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Tärkeää tietoa
Tämän asiakirjan ja siinä olevat tiedot esittää Nexstim Oyj (”Nexstim” tai ”yhtiö”). Tämän
asiakirjan esittämistä tai tarkastelua koskevat seuraavat rajoitukset ja ilmoitukset.
Tämä asiakirja ja siinä olevat tiedot esitetään ainoastaan tiedoksi. Laki saattaa rajoittaa tämän
asiakirjan levittämistä tietyillä oikeudenkäyttöalueilla, ja henkilöillä, joiden hallussa asiakirja on,
on velvollisuus perehtyä tällaisiin rajoituksiin ja noudattaa niitä. Tätä asiakirjaa ei saa levittää
millään oikeudenkäyttöalueella lukuun ottamatta olosuhteita, jotka ovat sovellettavien lakien ja
säädöksien mukaisia.
Tämä asiakirja ei ole tarjousesite. Sen sisältämät tiedot eivät ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö
ostaa mitään arvopapereita, eikä tähän asiakirjaan liity arvopapereiden myyntiä missään
maassa. Tämä asiakirja ja siinä olevat tiedot eivät ole arvopapereiden myyntitarjous
Yhdysvalloissa eikä näitä tietoja ole tarkoitettu jakeluun Yhdysvalloissa.
Asiakirjan sisältöä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi, verotukselliseksi tai muuksi neuvonnaksi.
Tämä esite ei ole kattava, eikä se sisällä kaikkea tietoa, jota mahdolliset sijoittajat voivat tarvita
yhtiön osakkeiden ostamista koskevia analyyseja ja päätöksentekoa varten. Yhtiö, sen osakkuusja tytäryhtiöt sekä edustajat eivät anna mitään suoranaisia tai välillisiä lupauksia tai takuita
tämän asiakirjan tai sen sisältämien tietojen tai muiden vastaanottajalle, osakkuus- ja
tytäryhtiöille tai edustajille kirjallisesti tai suullisesti esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai
täydellisyydestä. Yhtiö, sen osakkuus- ja tytäryhtiöt nimenomaisesti irtisanoutuvat lain sallimassa
laajuudessa vastuusta, joka koskee vahinkoja, jotka liittyvät osittain tai kokonaan tämän
asiakirjan tai sen sisältämien tietojen tai muiden vastaanottajalle, osakkuus- ja tytäryhtiöille tai
edustajille kirjallisesti tai suullisesti esitettyjen tietojen käyttöön, niiden sisältämät virheet ja
puutteet mukaan lukien.
Vastaanottajien ei pidä olettaa, että tämän asiakirjan tiedot pitävät paikkansa muuna
ajankohtana kuin tämän esityksen päivämääränä. Mitään tässä esitettyä ei tule pitää lupauksena
tai lausumana tulevasta tuloksesta. Yhtiöllä ei ole mitään velvollisuutta päivittää tai tarkistaa tätä
asiakirjaa.
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Tämän asiakirjan tietyt tiedot, jotka koskevat alaa ja markkinoita, taloudellisia suuntauksia,
markkina-asemaa ja kilpailukykyä, perustuvat kolmannen osapuolen konsulttien tai muiden alan
lähteiden esittämiin tietoihin. Yhtiö, sen osakkuus- ja tytäryhtiöt sekä edustajat eivät takaa
tällaisten tietojen täsmällisyyttä, eivätkä ne ole itsenäisesti varmistaneet oletuksia, joihin
tulevaisuuden suuntauksia ja tulosta koskevat ennusteet näissä tiedoissa perustuvat.

