Nexstim Abp preciserar utsikterna för 2020 med ökande omsättning
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Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar om en precisering av
utsikterna för 2020.
Trots omvärldsförändringarna till följd av epidemin med covid-19 har efterfrågan på bolagets
produkter och tjänster varit fortsatt god. Bolaget har också med framgång infört nya processer för
försäljning och kundsupport trots den globala pandemin. Enligt Nexstims uppskattning kommer den
positiva trend som präglat första halvåret att fortsätta även under andra halvåret 2020.
Bolaget justerade sina framtidsutsikter som följer: Helårsomsättningen beräknas öka 2020 och
rörelseförlusten förväntas vara mindre än förlusten 2019.
Dessa ekonomiska utsikter ersätter den tidigare uppskattningen från 3 april 2020 då bolaget utifrån
verksamhetsprognoserna förväntade sig att rörelseförlusten 2020 minskar jämfört med förlusten
2019.
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Om Nexstim Abp
Nexstim är ett finländskt 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 kallas
SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic
stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och
individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.
SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy,
NBT®) 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.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation,
NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDAgodkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och
tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First
North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

