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Viktiga händelser januari–juni 2018 

 

• Nexstim levererade det första NBT®-systemet (Navigated Brain Therapy) i USA för behandling av egentlig 

depression (MDD). Detta var ett resultat av den framgångsrika lanseringen av Nexstim SmartFocusTM TMS-

tekniken på Clinical TMS Societys årsmöte i New York i maj 2018. 

• Patientrekryteringen till den kompletterande Fas III prövningen (E-FIT) i USA slutande. Prövningen med 60 

patienter utreder användningen av NBT®-systemet för rehabilitering av de övre extremiteterna efter stroke. 

Prövningen kommer sannolikt att avslutas inom tre veckor efter publiceringen av denna halvårsrapport 2018. 

• Bolagets kassa per utgången av juni 2018 uppgick till 10,3 miljoner euro, inklusive 1 miljon euro 

egetkapitalfinansiering i form av en riktad nyemission till fonden Capricorn Health-tech Fund och ett lån på 4 

miljoner euro från riskkapitalbolaget Kreos Capital V (UK) Limited.  

• Bolagets omsättning var 1,1 miljoner euro (2017: 1,1 miljoner euro). 

 

Om bolaget 

 

Nexstim är ett enskilt företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför banbrytande system för exakt 

navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska 

tillämpningar (NBS-systemet). 

 

Kommersialisering av NBT®-systemet i terapeutiska tillämpningar – som strokerehabilitering och behandling av 

depression och kronisk smärta – är ett viktigt fokusområde i Nexstims affärsstrategi. 

 

Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma tekniska plattform som NBS, som har bevisats förlänga den 

progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande "guldstandard” för 

kartläggning av hjärnan. 

 

NBT® 

 

• Nexstims NBT®-plattform baserar sig på den unika SmartFocusTM-tekniken för navigerad transkraniell 

magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuell, exakt, 

reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan under behandling. Den nya tekniken är ett svar på 

betydande ej tillgodosedda medicinska behov. 

 

• I november 2017 gav FDA Nexstim tillstånd att marknadsföra NBT®-systemet i USA för behandling av 

egentlig depression (MDD). Systemet lanserades i USA i maj 2018 och de första apparaturerna har levererats 

till kliniker.  I dagens läge behandlas cirka 30 000 patienter i USA årligen med TMS mot depression (ca 2 % 

marknadspenetration), medan den totala patientmarknaden för egentlig depression i USA är cirka 1,9 miljoner 

patienter motsvarande en total behandlingsmarknad på ca 17 miljarder dollar. 

 

• Nexstim meddelade i januari 2018 att bolaget avslutat patientrekryteringen till den kompletterande Fas III-

prövningen (E-FIT) i USA. Prövningen med 60 patienter utreder användningen av NBT®-systemet för 

rehabilitering av de övre extremiteterna efter stroke. Prövningen kommer sannolikt att avslutas inom tre veckor 

efter publiceringen av denna halvårsrapport 2018. Ett positivt resultat – efter att rönen från E-FIT och Fas III 

NICHE har slagits samman – skulle göra det möjligt för Nexstim att ansöka om tillstånd från FDA för 

marknadsföring av systemet i USA för denna indikation. Det årliga antalet patienter inom EU och den 

amerikanska marknaden för rehabilitering av armmotoriken uppskattas till sammanlagt cirka 0,8 miljoner 

patienter. 

 

NBS 

 

• Försäljningen av NBS-systemen har fortsatt att öka. Det används för närvarande på cirka 150 

forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen. 



  

 
 

 

Verkställande direktör Martin Jamiesons översikt 

Jag är glad att kunna rapportera om Nexstims betydande utvecklingsframsteg under första halvåret 2018.  

Nexstim inledde kommersialiseringen i USA av NBT®-systemet som används för behandling av egentlig depression. De 

första systemen levererades genast efter lanseringen i maj 2018. FDA beviljade Nexstim 510(k)-tillstånd för användning 

av NBT-systemet för behandling av egentlig depression i november 2017. Egentlig depression är ett återkommande och 

ofta kroniskt tillstånd som drabbar 2–5 procent av befolkningen i industriländerna, och de nuvarande 

behandlingsformerna ger inte fullgott resultat. Repetitiv transkraniell magnetstimulering av hjärnan (TMS) har visat sig 

vara en effektiv metod vid behandling av egentlig depression hos patienter som inte svarar på läkemedelsbehandling.  

Vi är övertygade om att vi med SmartFocusTM NBT®-systemets unika navigationsegenskaper och individualiserade 

behandling kan profilera det bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. 

Försäljningsutvecklingen för utrustning för behandling av depression ser bra ut. För att öka försäljningsintäkterna kommer 

vi satsa ännu mer på att stärka kommersiella organisation i USA. 

I januari 2018 meddelade Nexstim att det hade avslutat patientrekryteringen för E-FIT-prövningen (Electric Field 

Navigated 1Hz rTMS for Post-Stroke Motor Recovery Trial). Prövningen ska ge mer data om användningen av NBT-

systemet för strokerehabilitering och den är en viktig deletapp när vi utvecklar systemet. Sammanlagt 60 patienter 

rekryterades som planerat för prövningen.  

Shamkontrollen i E-FIT ska utföras med en ny komparator. Prövningen ska enligt FDA:s rekommendation komplettera 

Fas III NICHE-prövningen som avslutats tidigare. I den avslutade NICHE-prövningen uppnåddes positiva resultat i den 

grupp som fick behandling med NBT-systemet. Två tredjedelar av patienterna i gruppen uppvisade kliniskt signifikant 

respons. Positiva resultat uppmättes dessutom också i kontrollgruppen som fick behandling med en komparator, vilket 

enligt bolagets uppfattning berodde på komparatorns terapeutiska effekt. FDA har godkänt den nya komparatorn för 

användning i E-FIT-prövningen. 

