NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020
Företagsmeddelande, Helsingfors den 26 februari 2021 kl. 9.00
Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) rapporterar i dag om bokslutet för hela
räkenskapsperioden 2020 (1/1–31/12 2020) samt andra halvåret 2020 (1/7–31/12 2020).
Viktiga händelser, juli–december 2020
•

Bolaget fortsatte åtgärderna för att minimera effekterna av covid-19-pandemin och fokuserade på att generera
lönsam ökning av omsättningen. Med tanke på den svåra affärsmiljön gjorde bolaget utmärkta framsteg genom
att sälja nio nya NBS-system, varav tre levererades till USA och sex till EU och den övriga världen. Sammanlagt
tre nya NBT®-system installerades på olika anläggningar i USA och Europa för behandling av egentlig
depression (MDD).

•

Halvåret 1/7–31/12 2020 var bolagets bästa andra halvår någonsin, mätt i omsättning och rörelseresultat.
Omsättningen uppgick till 2,5 miljoner euro (H2 2019: 2,1 mn euro) och rörelseresultatet till -1,5 miljoner euro
(H2 2019: -3,2 mn euro).

•

Omsättningen ökade under andra halvåret inom NBS med 4 procent och uppgick till 1,3 miljoner euro (H2 2019:
1,2 mn euro) och inom NBT med 35 procent till 1,2 miljoner euro (H2 2019: 0,9 mn euro).

•

Under andra halvåret 2020 lanserade vi i Finland två medicinska pilotstudier i användning av NBT®-systemet
med kortare behandlingsprotokoll. De fokuserar på svår depression och behandlingsresistent kronisk neuropatisk
smärta och genomförs på universitetssjukhusen i Kuopio respektive Helsingfors.

Viktiga händelser efter rapportperioden
•

Bolaget kallade aktieägarna till en extrastämma för att besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om
emission av aktier och tilldelning av optionsrätter och andra särskilda rättigheter. Extrastämman hålls måndagen
1 mars 2021.

Om bolaget
Nexstim är ett företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad
icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBSsystemet).
Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma teknikplattform som NBS-systemet. Kommersialisering av NBT®systemet är ett viktigt fokusområde i Nexstims gällande affärsstrategi.
NBT®
•

Nexstims NBT®-plattform bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated
Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och
icke-invasiv stimulering av hjärnan.

•

Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i
maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.

•

Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna
svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för
försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.

•

NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.

•

Bolaget har två pågående pilotstudier i korta behandlingsprotokoll med NBT för behandling av svår depression
och behandlingsresistent kronisk neuropatisk smärta.

•

Aktiv bas med 31 installerade system för kommersiell användning på tre kontinenter.

NBS
•

Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av
motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika
navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.

•

Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa
kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den ickeinvasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga
gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.

•

NBS-system har sålts till cirka 170 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.

VD Mikko Karvinen har ordet
År 2020 var för Nexstim en tid av anpassning och justering av affärsverksamheten enligt den hälsokris och ekonomiska
kris som drabbade världen till följd av covid-19-pandemin. Vårt första svar på krisen orsakad av covid-19 var ett
sparprogram avsett att skydda våra likvida tillgångar. Vi ville också säkerställa att våra många kunder inom NBS och
NBT® kan fortsätta driften av systemen i den nya och mycket svåra omvärlden. Därtill tog vi snabbt i bruk digitala säljoch marknadsföringsmetoder som hjälpte oss att hålla igång tillväxten under året. Jag är stolt över det fina teamarbetet på
Nexstim under dessa krävande omständigheter. Ett bevis på det är att bolaget gjorde sitt bästa finansår hittills enligt flera
indikatorer, bland annat en rekordintäkt. Det gläder mig också att vi samtidigt har lyckats med värna om medarbetarnas
och deras familjers hälsa och säkerhet.
År 2020 var det första året då vi verkställde vår nyligen omarbetade strategi för 2020–2024. Nexstim möjliggör även
framöver individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och
störningar i hjärnan. Strategins fokus är fortsättningsvis på terapeutiska indikationer, och de nya kortare
behandlingsprotokollen hör nu till kärnan i affärsutvecklingen. Enligt vår bedömning kan de radikalt förändra området
för TMS-behandling där vi utför pilotstudier för att visa behandlingens förbättrade effekt och de många fördelarna med
en kortare behandlingstid. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig och svår depression samt kronisk smärta) är
sådana inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare
verksamhet. I framtiden är det möjligt att fallen är svårare och kräver oftare vård på sjukhus. Vi fortsätter våra
forskningsbaserade insatser för att utifrån de nya indikationerna främja användningen av Nexstims system för navigerad
TMS i banbrytande behandlingsformer.
NBS-verksamheten gav bolaget betydande intäkter helåret 2020, då omsättningen ökade med 19 procent och uppgick till
2,2 miljoner euro (2019: 1,8 mn euro). Försäljningen gick bra speciellt i USA där vi trots covid-19 kunde sälja och
installera sex nya NBS-system under 2020. Det lyfte bolagets totala omsättning med 23 procent för helåret 2020 till ett
nytt rekord på 4,1 miljoner euro (2019: 3,3 mn euro). Vi kunde också säkerställa kontinuiteten i vår NBSserviceverksamhet i den svåra kundmiljön och förlorade inga av våra serviceavtalskunder då verksamheten inom
neurokirurgi fortsatte på sjukhusen i stort sett som förut trots hälsokrisen. Under 2021 kommer vi att fortsätta investera i
NBS-verksamheten bland annat genom att rekrytera nya medarbetare till säljteamet i vår organisation i USA.
Under 2020 drabbades NBT®-verksamheten något mer av covid-19-pandemin. På grund av lokala nedstängningsåtgärder
var vårdcentraler och sjukhus som använder NBT® tvungna att begränsa behandlingarna och detta påverkade
försäljningen av system och service samt engångsartiklar speciellt i USA. Vi tvingades också att drastiskt minska
säljpersonalen i våra dotterbolag med anledning av bolagets sparprogram. De nödvändiga åtgärderna för att trygga

