
 
 

Nexstim Abp: Beslut vid extra bolagstämma  
 
Företagsmeddelande, Helsingfors den 1 mars 2021 kl. 14.00 (EET) 

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar om följande beslut vid 
extra bolagsstämman som hölls den 1 mars 2021: 

1 BEMYNDIGANDE GÄLLANDE BOLAGETS FRAMTIDA FINANSIERINGSBEHOV, 
UTVECKLANDET AV KAPITALSTRUKTUREN, MINIMERANDET ELLER MINSKANDET 
AV LÅN SAMT FÖR EVENTUELLA FÖRETAGSKÖP ELLER ANDRA TRANSAKTIONER 
OCH BOLAGETS ANDRA BEHOV  

Extra bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna följande bemyndigande i 
enlighet med styrelsens förslag: 
 
Extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emissioner av nya aktier 
samt emissioner av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier, i enlighet med 10 kap. i finska aktiebolagslagen, enligt följande: 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emissioner 
av nya aktier samt emissioner av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som 
berättigar till aktier, i enlighet med 10 kap. i finska aktiebolagslagen, enligt följande:  
 
Aktierna som emitteras kan vara nya eller i bolagets innehav. Baserat på och inom 
ramen för bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i finska aktiebolagslagen även 
besluta att emittera aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till 
nya aktier i bolaget. 
 
Med stöd av bemyndigandet får två hundra tjugo miljoner (220  000 000) aktier 
emitteras, vilket motsvarar cirka 33,35 procent av samtliga aktier i bolaget efter 
emissionen, om nya aktier emitteras, i förhållande till det totala antalet registrerade 
aktier i bolaget. 
 
I samband med sådan emission av nya aktier, har aktieägarna företrädesrätt till aktier 
i samma förhållande som de sedan tidigare har aktier i bolaget. Styrelsen har rätt att 
besluta om erbjudandet av aktier som inte har tecknats av aktieägarna, att erbjuda 
dessa till utomstående. Aktier som inte tecknats i företrädesemissionen kan styrelsen 
rikta i riktade emissioner eller besluta om en riktad emission och utfärdande av 
optionsrätter eller särskilda rättigheter, under förutsättning att det finns vägande 
ekonomiska skäl för bolaget att göra detta. Aktier, optionsrätter eller andra särskilda 
rättigheter som berättigar till aktier kan då emitteras i en eller flera delbelopp.  
 
Styrelsen föreslår att det preliminära teckningspriset för aktierna i 
företrädesemissionen ska vara 0,03 euro. Mot bakgrund av denna prisnivå, har de 



 
 

största aktieägarna i bolaget Ossi Haapaniemi, Kyösti Kakkonen och Leena Niemistö 
med sina närstående företag/ värdeandelskonto kontrolleras av dem samt några 
medlemmer i bolagets styrelse och ledninsgrupp givit preliminära förbindelser om att 
i en sådan företrädesemission teckna nya aktier högst cirka 48 % av det totala 
beloppet av bemyndigandet, vilket betyder circa 3,15 miljoner euro. 
 
Styrelsen har befogenhet, enligt eget bedömande, att fatta beslut om det slutliga 
teckningspriset ock samtliga villkor för aktieemissionerna, samt om villkoren för 
optionsrätter och särskilda rättigheter. 
 
Det bemyndigandet ska inte ogiltiggöra de tidigare bemyndigande som har beslutits 
och registrerats för emissioner av nya aktier, optionsrätter och andra särskilda 
rättigheter.  
 
Styrelsens tillstånd för emissioner godkänns för ett (1) år från extra bolagsstämmans 
beslut. 
 
Bemyndigandet får utnyttjas till bolagets framtida finansieringsbehov, utveckla 
kapitalstruktur, minimera eller minska lån samt eventuella företagsköp eller andra 
transaktioner och bolagets andra behov. 
 

2 BEMYNDIGANDE TILL STYRELSENS AKTIEANDELPROGRAM OCH LÅNGSIKTIGT 
INCITAMENTSPROGRAM FÖR BOLAGETS LEDNING OCH PERSONAL 

Extra bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna följande bemyndigande i 
enlighet med styrelsens förslag: 
 
Extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emissioner av nya aktier 
samt emissioner av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier, i enlighet med 10 kap. i finska aktiebolagslagen, enligt följande: 
 
Aktierna som emitteras kan vara nya eller i bolagets innehav. Baserat på och inom 
ramen för bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i finska aktiebolagslagen även 
besluta att emittera aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till 
nya aktier i bolaget. 
 
Med stöd av bemyndigandet får nitton miljoner fem hundra tusen (19 500 000) aktier 
emitteras, vilket motsvarar cirka 4,25 procent av samtliga aktier i bolaget efter 
emissionen, om nya aktier emitteras, i förhållande till det totala antalet registrerade 
aktier i bolaget. 
 