E-FIT-prövningen har nu nått stadiet då forskningsenheterna läggs ner, och Nexstim kommer sannolikt att redogöra för 

resultaten från E-FIT inom tre veckor efter publiceringen av denna halvårsrapport 2018. Positiva sammantagna resultat 

från E-FIT och NICHE skulle stödja Nexstims planerade ansökan om De Novo 510(k)-tillstånd för användning av 

systemet för strokerehabilitering. Med De Novo 510(k)-tillstånd från FDA kan Nexstim börja marknadsföra och sälja 

NBT-systemet för strokerehabilitering i USA, där den största och mest lönsamma marknaden finns. 

Nettoförsäljningen ökade med 2 procent och uppgick till 1,1 miljoner euro för första halvåret 2018, jämfört med 1,1 

miljoner euro första halvåret 2017. Ökningen härrörde från försäljningen av NBS-system i USA. Det avslutade halvåret 

var det bästa någonsin under företagets historia. 

Vi har fokuserat på att expandera försäljningen av NBT®-systemet på EU-marknaden och lansera systemet för behandling 

av depression i USA samt på att av FDA ansöka om De Novo 510(k)-tillstånd för användning av systemet för 

strokerehabilitering. Användningen av kassatillgångar var –3,1 miljoner euro under första halvåret 2018, jämfört med –

2,8 miljoner euro under första halvåret 2017. Detta berodde på de fortsatta insatserna på att utveckla såväl den 

kommersiella försäljnings- och marknadsföringsorganisationen som den kliniska organisationen.  

Vi är övertygade om att Nexstims NBT®-system har en betydande global potential såväl på marknaden i USA och i 

Europa som på den vidsträckta och tillsvidare outnyttjade asiatiska marknaden. 

Enligt Nexstims bedömning har man inte ännu uppnått avkastningspotentialen för användning av NBS-systemet för 

kartläggning av hjärnan i USA och på övriga geografiska marknader. Vi fortsätter att leta efter en långvarig 

samarbetspartner för våra kommersialiseringsinsatser på detta område. 

Nexstim är nöjd med den nya finansieringen på 1,0 miljoner euro som bolaget erhöll genom en riktad nyemission till den 

långsiktiga investeraren Capricorn Health-tech Fund i juni 2018. Nexstim har också lyft ett seniorlån på 4 miljoner euro 

från Kreos Capital. Vi är övertygade om att detta är rätt tidpunkt för att lyfta lånet från Kreos och därmed stöda 

kommersialiseringen av NBT®-systemet i USA och Europa. 



  

 
 

Nexstims kassa per 30 juni 2018 uppgick till 10,3 miljoner euro, jämfört med 9,2 miljoner euro per slutet av juni 2017. 

Fram till andra kvartalet 2019 kommer bolaget att finansiera verksamheten med de nuvarande kassatillgångarna och med 

försäljningsavkastningen. 

För närvarande bedömer bolaget sina möjligheter att under andra halvåret 2018 skaffa fram den finansiering som behövs 

för marknadsföring och lansering av NBT®-systemet för strokerehabilitering i USA under första halvåret 2019, 

finansiering av ett mer omfattande kliniskt forskningsprogram och utveckling av ett register för behandlingsdata. 

 

Nyckeltal 

 

Tusen euro 1–6/2018 

6 mån. 

1–6/2017 

6 mån. 

1–12/2017 

12 mån. 

Nettoomsättning 1 079,3 1 058,4 2 645,3 

Personalkostnader -1 523,8 -1 475,3 -3 334,7 

Avskrivningar och nedskrivningar -154,4 -165,1 -341,3 

Övriga rörelsekostnader -1 801,3 -1 759,0 -4 118,1 

Räkenskapsperiodens vinst/förlust  -2 440,6 -3 433,9 -7 327,9 

Vinst per aktie (euro) -0,03 -0,05 -0,09 

Kassaflöde från löpande verksamhet -3 123,0 -2 791,2 -5 402,9 

Kassa och bank 10 305,6 9 239,3 8 473,6 

Summa eget kapital 3 680,8 7 089,2 5 520,8 

Soliditet (%) 31,23 65,19 52,77 

Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.) 97 531 529 86 053 694 93 173 604 

Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.) 93 661 249 70 330 185 79 476 965 

Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.) 141 024 519 118 903 768    132 947 261 

Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.) 133 547 163 105 089 658    114 676 433 

Framtidsutsikter 

Utifrån sin verksamhetsprognos förväntar sig bolaget att det kommer att göra flera investeringar under 

räkenskapsperioden 2018 och att räkenskapsperiodens förlust överskrider förlusten 2017. 

Ekonomisk översikt 

Siffrorna inom parentes (euro i tusental) hänvisar till motsvarande period föregående år, om inte annat anges. 

Rörelseresultat 

Nettoomsättning 

Omsättningen 1/1–30/6 2018 uppgick till 1 079,3 tusen euro (1 058,4), ökning 2,0 procent. 

Tillverkning för eget bruk 

Tillverkning för eget bruk 1/1–30/6 2018 uppgick till 19,2 tusen euro (24,3). Beloppet utgörs av aktiverade 

utvecklingskostnader. 

Övriga rörelseintäkter 

Övriga rörelseintäkter 1/1–30/6 2018 uppgick till 10,2 tusen euro (66,6). De övriga rörelseintäkterna utgjordes 

huvudsakligen av bidrag från Innovationsfinansieringsverket Tekes. 