bolagets kassa drabbade speciellt försäljningen av NBT®-system. Trots de negativa effekterna ökade omsättningen för
NBT-verksamheten med 28 procent helåret 2020 och uppgick till 2,0 miljoner euro (2019: 1,5 mn euro). Under 2020
levererade och installerade vi sammanlagt 8 nya NBT®-system, varav sex i USA och två i Europa och den övriga världen
där de används för behandling av svår depression. Vid utgången av 2020 omfattade den aktiva basen av NBT®-system i
världen 31 installationer (16 i USA och 15 i Europa och den övriga världen) som användes för behandling av depression
och kronisk neuropatisk smärta.
Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet kan öka
vår marknadsandel även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera det bland de icke-navigerande
TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer navigeringsegenskaper sannolikt att få en
större roll i metoder för behandling av patienter som vårdas på sjukhus på grund av svår behandlingsresistent depression
(treatment resistant depression, TRD) och självmordrisk. Det kan öppna upp en ny marknad för Nexstim inom TMSbehandling som är separat från nuvarande behandling av egentlig depression. I syfte att fördjupa våra insikter i
användningen av NBT®-systemet med kortare behandlingsprotokoll lanserade vi två pilotstudier i Finland under 2020.
De fokuserar på svår depression och kronisk neuropatisk smärta och genomförs på universitetssjukhusen i Kuopio
respektive Helsingfors. Vi förväntar oss de första resultaten av studier om svår depression inom en nära framtid. Nexstim
vill ligga i framkant inom forskning och kommersiell utveckling av detta nya behandlingsprotokoll som kan vara
revolutionerande för hela TMS-sektorn.
Förutom den bättre kommersiella utvecklingen av NBT®-system såg vi också en fortsatt expansion av försäljningen, som
främjats av post-sales med god lönsamhet, inklusive intäkter från tjänster, supportfunktioner, reservdelar och
engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle. Genom att NBT®-verksamheten står för en större andel av den totala
omsättningen kommer också andelen av omsättningen för fortlöpande verksamheter att öka. Under helåret 2020 härrörde
86 procent av behandlingsverksamhetens omsättning från fortlöpande verksamheter (den totala försäljningen inom
behandlingsverksamheten exkl. försäljning av NBT®-utrustning). Helåret 2020 uppgick den genomsnittliga omsättningen
i behandlingsverksamheten till 71 tusen euro per NBT®-utrustning.
Nexstims kassa per 31 december 2020 var sammanlagt 3,5 miljoner euro, inklusive lånet från Kreos. Under 2020 lyckades
vi speciellt tack vare sparåtgärderna och den starkare bruttomarginalen minska det negativa kassaflödet till -2,7 miljoner,
jämfört med -6,7 miljoner euro för 2019. Lånebördan lättade i april 2020 då Innovationsfinansieringsverket Business
Finland beslutade att efterskänka sammanlagt cirka 0,9 miljoner euro av lån som beviljats till tre av Nexstim Abp:s
produktutvecklingsprojekt. För att finansiera affärsverksamheten och bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 2,2 miljoner
euro nytt kapital genom en företrädesemission våren 2020.
Inom den operativa verksamheten är 2021 det första helåret då vi verkställer bolagets nya strategi. Vi kommer att fokusera
investeringarna på att åstadkomma snabbare försäljningsökning samtidigt som vi vill säkra serviceverksamheten och öka
användningen av de installerade NBS- och NBT®-enheterna. Medan vi driver verksamheten kommer vi också att hålla
ett öga på hur covid-19-pandemin utvecklas. Vi arbetar också för att utöka antalet installerade NBT®-system för
behandling av svår depression, främst genom samarbete med högt skattade partner i enlighet med vår förnyade strategi.
Vårt särskilda fokusområde är den stora marknaden i USA samt valda insatser inom EU.
Samtidigt vill vi fortsätta arbetet för att höja medvetenheten på marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet
patienter med egentlig depression som fått behandling med NBT®. Med ett större antal patienter och genom pilotstudier
med de nya kortare behandlingsprotokollen kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system
kan ge den stora skaran depressionspatienter. Dessa data ska stödja vårt marknadsförande budskap och vi är övertygade
om att de ska öka installationerna av NBT®-system på våra viktigaste marknadsområden i USA och inom EU. Vi planerar
att fortsättningsvis dra nytta av vårt starka nätverk av ledande experter i USA samt registrerade patientdata. I oktober
2020 kunde vi rapportera utfallet för de första 108 patienter som slutfört behandling med NBT® för egentlig depression
på vårdcentraler i USA. Cirka 42 procent av dessa patienter nådde klinisk remission och 74 procent visade klinisk respons
vid slutet av behandlingen. Vi fortsätter att registrera dessa värdefulla patientdata och siktar på ett register med över 200
patienter vid utgången av 2021. I takt med att vi bygger upp en patientdatabas kommer vi att publicera en serie
bakgrundsdokument som lyfter fram fördelarna med NBT® vid behandling av egentlig depression.
Trots att pandemin med covid-19 fortfarande påverkar vår omvärld ser vi fram emot 2021 som är det första hela året med
bolagets omarbetade strategi. Jag vet att Nexstim-teamet kommer att arbeta hårt för att öka det långsiktiga aktieägarvärdet

genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat. Trots denna framtidsoptimism
kommer vi att driva verksamheten medan vi håller ett öga på hur covid-19-pandemin utvecklas.
Nyckeltal
Tusen euro
Nettoomsättning
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Rörelsevinst/-förlust
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
Vinst per aktie (euro)
Kassaflöde från löpande verksamhet
Kassa och bank
Summa eget kapital
Soliditet (%)
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt
(st.)

7–12/2020
6 mån.
2 499,5
-2 134,2
-1 065,6
-177,7
-1 496,2
-2 952,5
-0,01
-1 164,1
3 455,8
-1 469,1
-28,25
436 622 756
439 622 756
478 834 792

7–12/2019
6 mån.
2 130,7
-2 634,0
-1 679,3
-319,3
-3 155,5
-3 117,8
-0,07
-3 002,5
4 266,2
-740,1
-8,49
62 789 630
42 146 358
64 080 578

1–12/2020
12 mån.
4 114,0
-3 731,5
-2 429,3
-366,9
-3 332,7
-4 121,6
-0,02
-2 724,7
3 455,8
-1 469,1
-28,25
436 622 756
267 693 026
478 834 792

1–12/2019
12 mån.
3 348,1
-4 713,0
-3 647,5
-524,6
-6 517,5
-6 782,6
-0,25
-6 681,5
4 266,2
-740,1
-8,49
62 786 630
27 611 274
64 080 578

479 482 049

54 664 246

290 420 292

36 392 323

Framtidsutsikter
Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen kommer att fortsätta öka 2021 och att
räkenskapsperiodens resultat blir negativt.
Ekonomisk översikt
Siffrorna inom parentes (euro i tusental) hänvisar till motsvarande period föregående år, om inte annat anges.
Rörelseresultat
Nettoomsättning
Omsättningen 1/7–31/12 2020 uppgick till 2 499,5 tusen euro (2 130,7), tillväxt 17,3 procent, och omsättningen 1/1–
31/12 2020 uppgick till 4114,0 tusen euro (3 348,1), tillväxt 22,9 procent. Den totala omsättningen utgörs av omsättningen
av NTB- och NBS-verksamheterna.
NBT-verksamhetens omsättning 1/7–31/12 2020 uppgick till 1 232,1 tusen euro (912,3), ökning 35,1 procent, och 1/1–
31/12 2020 till 1 951,8 tusen euro (1 522,9), ökning 28,2 procent.
NBS-verksamhetens omsättning 1/7–31/12 2020 uppgick till 1 267,4 tusen euro (1 218,4), ökning 4,0 procent, och 1/1–
31/12 2020 till 2 162,2 tusen euro (1 825,2), ökning 18,5 procent.
Tillverkning för eget bruk
Tillverkning för eget bruk 1/7–31/12 2020 uppgick till 3,2 tusen euro (20,2) och 1/1–31/12 2020 till 5,6 tusen euro (38,9).
Beloppet utgörs av aktiverade utvecklingskostnader.
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter 1/7–31/12 2020 uppgick till 11,5 tusen euro (17,5) och 1/1–31/12 2020 till 50,5 tusen euro (24,1).

