
 
  

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2016 (TILINTARKASTAMATON) 

 

Yhtiötiedote, Helsinki, 17.08.2016 klo 9:00 

 

Kohokohtia yhtiön toiminnassa, tammi-kesäkuu 2016 

 

 NBS liikevaihto kasvoi 38,8 prosenttia 0,9 miljoonaa euroon (2015: EUR 0,6 miljoonaa) 

 FDA:lle toimitettiin 510(k) De Novo -hakemusdokumentaatio yhtiön aivohalvauskuntoutukseen kehitetylle 

navigoidulle aivoterapialaitteistolle Navigated Brain Therapy, (NBT®), Vaiheen III monikeskustutkimuksen 

pysäyttämisen jälkeen 

 CE-rekisteröinti NBT®-järjestelmän käyttöön kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa 

 Rohan Hoare valittiin hallitukseen uutena jäsenenä ja Martin Jamieson nimitettiin toimitusjohtajaksi 

 

Kohokohtia yhtiön toiminnassa raportointikauden jälkeen 

 

 Bracknorin ja Sitran kanssa yhteisesti sovittu pitkäkestoisesta rahoitusjärjestelystä 

 Rahoitusjärjestelyyn sisältyy 5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina, 5 miljoonan ja 1,5 miljoonan euron 

stand-by equity facility -sopimukset, 500 000 euron suunnattu osakeanti ja warrantteja 

 Järjestely edellyttää Nexstimin 18.8.2016 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen  hyväksyntää ja tarvittavien 

valtuutusten saamista 

 Tarkennus strategiaan ja talousennusteeseen 

  

Kliinisen kehityksen tutkimusten tilanne 

Yhtiö on tuottanut kliinistä tutkimustietoa vaiheen III monikeskustutkimuksessa osoittaakseen Nexstimin NBT® 

(Navigated Brain Therapy) -järjestelmällä toteutettavan terapian tehokkuuden aivohalvauspotilaiden hoidossa. Nexstim 

ilmoitti 28.6.2016 toimittaneensa Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirastolle (FDA:lle) 510(k) De Novo -

hakemusdokumentaation yhtiön aivohalvauskuntoutukseen kehitetylle navigoidulle aivoterapialaitteistolle (NBT®) 

seuraavana askeleena kohti myynti- ja markkinointilupaa Yhdysvaltain markkinoilla. 

 

Yhtiön 31.3.2016 antamaan ilmoitukseen liittyvänä nyt FDA:lle toimitettu dokumentaatio NICHE-tutkimuksesta 

(Navigated Inhibitory rTMS to Contralesional Hemisphere) tukee hypoteesia uuden hoitomuodon löytymisestä. Nyt 

toimitettu materiaali sisältää täydelliset tiedot yhteensä 173 potilaasta. 

 

Tutkimusanalyysit ovat osoittaneet kliinisesti merkittävät vasteet ja selkeän toiminnallisuuden parantumisen yllättäen 

sekä aktiivista NBT®-terapiaa saaneessa ryhmässä että verrokkiryhmässä.  Tulosten tarkempi analyysi on osoittanut, että 

66 prosentilla tutkimushenkilöistä hoidolla saavutettiin kliinisesti merkittävää toiminnallisuuden parantumista. Aktiivisen 

ryhmän ja verrokkiryhmän välillä ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa. Molemmissa ryhmissä potilaat saivat 

suurempaa toiminnallista hyötyä kuin asiantuntija-arvioiden ja julkistettujen tutkimustulosten perusteella oli 

odotettavissa. Dokumentaatioon sisältyy yhtiön analyysi löydöksistä, joiden perusteella myös verrokkiryhmä sai aktiivista 

hoitoa, mikä selittää odottamattoman positiivisen vasteen. 

 

Nexstim odottaa saavansa alustavaa palautetta 510(k) De Novo hakemusdokumentaatioon liittyen FDA:lta 60-90 päivän 

kuluessa 28.6.2016 toimituksesta. NBT®-laitteisto on jo CE-hyväksytty käyttöön aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa. 

 

Toimitusjohtaja Martin Jamiesonin katsaus 

 

Toimittuani yhtiön hallituksen puheenjohtajana joulukuusta 2015 alkaen sekä toimitusjohtajana huhtikuusta 2016 alkaen 

olen innostuneena seurannut, kuinka yhtiö on ottanut todellisia edistysaskeleita useilla aloilla alkuvuodesta 2016. 

 

Vaiheen III monikeskustutkimuksen keskeyttämisen jälkeen Nexstim on toimittanut FDA:lle 510(k) De Novo -

hakemusdokumentaation yhtiön aivohalvauskuntoutukseen kehitetylle NBT®-laitteistolle. Nexstim on lisäksi laajentanut 

strategiansa painopistealueita kohti NBT®-laitteiston sovelluksia uusille hoitomuodoille. Tämän myötä yhtiö keskittyy 

tavoittelemaan kasvua ja laajentamaan markkinoita kumppanuuksien kautta sekä saavuttamaan lisäkasvua jo CE-

hyväksynnän saaneille käyttöaiheille mm. aivohalvauksen, masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa. 