Material och tjänster 

Kostnaderna för material och tjänster 1/1–30/6 2018 uppgick till -364,2 tusen euro (-233,6). 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna 1/1–30/6 2018 uppgick till -1 523,8 tusen euro (-1 475,3). Ökningen härrörde främst från 



  

 
 

rekrytering av nya medarbetare. 

Avskrivningar och nedskrivningar 

Avskrivningar och nedskrivningar 1/1–30/6 2018 uppgick till -154,4 tusen euro (-165,1). 

Övriga rörelsekostnader 

Övriga rörelsekostnader 1/1–30/6 2018 uppgick till -1 801,3 tusen euro (-1 759,0). Av kostnaderna härrörde 279,9 tusen 

euro från direkta kostnader för den kompletterande Fas III-studien E-FIT. 

Rörelsevinst/-förlust 

Rörelseförlusten 1/1–30/6 2018 uppgick till -2 734,9 tusen euro (-2 483,7). 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansnetto 1/1–30/6 2018 uppgick till 295,6 tusen euro (-947,9). De finansiella intäkterna består i huvudsak av 

valutakursvinster. 

Rörelseresultat 

Rapportperiodens rörelseresultat 1/1–30/6 2018 uppgick till -2 439,2 tusen euro (-3 431,6). 

Inkomstskatt 

Inkomstskatten 1/1–30/6 2018 uppgick till -1,4 tusen euro (-2,3). 

Rapportperiodens vinst/förlust 

Rapportperiodens förlust 1/1–30/6 2018 uppgick till -2 440,6 tusen euro (-3 443,9). 

Finansiell ställning 

Anläggningstillgångar 

Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 805,8 tusen euro (831,0). Immateriella tillgångar, vars värde uppgick till 482,0 

tusen euro per 30 juni 2018, utgjordes främst av aktiverade utvecklingskostnader och immateriella rättigheter. Materiella 

tillgångar, vars värde var 313,8 tusen euro per 30 juni 2018, utgjordes främst av NBT®-utrustning som används för 

forskning, förevisning och affärsverksamhet. 

Omsättningstillgångar 

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 11 782,0 tusen euro (10 593,0). Ökningen hänför sig i huvudsak till ökningen 

i kassa och bank. 

Summa eget kapital 

Koncernens eget kapital uppgick till 3 680,8 tusen euro (7 089,2). 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Bolagets långfristiga skulder uppgick till 7 510,2 tusen euro (3 528,3). Posten utgörs av kapitallån, andra räntebärande 

lån och erhållna förskott. Ökningen berodde främst på ett lån från Kreos Kapital. 

Kortfristiga skulder 

Bolagets kortfristiga skulder uppgick sammanlagt till 1 396,9 tusen euro (806,5). Posten utgörs huvudsakligen av 

leverantörsskulder, andra kortfristiga skulder och resultatregleringar. 



  

 
 

 

Finansiering och investeringar 

Likviden, som består av kassa och bank, uppgick till 10 305,6 tusen euro (9 239,3). De nuvarande kassatillgångarna och 

försäljningsintäkterna räcker till för finansiering av bolagets verksamhet till och med utgången av andra kvartalet 2019. 

Netto kassaflöde från löpande verksamhet under rapportperioden uppgick till -3 123,0 tusen euro (-2 791,2). 

Kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till -242,4 tusen euro (-84,8). 

Netto kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till 5 197,5 tusen euro (3 959,0), bestående av en riktad 

nyemission till Capricorn Health-tech Fund och lyft av långfristiga lån från Kreos Capital och Business Finland. 

Organisation och personal 

Nexstims strategi är att rekrytera medarbetare som bolaget anser besitta sådan kärnkompetens och sådant kunnande som 

behövs för bolagets effektiva verksamhet och affärsmål. Nexstim har i enlighet med sin strategi lagt ut största delen av 

sina funktioner, inklusive produktion. 

Bolaget är indelat i följande fem operativa verksamhetsområden: 

• Kliniska avdelningen 

• Forskning och utveckling (FoU) 

• Operationer 

• Försäljning och marknadsföring, inklusive post-sales och service 

• Administration, inklusive stödfunktionerna för ekonomi, juridik, kvalitet och myndighetsgodkännande 

Nexstim-koncernen hade 28 fast anställda medarbetare vid rapportperiodens slut 30/6 2018. Vid samma tidpunkt hade 

moderbolaget Nexstim Abp 21 medarbetare med fast anställning. Under perioden 1/1–30/6 2018 hade Nexstim-koncernen 

i genomsnitt 26 fast anställda (2017: 23). 

Strategi 

Nexstims mission 

Vi möjliggör individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och 

störningar i hjärnan genom att med hjälp av transkraniell magnetstimulering (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) 

göra de elektriska fälten synliga och reproducerbara. 

Nexstims vision 

Att ange den nya standarden för behandling av för närvarande svårbehandlade sjukdomar och störningar i hjärnan. 

Individuellt anpassad TMS ger patienterna och deras familjer tillbaka det liv som de trott var över. 

Nexstims strategi 

Nexstim fokuserar på att validera och kommersialisera den individualiserade SmartFocusTM TMS-tekniken för 

stimulering av hjärnan vid indikationer där de nuvarande behandlingsalternativen inte ger fullgott resultat. Sådana 

indikationer är strokerehabilitering samt behandling av depression och kronisk smärta. 

Vi investerar i försäljning och marknadsföring samt våra kliniska resurser och fortsätter att skaffa fram medel för vår 

tillväxt. Vårt mål är att bygga upp försäljningen i USA och på den breda EU-marknaden för de indikationer i vilka vi 

redan har erhållit godkännande samt ta fram kliniska data som underlag för myndighetsgodkännande av nya viktiga 

indikationer på betydande marknader, som bland annat strokerehabilitering i USA.  