Material och tjänster
Kostnaderna för material och tjänster uppgick 1/7–31/12 2020 till -632,8 tusen euro (-691,4) och 1/1–31/12 2020 till 974,9 tusen euro (-1 043,4).
Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgick 1/7–31/12 2020 till -2 134,2 tusen euro (-2 634,0) och 1/1–31/12 2020 till -3 731,5 tusen
euro (-4 713,0). Minskningen var främst ett resultat av permitteringar som genomfördes i moderbolaget under våren
samt av personalnedskärningar i de utländska dotterbolagen.
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar uppgick 1/7–31/12 2020 till -177,7 tusen euro (-319,3) och 1/1–31/12 2020 till -366,9
tusen euro (-524,6).
Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader 1/7–31/12 2020 uppgick till -1 065,6 tusen euro (-1 679,3) och 1/1–31/12 2020 till 2429,3 tusen
euro (-3 647,5). Minskningen var främst ett resultat av sparåtgärderna som genomfördes under första halvåret samt av
covid-19-pandemins inverkan på resande och marknadsföringsaktiviteten.
Rörelsevinst/-förlust
Rörelseförlusten uppgick 1/7–31/12 2020 till -1 496,2 tusen euro (-3 155,5) och 1/1–31/12 2020 till -3 332,7 tusen euro
(-6 517,5).
Finansiella intäkter och kostnader
Finansnetto uppgick 1/7–31/12 2020 till -1 452,0 tusen euro kostnader (38,0) och 1/1–31/12 2020 till
-783,9 tusen euro kostnader (-259,5). De finansiella kostnaderna bestod i huvudsak av räntor på lån samt kursförluster
som hänför sig till dotterbolagslån. De finansiella intäkterna bestod i huvudsak av efterskänkningen av en del av FoUlånen från Business Finland.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick 1/7–31/12 2020 till -2 948,3 tusen euro (-3 117,5) och 1/1–31/12 2020 till -4 116,6 tusen euro
(-6 776,9).
Inkomstskatt
Inkomstskatten uppgick 1/7–31/12 2020 till -4,2 tusen euro (-0,2) och 1/1–31/12 2020 till -5,0 tusen euro (-5,7).
Rapportperiodens vinst/förlust
Rapportperiodens förlust uppgick 1/7–31/12 2020 till -2 952,5 tusen euro (-3 117,8) och 1/1–31/12 2020 till -4 121,6
tusen euro (-6 782,6).
Finansiell ställning
Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar per 31/12 2020 uppgick till 846,9 tusen euro (1 223,3). Immateriella tillgångar, vars värde
uppgick till 332,1 tusen euro per 31/12 2020 (363,9), utgjordes främst av aktiverade utvecklingskostnader och
immateriella rättigheter. Materiella tillgångar, vars värde var 514,7 tusen euro per 31/12 2020 (859,4), utgjordes främst
av aktiverad NBT®-utrustning som används av kunder.
Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar per 31/12 2020 uppgick till 5 384,5 tusen euro (6 431,4).

Summa eget kapital
Koncernens eget kapital per 31/12 2020 uppgick till-1 469,1 tusen euro (-740,1).
Skulder
Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder per 31/12 2020 uppgick till 3 891,9 tusen euro (5 288,4). Posten utgörs av kapitallån, andra
räntebärande lån och erhållna förskott. Minskningen härrörde främst från återbetalningar på lånet från Kreos Capital samt
efterskänkning av en del av lånet från Business Finland.
Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder per 31/12 2020 uppgick sammanlagt till 3 808,6 tusen euro (3 106,4). Posten utgörs
huvudsakligen av lån från kreditinstitut, leverantörsskulder och resultatregleringar.
Finansiering och investeringar
Likviden per 31/12 2020, som består av kassa och bank, uppgick till 3 455,8 tusen euro (4 266,2).
Nettokassaflöde från löpande verksamhet 2020 uppgick till -2724,7 tusen euro (-6 681,5), minskning av det negativa
kassaflödet med -59,2 procent.
Kassaflöde från investeringar under rapportperioden uppgick till 9,5 tusen euro (-843,3).
Nettokassaflödet 2020 uppgick till 1 904,9 tusen euro (4 615,8). Kassaflöde från aktieemissioner uppgick sammanlagt till
2 224,1 tusen euro (6 606,0) under den tolvmånadersperiod som gick ut 31/12 2020.
Moderbolagets kortfristiga och långfristiga koncerninterna fordringar på dotterbolag uppgår till 14,9 miljoner euro.
Beträffande de riskfaktorer som beskrivs i avsnitten ”Fortsättning av verksamheten” och ”Betydande risker och
osäkerhetsfaktorer” med avseende på bolagets förmåga att fortsätta verksamheten råder det stor osäkerhet om
verkställbarheten och därmed värderingen för de långfristiga och kortfristiga fordringarna mellan koncernföretag. Ifall
dessa fordringar inte kan drivas in till fullo föreligger det en betydande risk för att moderbolaget kan förlora aktiekapitalet.
Fortsättning av verksamheten
Bokslutsrapporterna för 2020 avser den löpande verksamheten och utgår ifrån att Nexstim kan realisera sina tillgångar
och reglera sina skulder inom ramen för den normala affärsverksamheten under en förutsebar framtid. Bolaget uppskattar
att det inte har tillräckligt med rörelsekapital för att uppfylla sina nuvarande behov, det vill säga under en period av minst
12 månader från och med dagen för dessa bokslutsrapporter. Baserat på en återhållsam intäktsprognos och
kostnadsuppskattning och med beaktande av bolagets likvida medel per 31/12 2020 (3,5 miljoner euro), anser bolaget att
ett sammanlagt belopp på 3 miljoner euro är tillräckligt för att täcka dess brist på rörelsekapital under nämnda 12månadersperiod.
Bolaget fortsätter utvärdera olika finansieringsmöjligheter och strategiska alternativ för sina verksamheter. Den 8 februari
2021 kallade bolaget aktieägarna till en extrastämma den 1 mars 2021 angående anskaffning av tilläggsfinansiering.
Extrastämman ska besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och tilldelning av optionsrätter
och särskilda rättigheter. Om finansieringsalternativen eller de strategiska partnerskapen inte blir av eller förverkligas
endast delvis eller om bolagets intäkter blir lägre än förväntat, avser bolaget att försöka ta in ytterligare skuld- eller
kapitalfinansiering eller anpassa kostnadsstrukturen främst genom att minska de fasta kostnaderna, såsom
personalkostnaderna, samt vid behov kostnaderna för att bygga upp och utveckla en egen försäljnings- och
marknadsföringsorganisation. Såsom anges ovan finns det betydande osäkerhetsfaktorer som anknyter till bolagets
likviditet och dess inverkan på bolagets ekonomiska resultat samt framgången för de eventuella
finansieringsmöjligheterna. Bolagets ledning har beaktat detta i bedömningarna av bolagets fortlevnad. Eftersom inga
bindande beslut har fattats per datum för godkännandet av bokslutet är finansieringens tillräcklighet en väsentlig
osäkerhetsfaktor, vilket kan ge väsentlig orsak att tvivla på bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om bolaget inte
lyckas få in ytterligare finansiering kan det drabbas av allvarliga finansiella problem.