  

 
 

Osana tarkennettua strategiaansa Nexstim siirtyy leikkausta edeltävään kartoitukseen keskittyvän liiketoimintansa osalta 

jälleenmyyjämalliin Yhdysvalloissa, minkä aiheuttaa muutoksia nykyisessä liiketoimintaorganisaatiossa sekä 

Yhdysvalloissa että Suomessa. Nexstim valmistelee myös uuden markkina- ja potilastiedon tuottamista NBT®-laitteiston 

kaupallistamisen tueksi. 

 

Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 38,8 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto oli 

0,9 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2015 oli 0,6 miljoonaa euroa. NBS-laitteiston osalta myynti kasvoi Yhdysvalloissa 

verrattuna alkuvuoteen 2015 ja odotusten mukaan myyntinäkymät jatkuvat vahvana globaalilla tasolla koko tilikauden 

2016 osalta. 

 

Nexstim on sopinut Bracknor Investmentin ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kanssa yhteisesti tehdystä 

pitkäkestoisesta rahoitusjärjestelystä. Nexstimin kassavarat alkuvuoden 2016 päättyessä olivat 1,8 miljoonaa euroa. 

Nykyisten kassavarojen sekä myynnin avulla sekä Bracknorin ja Sitran kanssa solmitun rahoitusjärjestelyn avulla, 

yhdistettynä yhtiön strategian tarkennukseen, yhtiön rahoituksen arvioidaan olevan turvattu tilikauden 2018 alkuun asti. 

 

Nexstim ilmoitti Rohan Hoaren nimityksestä yhtiön hallitukseen maaliskuussa pidetyssä yhtiökokouksessa. Rohanin 

myötä yhtiön hallitukseen saatiin vankkaa kokemusta neuromodulaation alalla. 

 

Jatkan innokkaana tehtävässäni Nexstimin toimitusjohtajana ainakin kunnes FDA 510(k) De Novo -hakemusprosessi 

NBT®-laitteistolle on saatu päätökseen. 

 

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 

 

Tuhatta euroa 1-6/2016 

6kk 

1-6/2015 

6kk 

1-12/2015 

12kk 

Liikevaihto 892,5 643,2 2 527,9 

Henkilöstökulut -2 214,6 -1 906,1 -3 969,8 

Poistot ja arvonalentumiset -168,8 -168,7 -386,0 

Liiketoiminnan muut kulut -2 410,8 -3 422,9 -7 843,1 

Tilikauden tulos  -4 226,5 -4 555,0 -9 827,0 

Tulos per osake (euroa) -0,53 -0,64 -1,37 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa) -0,47 -0,58 -1,24 

Liiketoiminnan rahavirta -5 240,7 -5 275,3 -9 608,6 

Rahat ja pankkisaamiset 1 815,6 6 071,1 6 874,7 

Oma pääoma -588,1 3 712,0 3 545,1 

Omavaraisuusaste (%) -3,24 50,44 44,16 

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl) 8 116 833 7 130 758 8 010 758 

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana 

keskimäärin (kpl) 8 031 740 

 
7 130 758 

 
7 154 868 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 

raportointikauden lopussa (kpl) 9 497 698 7 917 698 8 797 698 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 

raportointikauden aikana keskimäärin (kpl) 8 936 160 7 917 698 7 941 808 

Tulevaisuudennäkymät 

Yhtiön siirtyessä jälleenmyyjämalliin Yhdysvalloissa sen liikevaihdon arvioidaan pienenevän tilikaudella 2016. 

Pienenevien liiketoimintakulujen ansiosta tilikauden 2016 tappion ennakoidaan jäävän pienemmäksi kuin tilikaudella 

2015. 

Taloudellinen katsaus 

Suluissa esitetyt luvut (tuhatta euroa) viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 



  

 
 

Toiminnan tulos 

Liikevaihto 

Liikevaihto 1.1.-30.6.2016 oli 892,5 tuhatta euroa (643,2), jossa kasvua 38.8 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui 

suurimmaksi osaksi NBS-laitteistojen myynnin kasvusta. 

Valmistus omaan käyttöön 

Valmistus omaan käyttöön 1.1.-30.6.2016 oli 15,3 tuhatta euroa (21,5) ja se koostuu aktivoiduista kehittämismenoista. 

Liiketoiminnan muut tuotot 

Liiketoiminnan muut tuotot 1.1.-30.6.2016 olivat 13,1 tuhatta euroa (51,6). 

Materiaalit ja palvelut 

Materiaaleihin ja palveluihin liittyvät kulut olivat 1.1.-30.6.2016 -239,0 tuhatta euroa (-145,3). 

Henkilöstökulut 

Henkilöstökulut 1.1.-30.6.2016  olivat -2 214,6 tuhatta euroa (-1 906,1). Kulujen kasvusta 180,0 tuhatta euroa johtui 

muutoksista konsernin johdossa. 

Poistot ja arvonalentumiset 

Poistot ja arvonalentumiset 1.1.-30.6.2016 olivat -168,8 tuhatta euroa (-168,7). 

Liiketoiminnan muut kulut 

Liiketoiminnan muut kulut 1.1.-30.6.2016 olivat -2 410,8 tuhatta euroa (-3 422,9). Kuluista 1 227,4 tuhatta euroa johtui  

Vaiheen III-monikeskustutkimuksen suorista kuluista. 

Liikevoitto / -tappio 

Liiketappio 1.1.-30.6.2016 oli -4 112,2 tuhatta euroa (-4 926,6). 

Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto 1.1.-30.6.2016 oli -112,4 tuhatta euroa (374,0). Rahoituskulujen kasvu johtui pääosin 

valuuttakurssitappioista. 

Tulos ennen veroja 

Tulos ennen veroja 1.1.-30.6.2016 oli -4 224,7 tuhatta euroa (-4 552,7). 

Tuloverot 

Tuloverot 1.1.-30.6.2016 oli -1,9 tuhatta euroa (-2,3). 

Raportointikauden voitto / -tappio 

Raportointikauden tappio 1.1.-30.6.2016 oli -4 226,5 tuhatta euroa (-4 555,0). 

Taloudellinen asema 

Pysyvät vastaavat 

Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 941,0 tuhatta euroa (948,0). Aineettomat hyödykkeet, joiden arvo oli 640,1 tuhatta euroa 

30.6.2016, koostuvat lähinnä aktivoiduista kehittämismenoista ja aineettomista oikeuksista. Aineelliset hyödykkeet, 

joiden arvo oli 290,9 tuhatta euroa 30.6.2016, koostuvat lähinnä Vaiheen III tutkimuksen laitteista.  



  

 
 

Vaihtuvat vastaavat 

Yhtiön vaihtuvat vastaavat olivat 3 359,7 tuhatta euroa (7 462,2). Vaihtuvien vastaavien lasku johtui pääasiassa 

negatiivisesta liiketoiminnan kassavirrasta. 

Oma pääoma 

Konsernin oma pääoma oli -588,1 tuhatta euroa (3 712,0). 

Vieras pääoma 

Pitkäaikainen vieras pääoma 

Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli 3 549,6 tuhatta euroa (3 463,6). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma koostuu 

pääomalainoista, muista korollisista lainoista ja saaduista ennakoista. 

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Yhtiön lyhytaikainen vieras pääoma oli yhteensä 1 339,2 tuhatta euroa (1 234,6). Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu 

suurimmaksi osaksi ostoveloista, muista lyhytaikaisista veloista ja siirtoveloista. 

 

Rahoitus ja investoinnit 

Likvidit varat, jotka koostuvat rahoista ja pankkisaamisista, olivat 1 815,6 tuhatta euroa (6 071,1).  

Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta oli raportointikaudella -5 240,7 tuhatta euroa (-5 275,3). 

Investointien nettorahavirta oli -136,2 tuhatta euroa katsauskaudella (-137,3). 

Rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella oli 317,8 tuhatta euroa (0,0), joka koostui pitkäaikaisten lainojen nostosta ja 

pääomalainojen takaisinmaksuista. 

Organisaatio ja henkilöstö 

Nexstimin strategiana on rekrytoida ainoastaan työntekijöitä, joilla Yhtiö arvioi olevan Yhtiön tehokkaan toiminnan 

kannalta tarvittavaa ydinosaamista ja tietotaitoa. Nexstim on strategiansa mukaisesti ulkoistanut suurimman osan 

toiminnoistaan, kuten valmistuksen. 

Yhtiö on jaettu viiteen operatiiviseen liiketoiminta-alueeseen: 

• Kliininen osasto; 

• Tutkimus ja kehitys (T&K); 

• Operaatiot, johon kuuluvat myös laatu ja viranomaishyväksyntä -toiminnot; 

• Myynti- ja markkinointi; ja 

• Hallinto, johon kuuluvat talous- ja laki -tukitoiminnot. 

Raportointikauden lopussa 30.6.2016 Nexstim konsernin palveluksessa oli 33 vakituista työntekijää. Nexstim Oyj:n 

palveluksessa oli samalla hetkellä 22 vakituista työntekijää. 1.1.-30.6.2016 välisenä aikana Nexstim konserni työllisti 

keskimäärin 33 vakituista työntekijää (2015: 33). 

Strategia 

Yhtiön strategian painopistealueita ovat viranomaislupaprosessi Yhdysvaltain markkinoille sekä valmistautuminen 

navigoivaan kallon läpäisevään magneettiseen stimulaatioon (nTMS) perustuvan laitteiston kaupallistamiseen 

sovelluksille, joita käytetään aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa, masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa. Kasvua 

tavoitellaan yhteistyösopimusten kautta ensisijaisesti Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Leikkausta edeltävään 



  

 
 

aivojen kartoitukseen (Pre-surgical mapping, PSM) keskittyvässä liiketoiminnassa haetaan lisäkasvua jälleenmyyjämallin 

avulla. 

Olennaiset tapahtumat raportointikaudelta 

28.2.2016 Nexstim vastaanotti välianalyysin sekä suosituksen Data Safety Monitoring Boardilta (DSMB) vaiheen III 

aivohalvauskuntotutkimuksessa, jonka mukaisesti DSMB totesi, että ennalta määritelty lopettamiskriteeri 

hyödyttömyydestä täyttyy ja tutkimus ei tule täyttämään sen ensisijaista päätepistettä. DSMB totesi lisäksi huomioineensa 

sen, että hoidot ja potilasrekrytointi ovat kokonaan suoritettu, ja suosittavansa, että tutkimusryhmä ja -kohteet pysyvät 

sokkoutettuna ja tedonkeruu suoritetaan loppuun. 