Enligt vår bedömning finns det en stor försäljningspotential på den tills vidare outnyttjade asiatiska marknaden där vi 

fortsätter att kartlägga möjligheterna. 

Nexstim fokuserar också på att utnyttja hela den kommersiella potentialen för SmartFocusTM TMS-tekniken vid 

preoperativ kartläggning av hjärnan med hjälp av navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). 

Vårt viktigaste fokusområde fortsätter att vara behandlingstekniken (NBT®) där marknadspotentialen är bäst. Den 

erbjuder också flexibla avkastningsmodeller för att öka omsättningen till exempel genom en ökning av försäljningen av 

engångsartiklar. 



  

 
 

Väsentliga händelser under rapportperioden 

Den 6 januari 2018 meddelade bolaget att det hade slutfört rekryteringen av patienter för kompletterande Fas III-

prövningen, kallad E-FIT. 

Den 23 januari 2018 meddelade bolaget att innovationsfinansieringsverket Business Finland hade beviljat Nexstim Abp 

ett FoU-lån på cirka en miljon euro för framtagning av ett grafiskt gränssnitt för användning av NBT-systemet vid 

behandling av egentlig depression och kronisk smärta. 

Den 26 januari 2018 meddelade bolaget om teckning av 148 160 nya aktier i Nexstim Abp för optionsrätterna i 

optionsprogrammet 2013A. De nya aktierna upptogs för handel på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North 

Sweden den 31 januari 2018. 

Den 16 mars 2018 meddelade bolaget att det har lagt ner förhandlingarna med en potentiell kinesisk samarbetspartner om 

montering och distribution av bolagets produkter i Kina. 

Bolaget meddelade om följande beslut av årsstämman 28 mars 2018:  

• Nexstim Abp:s årsstämma fastställde bolagets årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2017 och 

beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Stämman beslutade att bolaget inte 

lämnar utdelning för räkenskapsperioden 1 januari–31 december 2017 och att räkenskapsperiodens förlust 

balanseras till nästa år. 

• Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter valdes Martin Jamieson, 

Ken Charhut, Rohan J. Hoare, Juliet Thompson och Tomas Holmberg. Martin Jamieson valdes till ordförande 

och Juliet Thompson till vice ordförande för styrelsen. 

• Styrelseledamöternas arvoden fastställdes enligt följande: 36 000 euro för ledamöter som har sin hemvist i USA 

och 27 000 euro för ledamöter som har sin hemvist i Europa. Årsstämman rekommenderade att 

styrelseledamöterna investerar hälften av sina ovan nämnda arvoden i bolagets aktier. 

• Ledamöter i styrelseutskott erhåller ersättning enligt följande: för utskottets ordförande 10 000 euro per år och 

för utskottens medlemmar 5 000 euro per år. Årsstämman beslutade att styrelseledamöterna ska få reseersättning 

för skäliga kostnader. 

• Årsstämman beslutade att målgruppen för bolagets villkorade aktieandelsprogram ska vara de styrelseledamöter 

som är fristående från bolaget. Ersättningstilldelningen för 2018 ska fastställas som ett kontantbelopp. 

Årsstämman fastställde att bruttoersättningen till varje styrelseledamot som är fristående från bolaget är 12 500 

euro för intjänandeperioden 2018–2019. Avsikten är att föreslå motsvarande tilldelning till styrelseledamöterna 

även vid årsstämman 2019. 

• Till revisor återvaldes revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy, med Martin Grandell som 

huvudansvarig revisor. Till revisorn ska betalas ett skäligt arvode. 

Årsstämman godkände också ett finansieringsarrangemang innefattande ett kreditavtal, ett pantsättningsavtal och ett 

teckningsoptionsavtal med Kreos Capital V (UK) Limited (”Kreos”). 

Genom finansieringsarrangemanget beviljar Kreos bolaget en seniorkredit på 4 miljoner euro. Lån som lyfts under 

kreditavtalet ska bära en årlig ränta på 10,75 procent. Intäkterna från finansieringsarrangemanget ska primärt användas 

för att främja kommersialiseringen av Nexstim NBT®  och NBS i Europa och i synnerhet i USA. 

På basis av kreditavtalet är Nexstim skyldigt att betala följande avgifter och kostnader förutom räntan: en 

transaktionsavgift på 40 000 euro, en avgift på 1,75 procent av det sammanlagda belopp som lyfts under kreditavtalet, 

och en avgift på 1,00 procent av den outnyttjade krediten om inte den avtalade krediten lyfts i sin helhet. 

Finansieringsarrangemanget omfattar även emittering av teckningsoptioner som berättigar till nya aktier i Nexstim. 

Nexstim och Kreos Capital V (Expert Fund) LP ska ingå ett ömsesidigt avtal om emitteringen av teckningsoptionerna. 

Teckningsoptionerna ger rätt att teckna högst 1 739 761 nya aktier (med andra ord 480 000 dividerat med 90 dagars 

volymviktade genomsnittskurs för Nexstims aktie på det sätt som specificerats i teckningsoptionsavtalet). 

Den 28 mars 2018 meddelade Nexstim om följande beslut av bolagets styrelse. Styrelsen beslutade om följande 

sammansättning i styrelseutskotten: Ordförande för styrelsens revisionsutskott är Juliet Thompson och medlemmarna är 

Rohan Hoare och Tomas Holmberg. Ordförande för styrelsens ersättningsutskott är Ken Charhut och medlemmarna är 

Rohan Hoare och Tomas Holmberg. Ordförande för valberedningen är Sami Tuhkanen och medlemmarna är Juliet 

Thompson, Martin Jamieson och Risto Ilmoniemi. 