Organisation och personal
Nexstims strategi är att endast rekrytera medarbetare som bolaget anser besitta sådan kärnkompetens och sådant kunnande
som behövs för bolagets effektiva verksamhet. 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.
På bokslutsdagen för 2020 hade Nexstim-koncernen 31 fast anställda medarbetare (2019: 37). Vid utgången av 2020 hade
Nexstim Abp 24 medarbetare med fast anställning (2019: 23). Under räkenskapsperioden 2020 hade Nexstim-koncernen
i genomsnitt 33 fast anställda (2019: 35).
Strategi
Nexstims mission
Vi möjliggör individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och
störningar i hjärnan genom att göra de elektriska fälten synliga och reproducerbara vid transkraniell magnetstimulering..
Nexstims vision
Att sätta 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 värderingar
På Nexstim har vi förbundit oss att tillhandahålla endast tekniska lösningar som har en fast grund i vetenskaplig och
klinisk forskning. Vi har ett nära samarbete med ledande opinionsbildare, som liksom vi tror att TMS kan dra nytta av
hjärnans inneboende helande kraft – neuroplasticitet.
Strategiförklaring
Nexstim har en TMS-plattformteknik och flera tillämpningar som bolaget har prissatt som premium. Systemets styrka
ligger i e-fältsnavigering.
Affärsmål för diagnostiska tillämpningar: att generera ett konstant intäktsflöde genom den solida basen av redan
installerade system och utveckla försäljningen främst genom strategiska partnerskap.
•

Affärsomfattning för diagnostiska tillämpningar: Fortsatt utveckling av teknikerna för kartläggning av
hjärnbarken för motorik och tal vid följande diagnostiska indikationer på valda marknader (fokus på USA och
EU) i samarbete med världsledande sjukhus:
1.

Preoperativ planering för patienter med svår hjärntumör eller epilepsi

2.

Planering för patienter med svår hjärntumör som kräver strålbehandling.

Affärsmål för terapeutiska tillämpningar: att optimera det konstanta intäktsflödet genom den befintliga basen av
installerade system och lönsam ökning av försäljningen av nya system för behandling av egentlig depression (MDD) och
kronisk neuropatisk smärta. Etablering av ny affärsverksamhet inom behandling av egentlig depression med ett kortare
behandlingsprotokoll.
•

Affärsomfattning för terapeutiska tillämpningar: Användning av plattformtekniken vid följande indikationer på
valda marknader (fokus på USA och EU) i samarbete med nya och nuvarande TMS-serviceleverantörer:
1.

Behandling av MDD och svår depression

2.

Behandling av kronisk neuropatisk smärta.

Fördelar med diagnostiken och behandlingen: Indikationer för de diagnostiska och terapeutiska tillämpningarna är bland
annat följande:
1.

Nexstims teknik höjer klart det kliniska resultatet och verksamhetens lönsamhet för kunden.

2.

Patienterna behöver i regel vårdas på sjukhus.

3.

Ett integrerat och lättmanövrerat TMS-system gör det möjligt att använda plattformen även för andra
indikationer utan dröjsmål.

De viktigaste strategiska målen 2021
•
•
•
•
•

Fokusera på lönsam ökning av omsättningen och strikt kontroll av rörelsekostnaderna.
Rapportera de första resultaten av pilotprövningarna kring kortare behandlingsprotokoll för svår depression och
kronisk smärta samt lansera ytterligare prövningar med fler patienter.
Införa en modell för lönsammare och djupare partnerskap på de viktigaste marknaderna för
behandlingsverksamhet i samarbete med högt skattade partner.
Skapa ett patientdataregister över mer än 200 avslutade behandlingar av patienter med egentlig depression.
Ta in finansiering från kapitalmarknaden och/eller genom strategiska partnerskap för att förverkliga den
strategiska visionen.

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden
Den 16 januari 2020 meddelade Nexstim att de i företagsmeddelandet av 2 oktober 2019 nämnda förhandlingarna om
licensiering med ett ledande akademiskt institut i Kalifornien hade avslutats.
Den 11 februari 2020 meddelade bolaget om ändringar i bolagets ledning. Verkställande direktören och styrelseledamoten
Martin Jamieson lämnade bägge befattningarna i bolaget varvid bolagets styrelse utnämnde Mikko Karvinen till interim
verkställande direktör och Joonas Juokslahti till interim ekonomidirektör.
Den 18 mars 2020 meddelade bolaget om samarbetsförhandlingar som omfattade hela personalstyrkan i Finland. Bolaget
uppskattade att det världsomfattande coronavirusläget skulle inverka negativt på bolagets affärsverksamhetsomgivning
och att anpassningsåtgärder var nödvändiga för att trygga bolagets produktionsmässiga och ekonomiska
funktionsförutsättningar. Nexstim-koncernen strävade efter att uppnå upp till 3 miljoner euro årliga besparingar från sin
globala verksamhet.
Den 26 mars 2020 meddelade bolaget om att samarbetsförhandlingarna hade avslutats. Som ett resultat av
samarbetsförhandlingarna beslutade bolaget att på viss tid permittera all sin personal i högst 90 dagar. Permitteringarna
kunde verkställas på heltid eller deltid. Inga uppsägningar verkställdes inom personalstyrkan i Finland.
Kostnadsreduktionsplanen ledde till uppsägningar av totalt sex personer i företagets utländska dotterbolag. Bolaget
beräknade att det med kostnadsinbesparingsåtgärderna skulle kunna spara cirka 0,8 miljoner euro under de följande tre
månaderna, vilket omvandlat till årsnivå skulle innebära att Nexstim-koncernen skulle nå sparmålet om 3 miljoner euro.
Den 3 april 2020 meddelade bolaget att det justerar utsikterna för 2020 och att det med anledning av den svåra affärsmiljön
på grund av pandemin av coronaviruset covid-19 inte kunde lämna en prognos om bolagets helårsomsättning 2020 förrän
det fanns exaktare information om hur länge hälsokrisen pågår.
De kostnadsbesparingar som bolaget meddelade om 26 mars 2020 uppskattades leda till en mindre rörelseförlust 2020
jämfört med 2019. Enligt bolagets skulle det ha tillräckligt med rörelsekapital till utgången av tredje kvartalet 2020,
förutsatt att kostnadsbesparingarna gav förväntad effekt och lånen skulle återbetalas enligt tidigare avtalade scheman.
Bolaget justerade sina framtidsutsikter som följer: Rörelseförlusten för hela året 2020 förväntades vara mindre än
förlusten 2019.
Den 24 april 2020 meddelade bolaget att Innovationsfinansieringsverket Business Finland hade beslutat att inte återkräva
cirka 0,9 miljoner euro av kapitalet av ett lån som beviljats tre av Nexstim Abp:s utvecklingsprojekt. Dessutom avstod
Business Finland från att återkräva räntan på detta lånekapital.
Den 30 april 2020 ordnades bolagets årsstämma varefter bolaget meddelade om följande stämmobeslut:
•