31.3.2016 Nexstim tiedotti tärkeästä päivityksestä 28.2.2016 julkaistuun aivohalvaushoidon NICHE-tutkimuksen vaiheen 

III tiedotteeseen. Lisäanalyysi osoitti kliinisesti merkittävät vasteet ja toiminnallisuuden parantumisen yllättäen sekä 

aktiivista NBT®-terapiaa saaneessa ryhmässä että lumeverrokkiryhmässä, minkä vuoksi Nexstim jätti patenttihakemuksen 

tästä stimulointimenetelmästä. 

Nexstim Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2016. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 

konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2015 ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. 

Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015 ja, että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin, Ken Charhut, Johan 

Christenson, Rohan J. Hoare, Martin Jamieson, Katya Smirnyagina, Juliet Thomson ja Juha Vapaavuori, joista 

puheenjohtajaksi valittiin Martin Jamieson ja varapuheenjohtajaksi Johan Christenson. 

Hallituksen uudella jäsenellä  Rohan J. Hoarella on mittava aiempi kokemus neuromodulaatioalan yrityksissä ja 

lääketieteellisistä sovelluksista kuten selkäytimen, syvien aivorakenteiden, vagushermon ja takaraivon ääreishermon 

stimulaatiohoidoista. Viimeksi hän työskenteli nimikkeellä Presidentti, Neuromodulation LivaNovassa (joka 

muodostettiin Cyberonics ja Sorin Group:n fuusioiduttua). Cyberonicsilla Rohan oli operatiivinen johtaja. Tätä ennen hän 

toimi lukuisissa johtotehtävissä St Jude Medicalilla, jossa ura huipentui puheenjohtajuuteen neuromodulaatioyksikössä.  

Uransa alussa Rohan oli konsultti McKinsey & Co:lla. Hänellä on tohtorin tutkinto fysiikasta Harvardin yliopistossa, 

jossa hän oli Fulbright-stipendiaattina. 

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin hallituksen puheenjohtajalle 45.000 euroa ja niille hallituksen jäsenille, 

joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa 36.000 euroa, niille jäsenille joiden kotipaikka on Suomessa 18.000 euroa ja niille 

jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, kuin Suomessa 27.000 €. Yhtiökokous suosittaa, että hallituksen 

jäsenet sijoittavat puolet yllä mainituista palkkioista yhtiön osakkeisiin. 

Yhtiökokous päätti edelleen, että hallituksen valiokuntiin kuuluville Suomessa kotipaikkaansa pitäville valiokuntien 

jäsenille maksetaan kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1.000 euroa valiokunnan puheenjohtajalle 

ja 500 euroa valiokunnan muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville Yhdysvalloissa kotipaikaansa pitäville 

valiokunnan jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 2.000 euroa valiokunnan puheenjohtajalle 

ja 1.000 euroa valiokunnan muulle jäsenelle. Hallituksen valiokuntiin kuuluville muualla Euroopassa kuin Suomessa 

kotipaikkaansa pitäville valiokunnan jäsenille kustakin valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu 1.500 euroa 

valiokunnan puheenjohtajalle ja 750 euroa valiokunnan muulle jäsenelle. Hallituksen varsinaisten jäsenten kohtuulliset 

matkakulut päätettiin korvata kuitteja vastaan. 

Yhtiökokous päätti myös, että sitouttava osakepalkkiojärjestelmä toteutetaan Nexstim Oyj:n hallituksen valittujen 

jäsenten osalta. Ohjelma sisältää neljä ansaintakautta, jotka vastaavat hallituksen jäsenten toimikausia 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019 ja 2019-2020. 

Ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet yhtiön 

arvon kasvattamiseksi ja tarjota osallistujille yhtiön osakkeiden vastaanottamiseen ja ansaitsemiseen perustuva palkkio-

ohjelma.Yhtiökokous päätti, että ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa 

yhtiöön ja että vuonna 2016 allokoitavien palkkioiden suuruus määritetään käteisenä. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle yhteensä annettavien osakeyksiköiden bruttomäärästä päätetään 

kaikkien neljän ansaintakauden ajalta hallituksen puheenjohtajan sitouttamiseksi yhtiöön pitkällä aikavälillä. Hallituksen 

puheenjohtajan bruttopalkkion arvo on yhteensä 100.000 euroa koko ohjelmassa. 

Yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen yhtiöstä riippumattomalle jäsenelle maksettavan bruttopalkkion arvo on 

yhteensä 12.500 euroa ansaintakautena 2016-2017. Tarkoituksena on ehdottaa myös vuosien 2017, 2018 ja 2019 

varsinaisille yhtiökokouksille yhtä suurien palkkioiden antamista hallituksen jäsenille. 

Ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina neljän viikon kuluessa vuoden 2017, 2018, 

2019 ja 2020 varsinaisista yhtiökokouksista. Allokoitu palkkio ansaintakaudelta 2016-2017 maksetaan neljän viikon 

kuluessa vuoden 2017 varsinaisesta yhtiökokouksesta. Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta 



  

 
 

sovellettavan lain edellyttämällä tavalla. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen 

ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta kyseiseltä ansaintakaudelta. 

1.4.2016 John Liedtky nimitettiin nimikkeellä VP of Commercialization, General Manager US. Liedtky on myös 

Nexstimin johtoryhmän jäsen, ja hän vastaa Pre-surgical Mapping -liiketoiminnasta ja terapeuttisten käyttöaiheiden 

kaupallisesta kehittämisestä. Nexstim ilmoitti samalla, että yhtiön Pre-surgical Mapping -liiketoiminnan johtaja ja 

johtoryhmän jäsen John Hardin jää eläkkeelle 6.5.2016. 