Efter att årsstämman godkänt finansieringsarrangemanget med Kreos beslutade styrelsen att genomföra arrangemanget 

och godkänna de övriga avtal som anknyter till det. Styrelsen ska fatta beslut om lånebelopp som lyfts inom 

finansieringsarrangemanget och om emission av därtill hörande teckningsoptioner. 



  

 
 

Med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma och det villkorade aktieandelsprogram som godkändes av 

årsstämman 28 mars 2017 beslutade bolagets styrelse att emittera sammanlagt 209 765 nya vederlagsfria aktier till fyra 

styrelseledamöter. Styrelseledamöterna som tar del i programmet är Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare och 

Juliet Thompson. Ken Charhut, Rohan Hoare och Juliet Thompson tilldelades 50 781 aktier var och Tomas Holmberg 

tilldelades 57 422 aktier enligt sina respektive bruttoersättningar under intjänandeperioden 2017–2018, i enlighet med 

årsstämmobeslut av 28 mars 2017. 

Den 23 april 2018 meddelade bolaget att det har valt Sisu Partners Oy till bolagets Certified Adviser för Nasdaq First 

North Finland och Nasdaq First North Sweden. 

Den 22 maj 2018 meddelade bolaget att det har tecknat avtal om att leverera sitt första NBT®-system (Navigated Brain 

Therapy) i USA till Island Psychiatry, en privat praktik som ger omfattande psykiatrisk vård av hög kvalitet på Long 

Island i New York. 

Den 18 juni 2018 meddelade bolaget om en riktad nyemission på 0,96 miljoner euro brutto till Capricorn Health-tech 

Fund som är baserad i Belgien. Bolagets styrelse beslutade om en nyemission av högst 4 000 000 aktier till 

teckningskursen 0,24 euro per aktie, vilket resulterade i ett teckningsbelopp på 960 000 euro. 

Den 19 juni 2018 beslutade bolagets styrelse att lyfta hela lånet på 4 miljoner euro enligt avtal med Kreos Capital V (UK) 

Limited och att emittera därtill hörande särskilda rättigheter som berättigar till aktier (”teckningsoptionerna”).  

Den 19 juni 2018 beslutade Nexstim Abp om ett nytt aktieoptionsprogram 2018 och om ändringar i aktieoptionerna 2016 

samt återkallande av aktieoptionerna 2013A i bolagets innehav. Sammanlagt emitteras högst 2 200 000 aktieoptioner 

2018 som berättigar optionshavarna att teckna högst 2 200 000 nya aktier eller befintliga aktier av bolagets eget 

aktieinnehav. 1 100 000 optionsrätter ska märkas 2018A och 1 100 000 ska märkas 2018B. Till följd av en ändring i 

aktieoptionsprogrammet 2016 är sammanlagt 2 859 086 märkta 2016B och de är alla tilldelade till bolagets ledning och 

medarbetare. Dessutom är sammanlagt 3 662 362 aktieoptioner märkta 2016C och av dem har 1 650 914 optioner 

tilldelats ledningen och medarbetarna och 2 011 448 optioner innehas av bolaget. Bolagets styrelse beslutade att tilldela 

totalt 1 850 000 aktieoptioner till vissa nyckelpersoner i bolaget (samt till vd). Styrelsen beslutade också att definitivt och 

slutgiltigt återkalla 72 268 aktieoptioner 2013A som innehas av bolaget. 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. 

Betydande risker och osäkerhetsfaktorer 

Nexstims verksamhet, ekonomi och aktie är behäftade med risker som kan vara betydande med tanke på aktiens värde. 

Nexstim Abp:s styrelse gör en riskbedömning två gånger om året inom ramen för strategiarbetet och planeringen av 

affärsverksamheten. En övergripande redogörelse av riskerna presenteras i bokslutskommunikén och 

förvaltningsberättelsen. I halvårsrapporterna presenteras endast de senaste ändringarna i riskerna. 

Inga betydande ändringar i de kortsiktiga riskerna för bolaget har uppdagats sedan publiceringen av bokslutet för 2017. 

Aktie och aktieägare 

Nexstim Abp:s fullt betalda aktiekapital per 30/6 2018 var 80 000,00 euro fördelat på 97 531 529 aktier. Aktierna har 

inget nominellt värde. Nexstim har en aktieserie vars ISIN-kod är FI4000102678. Vid utgången av rapportperioden hade 

Nexstim inga egna aktier i sin besittning. Varje aktie ger aktieägaren rätt till en röst på Nexstim Abp:s bolagsstämmor. 

Aktierna har emitterats i enlighet med finsk lagstiftning. 

Nexstim Abp:s aktier noteras på Helsingforsbörsen, First North Finland, och Stockholmsbörsen, First North Sweden. 

Nedan presenteras informationen om aktiekurserna på First North Finland i euro (EUR) och på First North Sweden i 

svenska kronor (SEK). 

1/1–30/6 2018 var den högsta kursen för bolagets aktie 0,31 euro (2017: EUR 0,31) och 2,98 kronor (2017: SEK 3,01), 

den lägsta var 0,18 euro (2017: EUR 0,14) och 1,82 kronor (2017: SEK 1,32), och medelkursen var 0,24 euro (2017: 

EUR 0,22) och 2,39 kronor (2017: SEK 2,18). Slutkursen 29/6 2018 var 0,23 euro (2017: EUR 0,26) och 2,40 kronor 

(2017: SEK 2,58). 