Nexstim Abp:s årsstämma fastställde bolagets årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2019 och
beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Stämman beslutade att bolaget inte
lämnar utdelning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2019 och att räkenskapsperiodens förlust balanseras
till nästa år.

•

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
o

antalet ledamöter i styrelsen ska vara fyra (4)

•

o

styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod som pågår till slutet av följande årsstämma

o

Martin Forss, Tomas Holmberg, Leena Niemistö och Rohan Hoare fortsätter som styrelseledamöter i
enlighet med deras samtycke

o

Leena Niemistö och Rohan Hoare väljs, i enlighet med deras samtycke, till styrelsens ordförande
respektive vice ordförande för ovan nämnda mandatperiod.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodena för de styrelseledamöter som väljs
vid stämman betalas fram till slutet av årsstämman 2021 enligt följande: 36 000 euro till styrelseordförande,
30 600 euro till ledamöter med hemvist i USA och 25 200 euro till styrelseledamöter med annan hemvist än
USA. Styrelseledamöter som deltar i valberedningen ska inte få någon ersättning för detta. Styrelseledamöterna
betalas ersättning för rimliga resekostnader mot uppvisande av kvitto enligt bolagets resepolicy. Detta gäller
såväl styrelseledamöter som, i den mån det är tillämpligt, styrelseledamöter som agerar som medlemmar i
aktieägarnas valberedning.
I enlighet med valberedningens förslag fastställde årsstämman att de nya styrelseledamöterna som valdes av
bolagets extra bolagsstämma den 11 november 2019 ska betalas ut ett antal bolagsaktier motsvarande hälften av
intjänandeperioden 2019–2020 enligt det villkorade aktieandelsprogrammet. Enligt en formel som bygger på
programmet ska därmed till Leena Niemistö och Martin Forss emitteras utan vederlag aktier i bolaget till ett
värde om 6 250 euro.

•

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att det villkorade aktieandelsprogrammet som
infördes 2016 ska fortsättas med ytterligare ett år till en femte intjänandeperiod (2020–2021) för utvalda
ledamöter i styrelsen för Nexstim Abp. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att
bruttoersättningen till styrelseledamöterna för intjänandeperioden 2020–2021 är följande: 24 000 euro till
styrelseordförande, 20 400 euro till ledamöter med hemvist i USA och 16 800 euro till ledamöter med annan
hemvist än USA. Ersättningen omvandlas till villkorade aktieandelar i början av intjänandeperioden 2020.
Omvandlingen av ersättningen till villkorade aktieandelar ska baseras på handelsvolymens vägda medelkurs för
bolagets aktie på Helsingforsbörsen under tjugo (20) handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2019
publicerats. I programmet motsvarar en villkorad aktieandel en aktie i bolaget. Ersättningsbeloppet ska fastställas
utifrån aktiekursen på dagen för de betalda aktiernas registrering på värdeandelskontot. Deltagarna
rekommenderas att de ska behålla de tilldelade aktierna så länge deras mandat som styrelseledamot kvarstår.

•

Årsstämman beslutade att revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab, som har utsett Martin
Grandell, CGR; till huvudansvarig revisor, utses till revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Den
föreslagna revisorn har samtyckt till valet. Till revisorn betalas ett skäligt arvode mot faktura som attesterats av
bolaget.

•

I enlighet med valberedningen förslag beslutade årsstämman att den första paragrafen i punkt2 i stadgarna för
valberedningen ändras enligt följande: ”Valberedningskommittén ska bestå av tre till fyra (3–4) ledamöter varav
tre (3) ska utses av bolagets tre största aktieägare som utser en ledamot vardera. Ordföranden i bolagets styrelse
kan fungera som en fjärde ledamot i valberedningen. Om ordföranden i bolagets styrelse har rätt till medlemskap
i valberedningen på grund av sitt aktieinnehav, eller om ordföranden utsetts till ledamot i valberedningen av en
aktieägare, kan valberedningen bestå av tre ledamöter. Den ledamot som utses av den största aktieägaren ska
vara ordförande för valberedningen. Ledamöterna i valberedningen väljs årligen och deras mandatperiod upphör
när nya ledamöter väljs.”

•

Årsstämman beslutade om följande bemyndiganden för styrelsen:
o

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda
rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen, enligt
följande: Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av bolagets eget aktieinnehav. Baserat
på och inom ramen för bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i den finska aktiebolagslagen även
besluta att emittera aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som berättigar till nya aktier i bolaget.
Med stöd av bemyndigandet får fyrahundratjugo miljoner (420 000 000) aktier emitteras, vilket
motsvarar cirka 86,99 procent av samtliga aktier i bolaget efter emissionen, om nya aktier emitteras, i
förhållande till det totala antalet registrerade aktier i bolaget.
Vid emission av nya aktier har aktieägarna företrädesrätt till aktier i samma förhållande som de sedan
tidigare har aktier i bolaget. Styrelsen har rätt att besluta om att erbjuda sådana aktier som eventuellt
inte har tecknats av aktieägarna till utomstående vilka styrelsen utser. Styrelsen kan tilldela aktier som
inte tecknats i företrädesemissionen genom riktade emissioner eller besluta om en riktad emission och
tilldelning av optionsrätter eller särskilda rättigheter, under förutsättning att det finns vägande

ekonomiska skäl för bolaget att göra detta.
o

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier samt tilldelning av optionsrätter
och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska
aktiebolagslagen, enligt följande: Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av bolagets
eget aktieinnehav. Baserat på och inom ramen för bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i den
finska aktiebolagslagen även besluta att emittera aktieoptioner eller andra särskilda rättigheter som
berättigar till nya aktier i bolaget.
Med stöd av bemyndigandet får trettionio miljoner (39 000 000) aktier emitteras, vilket motsvarar cirka
38,32 procent av samtliga aktier i bolaget efter emissionen, om nya aktier emitteras, i förhållande till
det totala antalet registrerade aktier i bolaget.
Styrelsen har befogenhet att besluta om villkoren för aktieemissionen samt om villkoren för
tilldelningen av optionsrätter och särskilda rättigheter. Styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad
emission och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar till aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning att det finns goda ekonomiska skäl för bolaget att göra
detta.

