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Pöytäkirja / Minutes 1/2020
Y-tunnus / Business ID 1628881-1

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Aika / Date

1.2.2021, klo 13.00 / 1 March 2021, 1 PM

Paikka / Place

Nexstimin pääkonttori (Elimäenkatu 9B), Helsinki / Nexstim headquarters (Elimäenkatu 9B), Helsinki

Läsnä / Present

Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 143 323 873 osaketta ja ääntä eli noin 32,60156 % Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.
Lisäksi läsnä oli toimitusjohtaja Mikko Karvinen, lakiasiainjohtaja Hanna Kotola sekä asianajaja Jan Lindberg.
The shareholders and their representatives listed in Appendix 1, who represented a total of 143,323,873 shares and votes, i.e., approximately
32.60156% of all shares and votes in the company.
In addition, the company’s CEO Mikko Karvinen and General Counsel Hanna
Kotola as well as attorney-at-law Jan Lindberg were present.
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
OPENING OF THE MEETING
Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö lausui tervetulosanat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.
Chairperson of the Board of Directors Leena Niemistö welcomed participants in the
meeting via remote connection.

2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
CALLING THE MEETING TO ORDER

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jan Lindberg, joka toimi samalla
myös kokouksen sihteerinä.
Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.
Jan Lindberg was elected chairman of the General Meeting, and he also acted as the
secretary of the meeting.
The chairman explained the procedures for handling matters on the agenda of the General Meeting.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINISE THE MINUTES AND TO SUPERVISE
THE COUNTING OF VOTES
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hanna Kotola ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Mikko
Karvinen.
Hanna Kotola was elected to scrutinise the minutes and Mikko Karvinen was elected to
supervise the counting of votes.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING
Kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ja
tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta sekä internetsivuilta ladattavissa ja tulostettavissa.
Nämä asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokoussalissa.
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla maanantaina
8.2.2021.
Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2, kaikki kieliversiot).
The proposals relating to the agenda of the meeting and other documents and information
required by the Limited Liability Companies Act have been available to shareholders on
the company’s website, from which such documentation has also been available for downloading and printing before the Extraordinary General Meeting, for the period required by

the Limited Liability Companies Act. Such documentation was also available in the meeting room.
As provided in article 7 of the articles of association, the notice to convene the General
Meeting has to be published on the website of the company or otherwise in a verifiable
manner no more than three (3) months and no less than three (3) weeks prior to the
General Meeting, however, at the latest nine (9) days prior to the record date of the General Meeting.
It was noted that the invitation to the Extraordinary General Meeting had been published
on Monday 8 February 2021 as a company announcement and at the company’s website.
It was noted that the General Meeting had been convened in accordance with the articles
of association and the Limited Liability Companies Act, and constituted a quorum.
The invitation to the Extraordinary General Meeting was enclosed to the minutes (Appendix 2, all language versions).
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LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
RECORDING ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF
VOTES
Kokouksen ääniluettelon vahvistamishetken ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1).
The list of votes represented at the General Meeting at the time of recording of the list of
votes was attached to the minutes (Appendix 1).
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HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
AUTHORISING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON ISSUANCES OF
SHARES AS WELL AS THE ISSUANCE OF OTHER SPECIAL RIGHTS ENTITLING
TO SHARES
6.1 Valtuutus liittyen yhtiön tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, velkojen vähentämiseen tai minimointiin sekä mahdollisten yrityskauppojen ja -järjestelyiden toteuttamiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin – enintään 220 000 000 osaketta (ja/tai optio- tai muuta erityistä oikeutta)
Kokouksen puheenjohtaja esitti yhtiökokoukselle pöytäkirjaan Liitteeksi 3 otettavan
Nexstim Oyj:n hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön
osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla.
Todettiin, että hallituksen valtuuttamisesta Liitteenä 3 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti.

6.1 Authorisation intended to be used for future financing needs of the company,
developing the equity structure, minimize or reduce debts and possible mergers
and acquisitions and other corporate purposes – up to 220,000,000 shares (and/or
option or other special rights)
The chairman of the meeting presented to the General Meeting the proposal, attached to
the minutes as Appendix 3, of Nexstim Plc’s Board of Directors for authorising the Board
of Directors to decide on share issues as well as issue of option rights and other special
rights entitling to shares, pursuant to Chapter 10 of the Limited Liability Companies Act.
It was noted that the proposal of the Board of Directors set forth in Appendix 3 was approved unanimously.
6.2 Valtuutus liittyen hallituksen jäsenten osakepalkkiojärjestelmään sekä yhtiön
johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen – enintään 19 500 000 osaketta (ja/tai optio- tai muuta erityistä oikeutta)
Kokouksen puheenjohtaja esitti yhtiökokoukselle pöytäkirjaan Liitteeksi 4 otettavan
Nexstim Oyj:n hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön
osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla.
Todettiin, että hallituksen valtuuttamisesta Liitteenä 4 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti.
6.2 Authorization intended to be used for the Board’s RSU plan and for the longterm incentive plans for the management and the personnel of the Company – up
to 19,500,000 shares (and/or option or other special rights)
The chairman of the meeting presented to the General Meeting the proposal, attached to
the minutes as Appendix 4, of Nexstim Plc’s Board of Directors for authorising the Board
of Directors to decide on share issues as well as issue of option rights and other special
rights entitling to shares, pursuant to Chapter 10 of the Companies Act.
It was noted that the proposal of the Board of Directors set forth in Appendix 4 was unanimously approved.
6.3 Valtuutus liittyen 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 – enintään 5 000 000 osaketta (ja/tai optio- tai muuta erityistä oikeutta)
Kokouksen puheenjohtaja esitti yhtiökokoukselle pöytäkirjaan Liitteeksi 5 otettavan
Nexstim Oyj:n hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön
osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla.
Todettiin, että hallituksen valtuuttamisesta Liitteenä 5 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti.

6.3 Authorization intended to be used for future financing needs of the company
(e.g. for a payment of fee payable in Nexstim shares for an investor providing a
significant subscription commitment in connection with a possible share issue),
developing the equity structure, minimize or reduce debts and possible mergers
and acquisitions and other corporate purposes – up to 5,000,000 shares (and/or
option or other special rights)
The chairman of the meeting presented to the General Meeting the proposal, attached to
the minutes as Appendix 5, of Nexstim Plc’s Board of Directors for authorising the Board
of Directors to decide on share issues as well as issue of option rights and other special
rights entitling to shares, pursuant to Chapter 10 of the Companies Act.
It was noted that the authorization for the Board of Directors set forth in the proposal of
the Board of Directors attached hereto as Appendix 5 was unanimously approved.
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
CLOSING OF THE MEETING
Todettiin, että kaikki kutsussa esitetyt asiat oli käsitelty, kaikki päätökset tehty yksimielisesti ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla
viimeistään 15.3.2021.
Tämä pöytäkirja on laadittu suomen- ja englanninkielisenä. Jos versioiden välillä on eroavaisuuksia, pidetään ratkaisevana suomenkielistä versiota.
Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön hallitusta ja johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13.13.
It was noted that all the decisions in the invitation had been attended to, all decisions had
been made unanimously and that the minutes of the General Meeting would be available
on the company’s website at the latest on 15 March 2021.
These minutes are prepared in Finnish and English. lf there are discrepancies among the
versions, the Finnish version shall prevail.
The chairman thanked the shareholders, the Board of Directors and the company’s management and announced the General Meeting closed at 1:13 PM.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla
signatures on next page

***

