrivningar
Summa

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och finansiella
intäkter
Räntor och övriga finansiella kostnader
Summa
RÖRELSERESULTAT
Inkomstskatt
RÄKENSKAPSPERIODENS
VINST/FÖRLUST

0,1

-6 732,7

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN
Tusen euro

30/6 2017

30/6 2016

31/12 2016

TILLGÅNGAR
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Utvecklingskostnader
Immateriella rättigheter
Summa

74,7
528,9
603,6

74,9
565,2
640,1

66,3
586,0
652,2

Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
Summa

217,4
217,4

290,9
290,9

249,1
249,1

Investeringar
Övriga aktier och andelar
Summa

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

SUMMA BESTÅENDE AKTIVA

831,0

941,0

911,3

RÖRLIGA AKTIVA
Varulager
Material och förnödenheter
Summa

348,1
348,1

379,2
379,2

292,3
292,3

Fordringar
Kundfordringar
Lånefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar
Summa

656,5
0,0
149,8
199,3
1 005,7

824,9
0,2
218,5
121,3
1 165,0

789,4
0,0
161,0
107,0
1 057,4

Kassa och bank

9 239,3

1 815,6

8 156,4

SUMMA RÖRLIGA AKTIVA

10 593,0

3 359,7

9 506,0

SUMMA TILLGÅNGAR

11 424,0

4 300,7

10 417,3

Tusen euro

30/6 2017

30/6 2016

31/12 2016

80,0
36 768,0
-26 324,9
-3 433,9
7 089,2

80,0
23 583,4
-20 024,9
-4 226,5
-588,1

80,0
31 692,6
-20 561,4
-6 732,7

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Kapitallån
Övriga räntebärande lån
Förutbetalda intäkter
Summa

350,0
3 166,5
11,8
3 528,3

450,0
3 064,2
35,4
3 549,6

1 250,0
2 528,3
23,6
3 801,9

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar
Summa

405,5
79,0
322,0
806,5

445,9
437,9
455,4
1 339,2

397,3
1 012,0
727,6
2 136,9

4 334,8

4 888,8

5 938,8

11 424,0

4 300,7

10 417,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Fond för inbetalt fritt eget kapital
Balanserad vinst/förlust
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
SUMMA EGET KAPITAL

SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 478,5

BERÄKNING AV ÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

Eget kapital per 31
december 2015
Aktieemission
Räkenskapsperiodens
vinst/förlust
Omräkningsdifferens
Eget kapital per 30 juni
2017

Eget kapital per 31
december 2015
Aktieemission
Räkenskapsperiodens
vinst/förlust
Omräkningsdifferens
Eget kapital per 31
december 2016

Eget kapital per 31
december 2016
Aktieemission
Räkenskapsperiodens
vinst/förlust
Omräkningsdifferens
Eget kapital per 30 juni
2017

Aktiekapit
al

Aktieemissi
on

Överkursf
ond

Fond för
inbetalt fritt
eget kapital

Balanserad
vinst/förlust

Summa
eget kapital

80,0

0,0

0,0

23 582,3

-20 117,2

3 545,1

1,1
-4 226,5
92,3
80,0

0,0

0,0

23 583,4

Aktiekapital

Aktieemission

Överkursfond

Fond för
inbetalt
fritt eget
kapital

80,0

0,0

0,0

23 582,3

-24 251,5

-588,1

Balanserad
vinst/förlust

Summa
eget
kapital

-20 117,2

3 545,1

8 110,3
-6 732,7
-444,1
80,0

0,0

0,0

31 692,6

-27 294,1

4 478,5

Aktiekapit
al

Aktieemissi
on

Överkursf
ond

Fond för
inbetalt fritt
eget kapital

Balanserad
vinst/förlust

Summa
eget kapital

80,0

0,0

0,0

31 692,6

-27 294,1

4 478,5

5 075,4
-3 433,9
969,2
80,0

0,0

0,0

36 768,0

-29 758,8

7 089,2

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Tusen euro
Kassaflöde från löpande verksamhet
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
Korrigeringar:
Planenliga avskrivningar
Andra korrigeringar (intäkter - / kostnader
+)
Finansiella intäkter och kostnader
Kassaflöde
före
förändring
av
rörelsekapital

1/1-30/6 2017

1/1-30/6 2016

1/1–31/12 2016

-3 433,9

-4 226,5

-6 732,7

165,1

168,8

372,3

969,2

92,3

-444,2

947,9

-112,4

-34,3

-1 351,7

-4 077,9

-6 838,9

-804,9

-228,4

298,8

-55,8

42,3

129,2

-487,6

-1 089,1

-839,2

-2 700,0

-5 353,1

-7 250,1

Betalda räntor och avgifter för andra
finansiella kostnader

-91,3

112,4

24,8

Kassaflöde från löpande verksamhet (A)

-2 791,2

-5 240,7

-7 225,3

Kassaflöde från investeringar
Investeringar i immateriella och materiella
tillgångar
Kassaflöde från investeringar (B)

-84,8

-136,2

-310,1

-84,8

-136,2

-310,1

5 075,4*
-1 116,5*
0,0
3 959,0

1,1
-50,0
366,7
317,8

7 700,3
-100,0
1 216,7
8 817,0

1 082,9

-5 059,1

1 281,6

8 156,4

6 874,7

6 874,7

9 239,3

1 815,6

8 156,4

Förändring av rörelsekapital:
Ökning (-) eller minskning (+) av
kortfristiga fordringar
Ökning (-) eller minskning (+) av
varulager
Ökning (+) eller minskning (-) av
kortfristiga räntefria skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
före finansiella poster och skatt

Kassaflöde från finansiering
Aktieemission
Återbetalning av långfristiga lån (-)
Uttag av långfristiga lån (+)
Kassaflöde från finansiering (C)
Förändring av kassa och bank
Kassa och bank vid periodens
början
Kassa och bank vid periodens
slut

* inkl. 850,0 tusen euro som hänför sig till konvertering av skuldebrevslån till aktier

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
Säkerheter
Hyresförpliktelser

30/6 2017

30/6 2016

31/12 2016

55,0
65,1

62,2
74,9

55,0
76,7

De upplupna obetalda räntorna på bolagets kapitallån var 72,2 tusen euro per 30 juni 2017, och detta belopp har inte
redovisats som räntekostnad i resultaträkningen eller 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 2017-06-30:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ägare
Nordea Bank AB (publ), filial i Finland*
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland*
Haapaniemi Ossi
Clearstream Banking S.A.*
Haapaniemi O. Law Oy
Lago Kapital Ab
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Amra Oy
Danske Bank Abp*
Wikberg Ilkka Sakari
Kekäläinen Jari Tapani
Placeringsfonden OP-Delta
Skandinaviska Enskilda Banken AB*
Ihantola Markku Wilhelm
Mustonen Juha-Pekka Johannes
Tukiainen Hannu Tapani
Ilmoniemi Risto Juhani
Järnefelt Anders Gustaf
Kaukoranta Eero Onni

*Förvaltarregistrerade aktieägare

Antal
aktier
Andel, %
61 997 394
72,05
9 741 876
11,32
2 164 474
2,52
735 470
0,85
718 224
0,83
400 365
0,47
323 663
0,38
319 643
0,37
291 650
0,34
260 301
0,30
225 457
0,26
200 000
0,23
198 987
0,23
186 290
0,22
165 000
0,19
120 000
0,14
120 000
0,14
119 541
0,14
109 731
0,13
100 200
0,12