Den 30 april 2020 meddelade bolaget att bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet av bolagets extrastämma 11
november 2019 och det villkorade aktieandelsprogram som godkändes av årsstämman 26 mars 2016 hade beslutat att
emittera sammanlagt 78 606 nya vederlagsfria aktier till två styrelseledamöter. Styrelseledamöterna som tar del i
programmet är Tomas Holmberg och Rohan Hoare. Rohan Hoare tilldelades 31 250 aktier och Tomas Holmberg
tilldelades 47 356 aktier enligt sina respektive bruttoersättningar under intjänandeperioden 2019–2020, i enlighet med
årsstämmobeslut av 25 mars 2019.
Baserat på de bemyndiganden av bolagets extrastämma 11 november 2019 och årsstämmans beslut av 30 april 2020
beslutade styrelsen också på samma dag att de nya styrelseledamöter som valdes av extrastämman 11 november 2019 ska
tilldelas ett antal bolagsaktier som motsvarar hälften av intjänandeperioden 2019–2020. Enligt en formel som bygger på
programmet ska därmed till Leena Niemistö och Martin Forss emitteras utan vederlag aktier i bolaget till ett värde om
6 250 euro. Leena Niemistö och Martin Forss tilldelas 20 673 respektive 17 067 aktier.
Den 30 april 2020 meddelade bolaget att styrelsen med bemyndigande av bolagets årsstämma 30 april 2020 hade fattat
beslut om en företrädesemission av cirka 2,3 miljoner euro. Kort om emissionen:
o

Nyemission av cirka 2,3 miljoner euro där rätten att teckna aktierna (”emissionsaktierna”) ska med
företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare.

o

Varje aktieägare i Nexstim tilldelas en (1) företrädesrätt att teckna emissionsaktier som kontoförda
värdepapper (”teckningsrätt”) per varje aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen för
emissionen 6 maj 2020 (”avstämningsdagen”).

o

Varje en (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna sex (6) emissionsaktier till teckningspriset
0,006 euro per emissionsaktie (”teckningspriset”). Teckningspriset för de emissionsaktier som
registreras hos Euroclear Sweden och noteras på Nasdaq Stockholm AB:s marknadsplats First North
Sweden är 0,06 svenska kronor per emissionsaktie.

o

Teckningstiden inleds 11 maj 2020 kl. 9.30 finsk tid (8.30 svensk tid) och avslutas 27 maj 2020 kl.
16.30 finsk tid (15.30 svensk tid) i Finland och 25 maj 2020 kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid) i
Sverige.

o

Teckningsrätterna är fritt överlåtbara och de förväntas vara föremål för handel på Nasdaq Helsinki Oy:s
marknadsplats First North Finland ("First North Finland") (handelsnamn NXTMHU0120) och på
Nasdaq Stockholm AB:s marknadsplats First North Sweden ("First North Sweden") (handelsnamn
NXTMS TR) mellan 11 maj 2020 och 20 maj 2020.

Den 11 maj 2020 meddelade bolaget om att det håller webbpresentationer om det aktuella affärsläget och
företrädesemissionen 2020.
Den 25 maj 2020 meddelade bolaget om transaktioner utförda av personer i ledande ställning, varmed Kaikarhenni Oy
(Leena Niemistö) inom företrädesemissionen hade tecknat 52 113 756 aktier i bolaget för enhetspriset 0,006 euro.
Den 1 juni 2020 meddelade bolaget om det preliminära utfallet av den lyckade företrädesemissionen. Emissionen
övertecknades och cirka 273 procent av de tilldelade aktierna tecknades.
Den 10 juni 2020 meddelade bolaget om det slutliga utfallet av den lyckade företrädesemissionen, enligt vilket emissionen
övertecknades med 273 procent i förhållande till antalet tilldelade nya aktier. Av de tilldelade 376 719 780 nya aktierna
(”emissionsaktierna”) tecknades 336 033 654 aktier (ca 89,2 % av emissionsaktierna) med teckningsrätt, varefter de
återstående 40 686 126 aktierna (ca 10,8 % av emissionsaktierna) tilldelades enligt emissionsvillkoren till sekundära