Aktier, optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan 
emitteras i en eller flera trancher.   



 
 

 
Styrelsen har befogenhet att fatta beslut om samtliga villkor för aktieemissioner, samt 
villkor för optionsrätter och särskilda rättigheter. Styrelsen är bemyndigas att besluta 
om en riktad emission och utfärdande av optionsrätter eller särskilda rättigheter som 
berättigar till aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under 
förutsättning att det finns goda ekonomiska skäl för bolaget att göra detta. 
 
Det bemyndigandet ska inte återkalla de tidigare bemyndigande som har beslutits och 
registrerats för emissioner av nya aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter.  
 
Styrelsens tillstånd för emissioner godkänns för fem (5) år från extra bolagsstämmans 
beslut. 
 
Bemyndigandet kan användas för att implementera styrelseledamöternas 
aktieandelprogram och långsiktiga incitamentsprogram för bolagets ledning och 
personal. Bemyndigandet kan också användas för att ge incitament och betala 
styrelsens ersättningar. 
 

3 BEMYNDIGANDE GÄLLANDE BOLAGETS FRAMTIDA FINANSIERINGSBEHOV, 
UTVECKLANDET AV KAPITALSTRUKTUREN, MINIMERANDET ELLER MINSKANDET 
AV LÅN SAMT FÖR EVENTUELLA FÖRETAGSKÖP ELLER ANDRA TRANSAKTIONER 
OCH BOLAGETS ANDRA BEHOV  

Extra bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna följande bemyndigande i 
enlighet med styrelsens förslag: 
 
Extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emissioner av nya aktier 
samt emissioner av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till 
aktier, i enlighet med 10 kap. i finska aktiebolagslagen, enligt följande: 
 
Aktierna som emitteras kan vara nya eller i bolagets innehav. Baserat på och inom 
ramen för bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i finska aktiebolagslagen även 
besluta att emittera aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till 
nya aktier i bolaget. 
 
Med stöd av bemyndigandet får fem miljoner (5 000 000) aktier emitteras, vilket 
motsvarar cirka 1,12 procent av samtliga aktier i bolaget efter emissionen, om nya 
aktier emitteras, i förhållande till det totala antalet registrerade aktier i bolaget. 
 
Aktier, optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan 
emitteras i en eller flera trancher.   
 



 
 

Styrelsen har befogenhet att fatta beslut om samtliga villkor för aktieemissioner, samt 
villkor för optionsrätter och särskilda rättigheter. Styrelsen är bemyndigas att besluta 
om en riktad emission och utfärdande av optionsrätter eller särskilda rättigheter som 
berättigar till aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under 
förutsättning att det finns goda ekonomiska skäl för bolaget att göra detta. Nya aktier 
kan även emitteras utan betalning (vederlagsfri) under förutsättning att det från 
bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger 
synnerligen vägande ekonomiska skäl att göra detta. 
 
Det bemyndigandet ska inte återkalla de tidigare bemyndigande som har beslutits och 
registrerats för emissioner av nya aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter.  
 
Styrelsens tillstånd för emissioner godkänns för ett (1) år från extra bolagstämmans 
beslut. 
 
Bemyndigandet får utnyttjas i samband med bolagets framtida finansieringsbehov (till 
exempel för att betala en ersättning i Nexstims aktierna till den sådana investerare 
som ger en betydande teckningsförbindelse i samband med bolagets möjliga 
aktieemission), utveckla kapitalstruktur, minimera eller minska lån samt eventuella 
företagsköp eller andra transaktioner och bolagets andra behov. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Protokollet från stämman kommer att publiceras senast den 15 mars 2021 på bolagets 
webbplats på www.nexstim.com/investors/shareholder-meetings .  

NEXSTIM ABP 

Leena Niemistö, styrelseordförande 

 
För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: 
 
Leena Niemistö, styrelseordförande, Nexstim 
+358 9 2727 170 
leena.niemisto@nexstim.com 
 
Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                          
 +46 8 463 83 00 
certifiedadviser@penser.se 
 
Om Nexstim Abp 
 
Nexstim är ett finskt medicintekniskt företag med global verksamhet. Vår mission är att möjliggöra 
individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. 
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Nexstim har tagit fram en världsledande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocus®. 
Tekniken som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) med avancerade 3D-
navigering gör det möjligt att individanpassa TMS och nå exakt rätt del av hjärnan. 
 
SmartFocus® används i Nexstims proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain 
Therapy, NBT®), som har beviljats tillstånd av FDA för marknadsföring och försäljning i USA för 
behandling av egentlig depression (MDD). I Europa har NBT®-systemet fått CE-märkning för 
behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta. 
 
Nexstim kommersialiserar också sitt SmartFocus®-baserade system för navigerad hjärnstimulering 
(Navigated Brain Stimulation, NBS). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-
systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade 
på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.  
 
Mer information finns på www.nexstim.com 
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