FDA on hyväksynyt Nexstimin NBS-laitteiston aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren arviointiin
leikkausta edeltävässä suunnittelussa. Nexstim on aloittanut kehittämänsä NBT®-laitteiston
markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja
jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan
masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka vastaavat yhtiön nykyisiä
näkemyksiä tietyistä tulevista tapahtumista ja mahdollisesta taloudellisesta tuloksesta. Vaikka
yhtiö pitää tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina,
niiden toteutumisesta ei kuitenkaan ole mitään varmuutta. Tulokset voivat poiketa olennaisesti
tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä eri tekijöiden vuoksi. Yhtiö tai sen jäsenet,
neuvonantajat, johtajat, työntekijät tai muut henkilöt eivät anna mitään takuita tämän asiakirjan
mahdollisesti sisältämien mielipiteiden, arvioiden, ennusteiden ja muiden tulevaisuutta
koskevista lausumien oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Ennusteet ja oletukset, joihin liittyy
taloudellisia
ja
kilpailullisia
epävarmuustekijöitä,
ovat
näiden
henkilöiden
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, eikä mitään takuita voida antaa siitä, että ennustetut
tulokset saavutetaan tai että tulokset vastaavat ennusteita. Tämän asiakirjan tietoja voidaan
muuttaa, lisätä tai korjata ilman etukäteen annettua ilmoitusta.
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Tuhatta euroa

Liikevaihto
Henkilöstökulut
Muut liiketoiminnan kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto / -tappio
Tilikauden tulos
Tulos per osake (euroa)*
Liiketoiminnan rahavirta
Rahat ja pankkisaamiset
Oma pääoma
Omavaraisuusaste (%)
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)*
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)*
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
raportointikauden lopussa (kpl)*
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)*

1-12/2019 1-12/2018
12 kk
12 kk
3 348,1
-4 713,0
-3 647,5
-524,6
-6 517,4
-6 782,6
-0,25
-6 681,5
4 266,2
-740,1
-8,49

2 672,1
-3 937,5
-3,985,9
-424,0
-6 315,6
-6 154,3
-1,93
-6 192,5
7 175,2
-294,3
-0,98

62 786 630
27 611 274

3 253 751
3 187 487

64 080 578

4 431 575

36 392 323

4 577 627

Liikevaihto kasvoi 25 %. Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi
voimakkaasti (131 %) vuoden 2019 aikana ja oli 1 523 tuhatta
euroa (2018: 660 tuhatta euroa).
Henkilöstökulujen kasvu johtui pääasiassa uusista
henkilöstörekrytoinneista Yhdysvaltojen kaupalliseen tiimiin.
Yhtiön 3.4.2020 tarkennetut tulevaisuudennäkymät: Koko vuoden
2020 liiketappion odotetaan vähenevän vuoteen 2019 verrattuna
Rahoittaakseen kasvustrategiaansa Nexstim keräsi vuonna 2019
järjestetyissä osakeanneissa, yhteensä 6,6 miljoonaa euroa uutta
pääomaa.
Yhtiö arvioi, että 26.3.2020 ilmoitettujen
kustannussäästövaikutusten toteutuessa sekä lainojen
takaisinmaksujen tapahtuessa aiemmin sovittujen aikataulujen
mukaisesti, Yhtiön käyttöpääoma riittää vuoden 2020 kolmannen
vuosineljänneksen loppuun asti.

*Osakkeiden lukumäärät on taulukossa oikaistu 26.11.2018 tapahtuneilla osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärää jaettiin 30:llä.
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Liiketoiminnan ja rahoituksen yhteenveto
1

COVID-19 säästötoimenpiteillä saavutetaan n. 0,8 miljoonan euron säästöt 4-6/2020.
Liiketoimintaympäristön kehitysta seurataan tarkoin lisäsäästöjen osalta lähikuukausina.

2

Arviolta noin 2 miljoonan euron merkintäoikeusanti pyritään toteuttamaan mahdollisimman
pian yhtiökokouksen antivaltuutuksen jälkeen

3

Edistetään yhtiön NBS leikkausta edeltävää kartoitus liiketoimintaa varmistamalla asennetun
laitekannan palveluliiketoimintaa sekä tukemalla myynnin kasvua

4

Yhtiön NBT-liiketoiminnan kasvun edistäminen pääasiassa tehostamalla olemassa olevan
laitekannan käyttöastetta

5

Uudet pilottikokeet suunnitteilla mahdollisina tutkimusaiheina nopeutetut hoitoprotokollat
vaikea-asteiseen (itsetuhoiseen) masennukseen ja krooniseen neuropaattiseen kipuun liittyen
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Kiitos!