20.4.2016 Euroopan patenttivirasto myönsi Nexstimille avainpatentin, jonka laajuuteen kuuluvat menetelmä ja 

järjestelmä kallon läpäisevällä magneettistimulaatiolla (TMS) luodun sähkökentän näyttämiseksi aivoissa. 

21.4.2016 Nexstim ilmoitti toimitusjohtajan vaihdoksesta, kun Janne Huhtala vetäytyi toimitusjohtajan tehtävästä. Martin 

Jamieson, Nexstimin hallituksen puheenjohtaja, toimii yhtiön toimitusjohtajana uuden toimitusjohtajan etsinnän ajan. 

26.5.2016 Nexstim Oyj:n hallitus teki päätöksen uudesta optio-ohjelmasta, joka on suunnattu konsernin avainhenkilöille 

ja konsulteille. Annettavien optio-oikeuksien enimmäismäärä on 700 000, ja ne oikeuttavat omistajansa merkitsemään 

enintään 700 000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 

210 000 on merkitty tunnuksella 2016A, 256 000 tunnuksella 2016B ja 234 000 tunnuksella 2016C. 

Osakkeiden merkintähinta on optio-oikeudella 2016A osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä 

26.4.2016-24.5.2016 eli 1,08 euroa, optio-oikeudella 2016B osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin 

pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2016 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen ja 

optio-oikeudella 2016C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) 

kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2017 tilipäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään 

yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2016A 1.7.2018-15.12.2023, optio-

oikeudella 2016B 1.7.2019-15.12.2024 ja optio-oikeudella 2016C 1.7.2020-15.12.2025. Optio-ohjelman kohderyhmään 

kuuluu noin 20 osallistujaa, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. 

28.6.2016 Nexstim toimitti FDA:lle 510(k) De Novo -hakemusdokumentaation yhtiön aivohalvauskuntoutukseen 

kehitetylle navigoidulle aivoterapialaitteistolle (NBT®) seuraavana askeleena kohti myynti- ja markkinointilupaa 

Yhdysvaltain markkinoilla. 

28.6.2016 Nexstim ilmoitti, että Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto on myöntänyt Nexstimille avainpatentin 

sen menetelmälle ja järjestelmälle, jolla tutkitaan liikeaivokuoren sekä kortikospinaaliratojen tilaa. 

30.6.2016 Nexstim sai CE-rekisteröinnin NBT®-järjestelmän käyttöön kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa. 

Olennaiset tapahtumat raportointikauden jälkeen 

Nexstim tiedotti 21.7.2016 Bracknor Investmentin ja Sitran kanssa yhteisesti sovitusta pitkäkestoisesta 

rahoitusjärjestelystä. Rahoitusjärjestelyyn sisältyy 5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina, 5 miljoonan ja 1,5 miljoonan 

euron stand-by equity facility -sopimukset, 500 000 euron suunnattu osakeanti ja warrantteja. Järjestely edellyttää 

Nexstimin 18.8.2016 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja tarvittavien valtuutusten saamista. 

Nexstim tiedotti 16.8.2016 strategiansa ja talousennusteen tarkentamisesta. Strategian tarkennusten seurauksena yhtiö 

supistaa organisaatiotaan sekä Yhdysvalloissa että Suomessa tavoitteenaan vuositasolla 2,3 miljoonan euron säästöt. 

Siirtyminen jälleenmyyjämalliin Yhdysvalloissa aloitetaan PSM-liiketoiminnassa välittömästi. 

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät 

Nexstimin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen 

arvon kannalta. Nexstim Oyj:n hallitus arvioi riskejä kaksi kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun 

prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. 

Puolivuotiskatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset. 

 

Muutoksia yhtiöön kohdistuvissa lähiajan riskeissä: 

 Bracknor Investmentin ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kanssa yhteisesti sovittu pitkäkestoinen 

rahoitusjärjestely edellyttää Nexstimin 18.8.2016 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. On 

mahdollista, että ylimääräinen yhtiökokous ei hyväksy järjestelyä. 

 Rahoitusjärjestelyn kokonaisarvo on 6–17 miljoonaa euroa, Bracknor Investmentin ja Sitran tekemien 

sijoituspäätösten mukaan. Yhtiön varat saattavat loppua ennen tilikauden 2018 alkua, mikäli Bracknor 

Investmentin ja Sitran stand-by equity sopimukset eivät toteudu tällä hetkellä arvioidun tason mukaisesti. 



  

 
 

Yhtiön lähiajan riskeissä ei ole havaittu vuoden 2015 tilinpäätöksen julkaisun jälkeen muita merkittäviä muutoksia. 

Osake ja osakkeenomistajat 

Nexstim Oyj:n kokonaan maksettu osakepääoma 30.6.2016 oli 80 000,00 euroa, ja se jakautui 8 116 833 osakkeeseen. 

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Nexstimillä on yksi osakesarja, jonka ISIN-tunnus on FI4000102678. Raportointikauden 

lopussa Nexstimin hallussa ei ollut omia osakkeita. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Nexstim Oyj:n 

yhtiökokouksissa. Osakkeet on laskettu liikkeeseen Suomen lain mukaisesti. 