teckningar av företrädestecknarna. Enligt det slutliga emissionsutfallet tilldelades inga emissionsaktier till tecknare utan
företrädesrätt.
Enligt det slutliga utfallet tecknade teckningsgaranterna, det vill säga Healthtech Fund, Kaikarhenni Oy och Ossi
Haapaniemi med närstående bolag samt bolagets ledningsgrupp och ett antal styrelseledamöter sammanlagt 110 371 150
aktier, motsvarande cirka 29,3 procent av emissionsaktierna och cirka 0,66 miljoner euro.
På grund av teckningspriset i svenska kronor och valutadifferensen uppgick emissionslikviden brutto till cirka 2,2
miljoner euro, av vilken efter avdrag av avgifterna och kostnaderna återstår cirka 2,1 miljoner euro.
Den 10 juni 2020 meddelade bolaget om ändring av villkoren för optionsprogrammen och warranterna. I enlighet med
villkoren för optionsprogrammen och warrantavtalen förändrades teckningspriserna per aktie så att priserna för de
nuvarande rättigheterna enligt dessa program och warrantavtal är jämförbara med priserna före företrädesemissionen.
Den 10 juni 2020 meddelade bolaget att styrelsen på nämnda dag har beslutat om ett nytt aktieoptionsprogram för bolagets
och dess dotterbolags medarbetare, ledning och andra intressegrupper med stöd av bemyndigande av bolagsstämman 30
april 2020. Bolaget har vägande finansiella grunder för optionsprogrammet eftersom optionerna ska utgöra en del av
incitaments- och belöningsprogrammet för medarbetarna, ledningen och intressegrupperna. Syftet med optionerna är att
uppmuntra medarbetarna, ledningen och intressegrupperna till långsiktigt arbete och samarbete för att öka aktievärdet.
Optionerna är också tänkta som ett sätt att knyta medarbetarna, ledningen och intressegrupperna till bolaget.
Sammanlagt emitteras högst 39 000 000 aktieoptioner 2020 som berättigar optionshavarna att teckna högst 39 000 000
nya aktier eller befintliga aktier av bolagets eget aktieinnehav. Styrelsen beslutar om optionshavarna ska få nyemitterade
aktier eller aktier i bolagets eget innehav Antalet aktier som kan tecknas med optionsrätterna 2020 uppgår till högst 8,15
procent av alla aktier i bolaget efter den eventuella aktieteckningen, ifall 39 000 000 nya aktier emitteras härvid.
13 000 000 optionsrätter ska märkas 2020A, 13 000 000 optionsrätter ska märkas 2020B; och 13 000 000 optionsrätter
ska märkas 2020C. Teckningsperioden för optionsrätter 2020A är från 1 juli 2022 till 15 december 2027;
teckningsperioden för optionsrätter 2020B är från 1 juli 2023 till 15 december 2028; och teckningsperioden för
optionsrätter 2020C är från 1 juli 2024 till 15 december 2029.
Optionsrätterna delas ut vederlagsfritt. Teckningspriset för optionsrätterna 2020A är den volymviktade genomsnittskursen
för bolagets aktie på handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market Finland under tjugo handelsdagar före detta
beslut. Teckningspriset för optionsrätterna 2020B är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq
First North Growth Market Finland under tjugo (20) handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2020 publiceras.
Teckningspriset för optionsrätterna 2020C är den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First
North Growth Market Finland under tjugo (20) handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut för 2021 publiceras.
Teckningspriset ska krediteras fonden för inbetalt fritt eget kapital. Betalning för aktierna ska erläggas i samband med
teckning. Villkoren för aktieoptionerna 2020 finns på bolagets webbplats.
Den 16 juni 2020 meddelade bolaget att det valt Erik Penser Bank Ab till bolagets nya Certified Adviser för Nasdaq First
North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.
Den 16 juni 2020 meddelade bolaget att styrelsen med omedelbar verkan hade utnämnt interim vd Mikko Karvinen till
bolagets permanenta vd och interim ekonomidirektör Joonas Juokslahti till bolagets permanenta ekonomidirektör.
Den 16 juni 2020 meddelade bolaget att bolagets styrelse utifrån optionsprogrammet 2020 som lanserades 10 juni 2020
hade beslutat att tilldela sammanlagt 8 386 667 aktieoptioner till bolagets vd. Optionerna ger rätt att teckna högst
8 386 667 nya aktier i bolaget enligt de optionsvillkor som godkändes 10 juni 2020. Följaktligen beslutade styrelsen att
tilldela andra medlemmar i bolagets ledningsgrupp sammanlagt 14 280 000 aktieoptioner som berättigar att teckna högst
14 280 000 nya aktier i Nexstim.
Verkställande direktören tilldelades 2 590 000 aktieoptioner märkta 2020A, 2 836 667 aktieoptioner märkta 2020B och
2 960 000 aktieoptioner märkta 2020C. Den övriga ledningsgruppen tilldelades 4 410 000 aktieoptioner märkta 2020A,
4 830 000 aktieoptioner märkta 2020B och 5 040 000 aktieoptioner märkta 2020C.
Den 13 augusti 2020 meddelade bolaget att det hade beslutat att uppdatera sin bolagsstrategi efter att styrelsen och
ledningsgruppen grundligt hade granskat strategin. Den uppdaterade strategin omfattar 2020–2024 och de viktigaste
strategiska målen för 2020 som är det första året för verkställande. Strategin beskrivs närmare under Strategi.
Den 14 augusti 2020 publicerade bolaget sin halvårsrapport och höll ett live-webbinarium riktat till medier, investerare
och analytiker där vd Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterade det finansiella resultatet och
rörelseresultatet.
Den 14 september 2020 meddelade bolaget om en ändring i aktieägarnas valberedning. Kyösti Kakkonen från Joensuun
Kauppa ja Kone Oy utsågs till ny valberedare. Han ersatte i valberedningen Katya Smirnyagina från Capricorn Healthtech Fund. Leena Niemistö, som är Nexstims styrelseordförande och representerar bolagets största aktieägare, fortsätter
som ordförande för valberedningen och Ossi Haapaniemi fortsätter som valberedare.

Den 22 september 2020 meddelade bolaget att Kuopio universitetssjukhus skulle inleda en pilotstudie med Nexstims
NBT®-system för det kortare iTBS-protokollet för behandling av svår depression. Förkortat iTBS (accelerated iTBS)
innebär behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS), där patienten ges magnetstimulering flera gånger om
dagen under en vecka. Vid vanlig TMS behandlas patienten en gång per dag i flera veckor. I pilotstudien analyseras
behandlingseffekten på 10 patienten vilka jämförs med 10 patienter som behandlas med vanlig TMS. Enligt
uppskattningarna skulle behandlingarna av forskningspatienterna genomföras under 2020 och bolaget skulle informera
om resultaten så fort de fanns till handa.
Den 25 september 2020 meddelade bolaget att Helsingfors universitetssjukhus skulle inleda en pilotstudie med Nexstims
NBT®-system för det kortare iTBS-protokollet för behandling av behandlingsresistent kronisk neuropatisk smärta.
Förkortat iTBS (accelerated iTBS) innebär behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS), där patienten ges
magnetstimulering flera gånger om dagen under enskilda dagar. Vid vanlig smärtbehandling med TMS behandlas
patienten en gång per dag i flera veckor. I pilotstudien vid Helsingfors universitetscentralsjukhus utreds effekten av iTBSprotokollet på 5–10 patienter med vårdresistent kronisk neuropatisk smärta som inte tidigare fått lindring med serier av
10 Hz TMS-behandling av motoriska hjärnbarken. Behandlingarna av forskningspatienterna inleds under sista kvartalet
2020 och ska enligt planerna vara slutförda under första halvåret 2021. Bolaget informerar om resultaten så fort de finns
till handa.
Den 10 november 2020 meddelade bolaget att det preciserade utsikterna för 2020. Trots omvärldsförändringarna till följd
av epidemin med covid-19 hade efterfrågan på bolagets produkter och tjänster varit fortsatt god. Bolaget hade också med
framgång infört nya processer för försäljning och kundsupport trots den globala pandemin. Enligt Nexstims uppskattning
skulle den positiva trend som präglat första halvåret 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 ersatte den tidigare uppskattningen från 3 april 2020 då bolaget utifrån
verksamhetsprognoserna förväntade sig att rörelseförlusten 2020 skulle minska jämfört med förlusten 2019.
Den 18 november 2020 meddelade bolaget att det hade fått en order och tecknat ett avtal om framtagning av två
prototypsystem för ett forskningsprojekt som ska utveckla ett nydanande verktyg för sondering och diagnostisering av
hjärnan. Köparen av prototypsystemen är en stiftelse med hemvist i USA. Köparen överlåter utrustningen till utsedda
tredjepartsinstitutioner i USA och Europa som utför det egentliga forskningsarbetet. Beställningen gäller prototyper av
medicinsk utrustning som bygger på Nexstims system för navigerad hjärnstimulering (NBS) på nTMS-plattformen
SmartFocus®. I projektet ska Nexstim ta fram två NBS-prototypsystem för att möjliggöra framtida användning av
nydanande diagnostik- och stimuleringsparadigm. De två systemen säljs endast för forskningsändamål och har inte
beviljats tillstånd av FDA eller Ce-märkning för kliniska indikationer. Enligt planerna ska de två prototypsystemen
levereras och intäkten på 0,9 miljoner euro bokföras andra halvåret 2021.
Den 27 november 2020 meddelade bolaget att behandlingen av forskningspatienterna hade inletts enligt plan på Kuopio
universitetssjukhus och att flera patienter redan hade slutfört behandlingen. Bolaget uppskattade emellertid att
behandlingen av vissa patienter skulle fortsätta under första kvartalet 2021. Bolaget utvärderar kontinuerligt hur
pandemin utvecklas, och om situationen blir märkbart värre kan det påverka patientrekryteringen och behandlingarna.
Som meddelats tidigare görs resultaten av studien tillgängliga när de är klara. Nexstim är nöjda med pilotstudiens förlopp
i de exceptionella omständigheterna som orsakas av covid-19-pandemin.
Den 15 december 2020 meddelade bolaget att dess styrelse på sitt sammanträde 15 december 2020 beslutat om att
annullera sammanlagt 3 108 optionsrätter 2016B, sammanlagt 65 827 optionsrätter 2016C, sammanlagt 33 888
optionsrätter 2018A och sammanlagt 33 888 optionsrätter 2018B, vilka är i bolagets egen ägo eller återgått till bolaget
genom avslutade anställningar. Genom annulleringen återstår inga optionsrätter enligt de ovan nämnda programmen i
bolagets egen ägo. Dessutom slog styrelsen fast att samtliga 39 285 optionsrätter enligt aktieoptionsprogrammet 2017,
vilka återgått i bolagets ägo genom en avslutad anställning, ska annulleras och aktieoptionsprogrammet 2017 ska avslutas.
Den 21 december 2020 meddelade bolaget att det kommer att publicera finansiell information 2021 enligt följande
schema:
Bokslutskommuniké för 2020 och halvårsrapport för perioden juli–december 2020 (H2) publiceras fredagen 26 februari
2021. Halvårsrapport för perioden januari–juni 2021 (H1) publiceras fredagen 13 augusti 2021. Nexstims årsredovisning
för 2020 publiceras och finns tillgänglig på bolagets webbplats fredagen 5 mars 2021. Den preliminära tidpunkten för
årsstämma är torsdagen 29 april 2021 kl. 10.00.
Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden
Den 20 januari 2021 meddelade bolaget om valberedningsbeslut. Rohan Hoare, som varit styrelseledamot i bolaget sedan
2016, och Tomas Holmberg, som varit styrelseledamot i bolaget sedan 2017, har meddelat att de inte står till förfogande
för en fortsatt styrelsepost i bolaget 2021–2022. Valberedningen har på sitt sammanträde beslutat att för årsstämman