Under perioden 1/1–30/6 2018 handlades det med 41 398 915 aktier på börsen, vilket motsvarar 44,2 procent av det 

genomsnittliga antalet aktier under denna period. Det genomsnittliga antalet aktier var 93 661 249 stycken under perioden 

1/1–30/6 2018. 

Aktiestockens marknadsvärde enligt slutkursen per 29/6 2018, det vill säga 0,23 euro och 2,40 kronor, uppgick till 22 237 

tusen euro (2017: 22 546) och 233 881 tusen kronor (2017: 222 019). 



  

 
 

Den 30 juni 2018 hade Nexstim Abp sammanlagt 33 541 358 otecknade optioner med teckningspriset per aktie 0,2773–

0,8539 euro. Den 30 juni 2018 hade Nexstim Abp sammanlagt 33 541 9 951 632 otecknade optioner med teckningspriset 

0,2773–0,8539 euro per aktie. Närmare information om otecknade teckningsoptioner och optionsrätter finns på bolagets 

webbplats på www.nexstim.com/investors/share-information/ 

Nexstim Abp:s styrelse förfogade över följande bemyndiganden 30 juni 2018. 

Årsstämman beslutade 31 mars 2016 att ge styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, optionsrätter och 

andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen. 

Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av bolagets eget aktieinnehav. Antalet aktier som emitteras med 

stöd av bemyndigandet får vara högst 950 000 aktier. Bemyndigandet gäller i fem (5) år från årsstämmans beslut. Bolaget 

har för avsikt att utnyttja bemyndigandet till verkställandet av aktieandelsprogrammet för styrelseledamöterna och till 

långsiktiga incitamentsprogram för bolagets ledning och personal. Styrelsen fattade den 25 maj 2016 beslut om ett nytt 

aktieoptionsprogram enligt bemyndigande av årsstämman den 31.mars 2016. Av bemyndigandet återstår därmed 

maximalt 240 090 aktier. 

Årsstämman beslutade 28 mars 2018 att ge styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, optionsrätter och 

andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen. Antalet 

aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst 20 000 000 aktier. Bemyndigandet gäller i ett (1) år från 

årsstämmans beslut. Bolaget har för avsikt att utnyttja bemyndigandet för att uppfylla framtida finansieringsbehov, 

genomföra eventuella företagsfusioner och -förvärv samt för bolagets andra syften Bolagets styrelse beslutade 18 juni 

2018 om en nyemission av högst 4 000 000 aktier. Av bemyndigandet återstår därmed maximalt 16 000 000 aktier. 

Årsstämman beslutade 28 mars 2018 vidare att ge styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier, optionsrätter 

och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen. 

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst 3 000 000 aktier. Bemyndigandet gäller i fem (5) 

år från årsstämmans beslut. Bolaget har för avsikt att utnyttja bemyndigandet till verkställandet av det villkorade 

aktieandelsprogrammet för styrelseledamöterna och till långsiktiga incitamentsprogram för bolagets ledning och personal. 

Med stöd av bemyndigande från bolagets årsstämma och det villkorade aktieandelsprogram som godkändes av 

årsstämman 28 mars 2017 beslutade bolagets styrelse att emittera sammanlagt 209 765 nya vederlagsfria aktier till fyra 

styrelseledamöter. Bolagets styrelse beslutade 19 juni 2018 att inrätta ett nytt aktieoptionsprogram för direktörerna och 

medarbetarna i Nexstim Abp och dess dotterbolag. Genom aktieoptionsprogrammet 2018 emitteras högst 2 200 000 

aktieoptioner. Av bemyndigandet återstår därmed maximalt 590 235 aktier. 

 

 

Helsingfors 16 augusti 2018 

 

Nexstim Abp 

Styrelsen 

 

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: 

 

Nexstim +44 771 516 3942 

Martin Jamieson, styrelseordförande och verkställande direktör martin.jamieson@nexstim.com 

 

Sisu Partners Oy (Certified Adviser) +358 (0)10 231 4560 

 

Citigate Dewe Rogerson +44 (0)207 2822949 

David Dible/Shabnam Bashir david.dible@citigatedr.co.uk 

 

Publicering av finansiell information 

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas torsdagen den 16 augusti 2018 klockan 16.00 

finsk tid. Styrelseordförande och verkställande direktör Martin Jamieson och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar 

det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor. 

Uppringningsnummer för telefonkonferensen: 

http://www.nexstim.com/


  

 
 

Finland: +358 (0) 800 914672 

Sverige: +46 (0) 20 089 6377 

Storbritannien: +44 (0) 20 3003 2666 

USA: + 1 866 966 5335 

Internationellt: +44 (0) 20 3003 2666 

 

Lösenord för samtalet: Nexstim 

 

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar 31 december 2018 publiceras omkring 28 februari 2019. 

 

Principer för upprättande av halvårsrapport 

Nexstim Abp:s halvårsrapport har upprättats enligt finska bokföringslagen och presenterats enligt reglerna för 

marknadsplatsen First North. De siffror som presenteras i halvårsrapporten är oreviderade. De presenterade siffrorna har 

avrundats från exakta värden. 