Nexstim Oyj:n osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä, First North Finlandissa sekä Tukholman Pörssissä, First North 

Swedenissä. Alla olevassa on esittetty First North Finland osakekurssitiedot euroissa (EUR) ja First North Sweden 

osakekurssitiedot Ruotsin kruunuissa (SEK). 

1.1.-30.6.2016 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli EUR 6,60 (2015: EUR 6,25) ja  SEK 60,00 (2015: SEK 59,25), alin EUR 

0,60 (2015: EUR 4,76) ja SEK 6,05 (2015: SEK 43,00) ja keskikurssi EUR 1,64 (2015: EUR 5,46) ja SEK 13,68 (2015: 

SEK 50,52). Päätöskurssi 30.6.2016 oli EUR 0,95 (2015: EUR 5,90) ja SEK 8,35 (2015: 53,00). 

Osakkeita vaihdettiin 1.1.-30.06.2016 julkisessa kaupankäynnissä yhteensä 2 104 572 kappaletta, mikä vastaa 26,2 

prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.-30.6.2016 osakkeita oli keskimäärin 8 031 740 

kappaletta. 

Osakekannan markkina-arvo 30.6.2016 päätöskurssilla EUR 0,95 ja SEK 8,35 oli EUR 7 711 tuhatta (2015: 42 071) ja 

SEK 67 776 tuhatta (2015: SEK 377 930). 

Yhtiökokous päätti 31.3.2016, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 801.075 osaketta, mikä vastaa noin 10:tä prosenttia 

yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa rajoittamaan mahdollisten yritysostojen 

yhteydessä tehtyjen osakeantien laimennusvaikutuksia, kehittämään yhtiön pääomarakennetta, tarkoituksessa siirtää 

osakkeita mahdollisten yritysostojen yhteydessä, tarkoituksessa käyttää osakkeita kannustinjärjestelyissä tai 

tarkoituksessa mitätöidä osakkeita, mikäli hankinta on yhtiön ja osakkeenomistajien etujen mukaista. Valtuutus on 

voimassa yhden (1) vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.  

Yhtiökokous päätti 31.3.2016 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 

osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla 

annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.201.613 osaketta, mikä on noin 13 prosenttia yhtiön 

kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uudet osakkeet lasketaan kokonaisuudessaan liikkeelle. Valtuutus on 

voimassa yhden (1) vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien 

rahoitustarpeiden täyttämiseen sekä mahdollisten yritysfuusioiden ja -ostojen toteuttamiseen. 

Yhtiökokous päätti 31.3.2016 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 

osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla 

annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden 

lukumäärä voi olla yhteensä enintään 950.000 osaketta. Määrä on noin 10,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 

osakeannin jälkeen, mikäli uudet osakket lasketaan kokonaisuudessaan liikkeelle. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta 

varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta hallituksen jäsenille annettavan sitouttavan 

osakepalkkiojärjestelmän ja yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hallitus 

päätti 25.5.2016 uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 antaman valtuutuksen nojalla. 

Annettavien optio-oikeuksien enimmäismäärä on 700 000 ja näin ollen raportointikauden lopussa hallituksen valtuutusta 

on jäljellä enintään 250.000 osaketta. 

 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 30.6.2016 julkisen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden 

osakeomistus on seuraava. 

 

Hallitus: 

Martin Jamieson, puheenjohtaja, 0 kpl, 0,00% 

Kenneth Charhut, 0 kpl, 0,00% 

Johan Christenson, 0 kpl, 0,00% 

Rohan Hoare, 0 kpl, 0,00% 

Ekaterina Smirnyagina, 0 kpl, 0,00% 



  

 
 

Juliet Thompson, 0 kpl, 0,00% 

Juha Vapaavuori, 0 kpl, 0,00% 

 

Toimitusjohtaja: 

Martin Jamieson, 0 kpl, 0,00% 

 

Johtoryhmä: 

Henri Hannula, 11 318 kpl, 0,14% 

Rainer Harjunpää, 10 000 kpl, 0,12% 

Gustaf Järnefelt, 10 166 kpl, 0,13%, sisältäen lähipiirin omistukset 782 kpl, 0,01% 

Mikko Karvinen, 7 532 kpl, 0,09% sisältäen lähipiirin omistukset 2 532 kpl, 0,03% 

Jarmo Laine, 4 100 kpl, 0,05% 

John Liedtky, 0 kpl, 0,00% 

Petriina Puolakka, 15 735 kpl, 0,19% sisältäen lähipiirin omistukset 2 000 kpl, 0,02% 

 

Tilintarkastajat: 

Martin Grandell, 0 kpl, 0,00% 

 

 

Helsingissä, 17.8.2016 

 

Nexstim Oyj 

Hallitus 

 

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä: 

 

Nexstim +44 771 516 3942 

Martin Jamieson, hallituksen pj. ja toimitusjohtaja martin.jamieson@nexstim.com 

 

UB Securities Oy (hyväksytty neuvonantaja) 09 2538 0246 

 

Consilium Strategic Communications +44 (0)20 3709 5700 

Mary-Jane Elliott / Ivar Milligan / Laura Thornton nexstim@consilium-comms.com 

 

Taloudellinen tiedottaminen 

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous järjestetään keskiviikkona 17.8.2016 klo 15.00 

Suomen aikaa. Hallituksen puheenjohtaja ja tomitusjohtaja Martin Jamieson sekä talousjohtaja Mikko Karvinen 

esittelevät taloudelliset ja toiminnan tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.  

