Nexstim Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiötiedote, Helsinki, 1.3.2021 klo 14.00 (EET)
Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "yhtiö") ilmoittaa tänään
1.3.2021 tehdyistä yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä seuraavasti:

1

VALTUUTUS LIITTYEN YHTIÖN TULEVIEN RAHOITUSTARPEIDEN TÄYTTÄMISEEN,
PÄÄOMARAKENTEEN KEHITTÄMISEEN, VELKOJEN VÄHENTÄMISEEN TAI
MINIMOINTIIN SEKÄ MAHDOLLISTEN YRITYSKAUPPOJEN JA -JÄRJESTELYIDEN
TOTEUTTAMISEEN JA MUIHIN YHTIÖN TARKOITUKSIIN
Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan valtuutuksen hallituksen
ehdotuksen mukaisesti:
Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
kaksisataakaksikymmentä miljoonaa (220 000 000) osaketta, mikä vastaa noin 33,35
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita
lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.
Annettaessa uusia osakkeita, osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita
samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus
päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti
merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille.
Merkintäetuoikeusannissa merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta hallitus
valtuutetaan lisäksi päättämään suunnatuista osakeanneista, suunnatusta optiooikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja
poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli yhtiöllä on painava
taloudellinen syy menetellä näin. Osakkeita ja optio-oikeuksia tai osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan siten antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Annettaessa uusia osakkeita merkintäoikeusannissa, hallitus ehdottaa osakkeiden
merkintähinnaksi alustavasti 0,03 euroa. Huomioiden tämä hintataso, yhtiön

suurimmat osakkeenomistajat Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen ja Leena Niemistö
lähipiiriyhtiöineen/ hallitsemine arvo-osuustileineen sekä eräät yhtiön hallituksen ja
johtoryhmän jäsenet ovat antaneet yhtiölle alustavat sitoumukset osallistua
merkintäoikeusantiin merkitsemällä uusia osakkeita tietyin ehdoin enintään noin 48
% valtuutusmäärästä, ja vastaten yhteensä noin 3,15 miljoonaa euroa.
Hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan lopullisesta merkintähinnasta
sekä muista osakeantien ehdoista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavat erityiset
oikeudet.
Valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia
päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen,
pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä
mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön
tarkoituksiin.
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VALTUUTUS LIITTYEN HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄÄN
SEKÄ YHTIÖN JOHDON JA HENKILÖSTÖN PITKÄN AIKAVÄLIN
KANNUSTINOHJELMIEN TOTEUTTAMISEEN
Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan valtuutuksen hallituksen
ehdotuksen mukaisesti:
Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
yhdeksäntoistamiljoonaaviisisataatuhatta (19 500 000) osaketta. Määrä vastaa noin
4,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita
lasketaan liikkeelle, huomioiden yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.

Osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan
antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien
ja erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista. Hallitus valtuutetaan
päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden
merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.
Valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen jäsenten osakepalkkiojärjestelmän ja yhtiön
johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen.
Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen
palkkioiden maksamiseen.
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VALTUUTUS LIITTYEN YHTIÖN TULEVIEN RAHOITUSTARPEIDEN TÄYTTÄMISEEN,
PÄÄOMARAKENTEEN KEHITTÄMISEEN, VELKOJEN VÄHENTÄMISEEN TAI
MINIMOINTIIN SEKÄ MAHDOLLISTEN YRITYSKAUPPOJEN JA -JÄRJESTELYIDEN
TOTEUTTAMISEEN JA MUIHIN YHTIÖN TARKOITUKSIIN
Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan valtuutuksen hallituksen
ehdotuksen mukaisesti:
Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
viisi miljoonaa (5 000 000) osaketta. Määrä vastaa noin 1,12 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden
yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.
Osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan
antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien
ja erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista. Hallitus valtuutetaan
päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden
merkintään, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin. Uusia
osakkeita voidaan antaa myös maksutta, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus ei korvaa yhtiökokouksen aiemmin antamia ja rekisteröityjä valtuutuksia
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutusta voidaan käyttää yhteydessä yhtiön tulevien rahoitustarpeiden
täyttämiseen (mm. Nexstimin osakkeilla maksettavan palkkion maksuun mahdollisen
osakeannin yhteydessä merkittävän merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle),
pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä
mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön
tarkoituksiin.
__________________
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 15.3.2021 Nexstimin
verkkosivuilla osoitteessa www.nexstim.com/investors/shareholder-meetings
NEXSTIM OYJ
Leena Niemistö, Chairman of the Board of Directors

Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai seuraavilla yhteystiedoilla:
Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com
Erik Penser Bank AB (Hyväksytty Neuvonantaja)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme
on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.
Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä
SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial
magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa
halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.
SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa.
NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen
neuropaattisen kivun hoidossa.
Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated
Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty
navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta
varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First
North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.
Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