 

  



  

 
 

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN 

 
Tusen euro 1/1–30/6 2018 1/1–30/6 2017 1/1–31/12 2017 

    

NETTOOMSÄTTNING 1 079,3 1 058,4 2 645,3 

    

Tillverkning för eget bruk 19,2 24,3 38,8 

Övriga rörelseintäkter 10,2 66,6 70,2 

    

Material och tjänster    

Material    

Inköp under räkenskapsperioden -329,7 -282,1 -617,2 

Förändring av lager, förvärv (+) eller 

avyttringar (-) -34,5 55,8 94,8 

Köpta tjänster 0,0 -7,3 -29,8 

Summa -364,2 -233,6 -522,1 

    

Personalkostnader    

Löner och arvoden -1 290,1 -1 273,3 -2 903,3 

Sociala avgifter    

Pensionskostnader -139,2 -117,7 -277,2 

Övriga sociala avgifter -94,4 -84,4 -154,2 

Summa -1 523,8 -1 475,3 -3 334,7 

    

Avskrivningar och nedskrivningar    

Planenliga avskrivningar -154,4 -165,1 -341,3 

Summa -154,4 -165,1 -341,3 

    

Övriga rörelsekostnader -1 801,3 -1 759,0 -4 118,1 

    

RÖRELSERESULTAT -2 734,9 -2 483,7 -5 591,9 

    

Finansiella intäkter och kostnader    

Övriga ränteintäkter och finansiella 

intäkter 860,3 0,1 0,4 

Räntor och övriga finansiella kostnader -564,6 -948,0 -1 733,6 

Summa 295,6 -947,9 -1 733,2 

    

RÖRELSERESULTAT -2 439,2 -3 431,6 -7 325,1 

    

Inkomstskatt -1,4 -2,3 -2,8 

    

RÄKENSKAPSPERIODENS 

VINST/FÖRLUST -2 440,6 -3 433,9 -7 327,9 

 



  

 
 

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN  

 
Tusen euro 30/6 2018 30/6 2017 31/12 2017 

    

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella tillgångar    

Utvecklingskostnader 73,9 74,7 70,5 

Immateriella rättigheter 408,1 528,9 470,0 

Summa 482,0 603,6 540,5 

    

Materiella tillgångar    

Maskiner och inventarier 313,8 217,4 167,3 

Summa 313,8 217,4 167,3 

    

Investeringar    

Övriga aktier och andelar 10,0 10,0 10,0 

Summa 10,0 10,0 10,0 

    

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 805,8 831,0 717,8 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Varulager    

Material och förnödenheter 347,7 348,1 387,1 

Summa 347,7 348,1 387,1 

    

Fordringar    

Kundfordringar 661,9 656,5 1 152,5 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 264,4 149,8 117,2 

Övriga fordringar 202,5 199,3 195,5 

Summa 1 128,8 1 005,7 1 465,2 

    

Kassa och bank 10 305,6 9 239,3 8 473,6 

    

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 11 782,0 10 593,0 10 325,8 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 12 587,9 11 424,0 11 043,7 

 



  

 
 

Tusen euro 30/6 2018 30/6 2017 31/12 2017 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

EGET KAPITAL    

Aktiekapital 80,0 80,0 80,0 

Fond för inbetalt fritt eget kapital 39 480,6 36 768,0 38 519,1 

Balanserad vinst/förlust -33 439,2 -26 324,9 -25 750,4 

Räkenskapsperiodens vinst/förlust -2 440,6 -3 433,9 -7 327,9 

SUMMA EGET KAPITAL 3 680,8 7 089,2 5 520,8 

    

SKULDER    

LÅNGFRISTIGA SKULDER    

Kapitallån 150,0 350,0 300,0 

Övriga räntebärande lån 7 360,2 3 166,5 3 423,8 

Förutbetalda intäkter 0,0 11,8 13,4 

Summa 7 510,2 3 528,3 3 737,2 

    

KORTFRISTIGA SKULDER    

Leverantörsskulder 506,9 405,5 961,5 

Övriga skulder 571,6 79,0 113,0 

Resultatregleringar 318,5 322,0 711,1 

Summa 1 396,9 806,5 1 785,6 

    

SUMMA SKULDER 8 907,1 4 334,8 5 522,9 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 587,9 11 424,0 11 043,7 

 



  

 
 

BERÄKNING AV ÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 

 

  
Aktiekapi

tal 

Aktieemissi

on 

Överkursf

ond 

Fond för 

inbetalt 

fritt eget 

kapital 

Balanserad 

vinst/förlust 

Summa 

eget 

kapital 

Eget kapital per 31 

december 2016 
80,0 0,0 0,0 31 692,6 -27 294,1 4 478,5 

Aktieemission    5 075,4  5 075,4 

Räkenskapsperiodens 

vinst/förlust 
    -3 433,9 -3 433,9 

Omräkningsdifferens     969,2 969,2 

Eget kapital per 30 juni 

2017 
80,0 0,0 0,0 36 768,0 -29 758,8 7 089,2 

 

  

Aktiekapital Aktieemission Överkursfond 

Fond för 

inbetalt 

fritt eget 

kapital 

Balanserad 

vinst/förlust 

Summa 

eget 

kapital 

Eget kapital per 31 

december 2016 
80,0 0,0 0,0 31 692,6 -27 294,1 4 478,5 

Aktieemission    6 826,5  6 826,5 

Räkenskapsperiodens 

vinst/förlust 
    -7 327,9 -7 327,9 

Omräkningsdifferens     1 543,7 1 543,7 

Eget kapital per 31 

december 2017 
80,0 0,0 0,0 38 519,1 -33 078,3 5 520,8 

 

 

  
Aktiekapi

tal 

Aktieemissi

on 

Överkursf

ond 

Fond för 

inbetalt 

fritt eget 

kapital 

Balanserad 

vinst/förlust 

Summa 

eget 

kapital 

Eget kapital per 31 

december 2017 
80,0 0,0 0,0 38 519,1 -33 078,3 5 520,8 

Aktieemission    961,5  961,5 

Räkenskapsperiodens 

vinst/förlust 
    -2 440,6 -2 440,6 

Omräkningsdifferens     -360,9 -360,9 

Eget kapital per 30 juni 

2018 
80,0 0,0 0,0 39 480,6 -35 879,8 3 680,8 

 