Puhelinkokouksen puhelinnumerot: 

Suomi: +358 9 23195187 

Ruotsi: +46 850336434 

Iso-Britannia: +44 1452 555 566 

Yhdysvallat: +1 631 5107 498 

Puhelun tunnistenumero: 58978731 

http://www.nexstim.com/


  

 
 

 

Tilinpäätöstiedote 31.12.2016 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 28.2.2017. 

 

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet 

Nexstim Oyj:n puolivuotiskatsaus on laadittu Suomalaisen kirjanpitokäytännön sekä esitetty First North markkinapaikan 

sääntöjen mukaisesti. Puolivuotiskatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöritetty 

tarkoista luvuista. 

 

  



  

 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 

 
Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2016 1.1.-30.6.2015 1.1.-31.12.2015 

    

LIIKEVAIHTO 892,5 643,2 2 527,9 

    

Valmistus omaan käyttöön 15,3 21,5 44,3 

Liiketoiminnan muut tuotot 13,1 51,6 77,7 

    

Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat    

Ostot tilikauden aikana -196,6 -267,3 -995,3 

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -42,3 122,0 174,8 

Ulkopuoliset palvelut -0,1 0,0 0,0 

Yhteensä -239,0 -145,3 -820,6 

    

Henkilöstökulut    

Palkat ja palkkiot -1 829,1 -1 561,4 -3 292,3 

Henkilösivukulut    

Eläkekulut -185,0 -190,7 -394,1 

Muut henkilösivukulut -200,4 -154,0 -283,4 

Yhteensä -2 214,6 -1 906,1 -3 969,8 

    

Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot -168,8 -168,7 -386,0 

Yhteensä -168,8 -168,7 -386,0 

    

Liiketoiminnan muut kulut -2 410,8 -3 422,9 -7 843,1 

    

LIIKEVOITTO / - TAPPIO -4 112,2 -4 926,6 -10 369,6 

    

Rahoitustuotot ja –kulut    

Muut korko- ja rahoitustuotot 0,1 25,1 1 930,8 

Korkokulut ja muut rahoituskulut -112,6 348,9 -1 386,8 

Yhteensä -112,4 374,0 544,1 

    

TULOS ENNEN VEROJA -4 224,7 -4 552,7 -9 825,6 

    

Tuloverot -1,9 -2,3 -1,4 

    

TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO -4 226,5 -4 555,0 -9 827,0 

 



  

 
 

KONSERNIN TASE  

 
Tuhatta euroa 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 

    

VASTAAVAA    

PYSYVÄT VASTAAVAT    

Aineettomat hyödykkeet    

Kehittämismenot 74,9 81,5 76,7 

Aineettomat oikeudet 565,2 469,5 553,9 

Yhteensä 640,1 551,0 630,6 

    

Aineelliset hyödykkeet    

Koneet ja kalusto 290,9 387,0 332,9 

Yhteensä 290,9 387,0 332,9 

    

Sijoitukset    

Muut osakkeet ja osuudet 10,0 10,0 10,0 

Yhteensä 10,0 10,0 10,0 

    

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 941,0 948,0 973,5 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT    

Vaihto-omaisuus    

Aineet ja tarvikkeet 379,2 557,1 421,5 

Yhteensä 379,2 557,1 421,5 

    

Saamiset    

Myyntisaamiset 824,9 564,3 659,3 

Lainasaamiset 0,2 0,0 5,5 

Siirtosaamiset 218,5 156,3 114,5 

Muut saamiset 121,3 113,3 157,3 

Yhteensä 1 165,0 834,0 936,5 

    

Rahat ja pankkisaamiset 1 815,6 6 071,1 6 874,7 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 359,7 7 462,2 8 232,7 

    

VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 300,7 8 410,2 9 206,3 

 



  

 
 

Tuhatta euroa 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 

    

VASTATTAVAA    

OMA PÄÄOMA    

Osakepääoma 80,0 80,0 80,0 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 583,4 18 302,3 23 582,3 

Kertyneet voittovarat -20 024,9 -10 115,4 -10 290,2 

Tilikauden voitto / -tappio -4 226,5 -4 555,0 -9 827,0 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -588,1 3 712,0 3 545,1 

    

VIERAS PÄÄOMA    

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Pääomalainat 450,0 500,0 500,0 

Muut korolliset lainat 3 064,2 2 904,6 2 697,4 

Saadut ennakot 35,4 59,0 47,2 

Yhteensä 3 549,6 3 463,6 3 244,6 

    

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Ostovelat 445,9 876,8 1 084,4 

Muut velat 437,9 100,3 384,1 

Siirtovelat 455,4 257,5 948,1 

Yhteensä 1 339,2 1 234,6 2 416,5 

    

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 888,8 4 139,3 5 661,2 

    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 300,7 8 410,2 9 206,3 

 



  

 
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

 

  

Osake-

pääoma Osakeanti 

Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 31.12.2014 80,0 0,0 0,0 18 302,3 -9 792,4 8 589,9 

