
 

 

Rättelse till inbjudan till Nexstim Abp:s årsstämma 

Företagsmeddelande, Helsingfors 1.3.2022 kl. 19.30 (EET) 

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) har idag den 1 mars 2022 kl. 9.30, 
skickat en inbjudan till sina aktieägare till årsstämman den 31 mars 2022 kl. 9.00.  

Den engelska inbjudan till mötet innehöll ett skrivfel som anger att: ”shareholders, whose shares are 
registered in the name of a nominee must, in order to be eligible to request a temporary registration 
in the shareholders’ register of Nexstim Plc maintained by Euroclear Finland, request that their shares 
are re-registered in their own names in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden 
AB, and procure that the nominee sends the above request for temporary registration to Euroclear 
Sweden AB (via email to: ISS@euroclear.com) on their behalf. Such registration must be made at the 
latest by 25 March 2022 and the nominee should therefore be notified well in advance before said 
date”. 

Följaktligen, beslutades ändringen av avsnitt 16 C.5. av den engelska inbjudan till årsstämman enligt 
följande (ändring i fet text): 

Shareholders, whose shares are registered in the name of a nominee must, in order 
to be eligible to request a temporary registration in the shareholders’ register of 
Nexstim Plc maintained by Euroclear Finland, request that their shares are re-
registered in their own names in the register of shareholders maintained by Euroclear 
Sweden AB, and procure that the nominee sends the above request for temporary 
registration to Euroclear Sweden AB (via email to: ISS@euroclear.com) on their behalf. 
Such registration must be made at the latest by 23 March 2022 and the nominee 
should therefore be notified well in advance before said date. 

Den svenska inbjudan till mötet innehåller också ett skrivfel där följande anges: "Aktieägare vars aktier 
är registrerade i depå hos Euroclear Sweden AB och som önskar delta på bolagsstämman och utöva 
sin rösträtt ska begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som upprätthålls av 
Euroclear Finland Oy. Begäran ska lämnas skriftligen till Euroclear Sweden AB senast 25 mars 2022 
klockan 17.00 svensk tid." 

Följaktligen, beslutades ändringen av avsnitt 16 C.5. av den svenska inbjudan till årsstämman enligt 
följande (ändring i fet text): 

Aktieägare vars aktier är registrerade i depå hos Euroclear Sweden AB och som önskar 
delta på bolagsstämman och utöva sin rösträtt ska begära tillfällig registrering i 
Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. 
Begäran ska lämnas skriftligen till Euroclear Sweden AB senast 23 mars 2022 klockan 
17.00 svensk tid.” 
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För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: 

Leena Niemistö, styrelseordförande 
+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 finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. 
Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra 
sjukdomar i hjärnan.   

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på 
transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken 
möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan. 

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad 
hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-
märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.  

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi 
(Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA 
för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling 
av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta. 

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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