  

 
 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 
Tusen euro 1/1–30/6 2018 1/1–30/6 2017 1/1–31/12 2017 

Kassaflöde från löpande verksamhet    

Räkenskapsperiodens vinst/förlust -2 440,6 -3 433,9 -7 327,9 

Korrigeringar:    

Planenliga avskrivningar 154,4 165,1 341,3 

Andra korrigeringar (intäkter - / kostnader 

+) -360,9 969,2 1 532,7 

Finansiella intäkter och kostnader -295,7 947,9 1 733,2 

Kassaflöde före förändring av 

rörelsekapital -2 942,7 -1 351,7 -3 709,7 

    

Förändring av rörelsekapital:    

Ökning (-) eller minskning (+) av 

kortfristiga fordringar 721,7 -804,9 -1 941,7 

Ökning (-) eller minskning (+) av 

varulager 39,4 -55,8 -94,8 

Ökning (+) eller minskning (-) av 

kortfristiga räntefria skulder -851,8 -487,6 -481,4 

Kassaflöde från löpande verksamhet 

före finansiella poster och skatt -3 033,4 -2 700,0 -5 265,1 

    

Betalda räntor och avgifter för andra 

finansiella kostnader -89,6 -91,3 -137,8 

    

Kassaflöde från löpande verksamhet 

(A) -3 123,0 -2 791,2 -5 402,9 

    

Kassaflöde från investeringar    

Investeringar i immateriella och materiella 

tillgångar -242,4 -84,8 -147,8 

Kassaflöde från investeringar (B) -242,4 -84,8 -147,8 

    

Kassaflöde från finansiering    

Aktieemission 961,5 5 075,4* 6 765,3 

Uttag av långfristiga lån (+) 4 286,0 0,0 0,0 

Återbetalning av långfristiga lån (-) -50,0 -1 116,5* -897,3 

Kassaflöde från finansiering (C) 5 197,5 3 959,0 5 868,0 

    

Förändring av kassa och bank 1 832,0 1 082,9 317,2 

Kassa och bank vid periodens 

början 8 473,6 8 156,4 8 156,4 

Kassa och bank vid periodens 

slut 10 305,6 9 239,3 8 473,6 

 

* inkl. 850,0 tusen euro som hänför sig till konvertering av skuldebrevslån till aktier 



  

 
 

BETYDANDE TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Nexstims närstående krets omfattar Nexstims dotterbolag, styrelseledamöterna, verkställande direktören, medlemmarna 

i ledningsgruppen samt de aktieägare som har ett betydande inflytande i bolaget. Till bolagets närståendekrets hör även 

de närstående personernas närstående familjemedlemmar samt sammanslutningar i vilka närstående personer har 

bestämmanderätt. 

Bolaget hade inte betydande transaktioner med närstående under rapportperioden. 

 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

Tusen euro 
30/6 2018 

 

30/6 2017 

 

31/12 2017 

 

Säkerheter 54,9 55,0 54,9 

Hyresförpliktelser 57,4 65,1 52,6 

 

Nexstim och dess dotterbolag ställer genom pantsättningsavtal följande som säkerhet för lånet på 4 miljoner euro från 

Kreos: Nexstims bankkonton, skuldebrev över företagsinteckningar i Nexstims egendom, koncerninterna lånefordringar, 

de i det relevanta avtalet specificerade patenten och varumärkena i patentfamiljerna Nex 10 och Nex 15, samt aktierna i 

såväl Nexstims brittiska dotterbolag Nexstim Ltd som Nexstims tyska dotterbolag Nexstim Germany GmbH, därtill 

aktierna i Nexstims amerikanska dotterbolag Nexstim, Inc. samt dess pantbara tillgångar, och bankkonton och fordringar 

tillhörande Nexstims tyska dotterbolag Nexstim Germany GmbH. Pantsättningsavtalen omfattar även Nexstims 

amerikanska dotterbolags Nexstim, Inc:s borgensförbindelse. 

De upplupna obetalda räntorna på bolagets kapitallån var 96,0 tusen euro per 30 juni 2018, och detta belopp har redovisats 

som räntekostnad i resultaträkningen och som skuld i balansräkningen. 

 

STÖRRE AKTIEÄGARE 

Enligt det aktieregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy fördelades innehavet hos Nexstim Abp:s 20 största 

aktieägare enligt följande 2018-06-30: 

 

 Ägare 

Antal 

aktier Andel, % 

1. Nordea Bank AB (publ), filial i Finland* 46 221 480 47,39 

2. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra 9 741 876 9,99 

3. Clearstream Banking S.A.* 8 506 986 8,72 

4. Skandinaviska Enskilda Banken AB* 7 269 050 7,45 

5. Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland* 2 341 124 2,40 

6. Haapaniemi Ossi 735 470 0,75 

7. Haapaniemi O. Law Oy 400 365 0,41 

8. Danske Bank A/S, Helsingfors filial* 363 499 0,37 

9. Paasivirta Esa Juhani 327 943 0,34 

10. Lago Kapital Ab 323 042 0,33 

11. Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 319 643 0,33 

12. Amra Oy 280 000 0,29 

13. Wikberg Ilkka Sakari 232 757 0,24 

14. Holttinen Tarja Inkeri 215 250 0,22 

15. Huhtala Janne 212 528 0,22 

16. Puttonen Vesa 210 314 0,22 

17. Rämänen Esu-Pekka 200 000 0,21 

18. Räsänen Mika Tapani 200 000 0,21 

19. Placeringsfonden OP-Finland Värde 198 987 0,20 

20. Nordnet Bank AB* 175 658 0,18 

*Förvaltarregistrerade aktieägare 