Osakeanti  0,0     

Tilikauden voitto / -

tappio 
    -4 555,0  

Muuntoero     -323,0  

Oma pääoma 30.6.2015 80,0 0,0 0,0 18 302,3 -14 670,4 3 712,0 

 

  

Osake-

pääoma Osakeanti 

Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 

31.12.2014 
80,0 0,0 0,0 18 302,3 -9 792,4 8 589,9 

Osakeanti    5 280,0   

Tilikauden voitto / -

tappio 
    -9 827,0           

Muuntoero     -497,9  

Oma pääoma 

31.12.2015 
80,0 0,0 0,0 23 582,3 -20 117,2 3 545,1 

 

 

  

Osake-

pääoma Osakeanti 

Ylikurssi-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 31.12.2015 80,0 0,0 0,0 23 582,3    -20 117,2 3 545,1 

Osakeanti        -1.1   

Tilikauden voitto / -

tappio 
       -4 226,5  

Muuntoero         92,3  

Oma pääoma 30.6.2016 80,0 0,0 0,0    23 583,4 -24 251,5 -588,1 

 



  

 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

 
Tuhatta euroa 1.1.-30.6.2016 1.1.-30.6.2015 1.1.-31.12.2015 

Liiketoiminnan rahavirta    

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -4 224,7 - 4 552,7 -9 827,0 

Oikaisut:    

Suunnitelman mukaiset poistot 168,8 168,7 386,0 

Muut oikaisut (tuotot - / kulut + ) 92,3 -323,0 -497,9 

Rahoitustuotot ja –kulut -112,4 374,0 544,1 

Rahavirta ennen käyttöpääoman 

muutosta 
-4 076,0 - 4 333,0 -9 394,8 

    

Käyttöpääoman muutos:    

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) tai 

vähennys (+) 
-228,4 449,9 347,3 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys 

(+) 
42,3 -310,4 -174,8 

Lyhytaikaisen korottoman vieraan 

pääoman lisäys (+) tai vähennys (-) 
-1 089,1 -705,5 157,7 

Liiketoiminnan rahavirta ennen 

rahoituseriä ja veroja 
-5 351,2 - 4 899,0 -9 064,6 

    

Maksetut korot ja maksut muista 

rahoituskuluista 
112,4 -374,0 -544,0 

Maksetut välittömät verot -1,9 -2,3 0,0 

Liiketoiminnan rahavirta (A) -5 240,7 -5 275,3 -9 608,6 

    

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 

hyödykkeisiin 
-136,2 -137,3 -380,1 

Investointien rahavirta (B) -136,2 -137,3 -380,1 

    

Rahoituksen rahavirta    

Osakeanti 1,1 0,0 5 280,0 

Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) 0,0 0,0 0,0 

Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 366,7 0,0 99,8 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) -50,0 0,0 0,0 

Rahoituksen rahavirta (C) 317,8 0,0 5 379,8 

    

Rahavarojen muutos -5 059,1 -5 412,6 -4 608,9 

Rahavarat tilikauden 

Alussa 
6 874,7 11 483,7 11 483,7 

Rahavarat tilikauden 

Lopussa 
1 815,6 6 071,1 6 874,7 

 



  

 
 

MERKITTÄVÄT LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 

Nexstimin lähipiiri sisältää Nexstimin tytäryhtiöt, Nexstimin hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan, Nexstimin 

johtoryhmän jäsenet sekä osakkeenomistajat joilla on huomattava vaikutusvalta Yhtiössä. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat 

myös lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt joissa lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on 

määräysvalta. 

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä liiketoimia lähipiirin kanssa raportointikauden aikana. 

 

VASTUUSITOUMUKSET 

Tuhatta euroa 
30.6.2016 

 

30.6.2015 

 

31.12.2015 

 

Vakuudet 62,2 49,4 31,0 

Vuokravastuut 74,9 75,8 73,8 

 

Yhtiön pääomalainoille on lainehtojen mukaisesti kertynyt maksamatonta korkoa 40,8 tuhatta euroa 30.6.2016, jota ei ole 

kirjattu korkomenoksi tulokseen eikä velaksi taseeseen. 

 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan Nexstim Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus 

30.6.2016 on seuraava. 

 

 Omistaja Osakkeita Osuus % 

1. Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta* 2 152 841 26,52 

2. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 1 601 557 19,73 

3. Nordea Pankki Suomi Oyj* 1 214 838 14,97 

4. Clearstream Banking S.A.* 669 224 8,24 

5. Danske Bank Oyj* 463 183 5,71 

6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 319 643 3,94 

7. Skandinaviska Enskilda Banken AB* 211 778 2,61 

8. OP-Delta-sijoitusrahasto 198 987 2,45 

9. Ilmoniemi Risto Juhani 114 382 1,41 

10. OP-Eurooppa Osake -sijoitusrahasto 99 573 1,23 

11. Sijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 83 333 1,03 

12. OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 75 672 0,93 

13. Suomen Teollisuussijoitus Oy 59 875 0,74 

14. Interdomer Oy 50 937 0,63 

15. Antero Järvi 50 000 0,62 

16. Mattila Rauno 41 667 0,51 

17. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag   30 000 0,37 

18. Nordnet Bank AB 23 160 0,29 

19. Hja Sijoitus Oy 22 000 0,27 

20. Riikkala Olli 21 760 0,27 

* Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat 