föreslå Timo Hildén och Tero Weckroth som nya styrelseledamöter.
Den 8 februari 2021 kallade bolaget aktieägarna till en extrastämma för att besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta
om emission av aktier och tilldelning av optionsrätter och andra särskilda rättigheter. Stämman hålls måndagen 1 mars
2021 kl. 13.00 (EET) på Nexstims huvudkontor.
Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsperioden.
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.
Bolaget har uppdaterat sin bedömning om tillräckligt rörelsekapital och bolagets fortlevnad. Den uppdaterade
bedömningen presenteras närmare i avsnittet ”Finansiering och investeringar”.
Risker avseende bolaget och dess verksamhet är bland annat följande:
• Bolaget har historiskt sett lidit av verksamhetsförluster och verksamheten kan förbli olönsam.
• Finansieringen från Kreos eller Business Finland kan förfalla till betalning i förtid och bolaget kan inte nödvändigtvis
hitta ny finansiering.
• Bolagets rörelsekapital räcker inte till för att uppfylla bolagets nuvarande behov, det vill säga under en period av minst
12 månader från och med dagen för denna rapport.
• Alla bolagets produkter har inte en etablerad ställning på marknaden.
• Bolagets produkter kommer att fordra vissa myndighetsgodkännanden eller -tillstånd före kommersialisering, såsom till
exempel försäljnings- och marknadsföringstillstånd av FDA för NBT®-systemet för behandling av kronisk neuropatisk
smärta innan kommersialiseringen, och för närvarande har inte samtliga nödvändiga godkännanden eller tillstånd
beviljats. Det finns inte heller några garantier för att sådana godkännanden eller tillstånd faktiskt kommer att beviljas eller
kan upprätthållas.
• Bolaget kommer kanske inte att kunna erhålla ersättningsbeteckning eller ersättningsbarhet för de nya indikationerna
för behandling med bolagets produkter.
• Vårdbolag och sjukhus kanske inte implementerar bolagets teknologi och behandlingsformer enligt förväntningarna
eller i tillräcklig utsträckning.
• Bolaget kan avyttra en del av affärsverksamheten (inkl. immateriella rättigheter och/eller FoU-personal) eller genomföra
en transaktion för att avlista bolagets aktie från First North Finland och First North Sweden. Visserligen rådet det ingen
säkerhet om att avyttringen eller transaktionen lyckas eller över huvud taget kommer att genomföras.
• Bolagets verksamhet kan försenas eller avbrytas på grund av problem med dess leverantörer.
• Bolaget kanske inte kommer kunna behålla nödvändiga licenser eller tillstånd.
• Bolaget kanske inte kommer kunna skydda eller genomföra sina immateriella rättigheter i tillräcklig omfattning.
• Bolaget kan komma att kränka tredje parts immateriella rättigheter och anspråk kan komma att framföras mot bolaget
om sådana överträdelser.
• Marknaden kanske inte utvecklas i enlighet med bolagets prognoser eller i önskad utsträckning; bolagets tekniska
lösningar eller produkter kommer kanske inte att vara konkurrenskraftiga i framtiden.
• Intäkter hänförliga till kapitaliserade utvecklingskostnader och immateriella rättigheter kan visa sig vara mindre än
väntat.
• Nedskrivning av koncerninterna fordringar och aktier i dotterbolag kan försvaga moderbolagets eget kapital eller leda
till att det egna kapitalet blir negativt.
• Bolaget kanske inte kan tillgodogöra sig alla förluster i beskattningen.
• Det kan förekomma förändringar i bolagets redovisade lönsamhet eller finansiella ställning till följd av förändringar i
redovisningsregler eller beslut om att börja tillämpa internationella redovisningsstandarder (IFRS).
• Bolaget kan bli föremål för produktansvar och andra krav.
• Bolaget kan i framtiden bli inblandat i tvister och skiljeförfaranden.
• Bolaget kan påverkas negativt av ekonomiska svårigheter eller konkurser hos en eller flera kunder, affärspartner,

leverantörer eller samarbetsmotpartner.
• Bolaget är beroende av sina datasystem.
• Bolaget är beroende av sin förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner.
• Bolaget är beroende av sin förmåga att finna och behålla forsknings- och samarbetspartner.
• Bolaget har begränsad erfarenhet och expertis inom försäljning, marknadsföring och distribution.
• Bolaget måste följa komplicerade lagar och förordningar som gäller för dess verksamhet, vilket annars, vid brott mot
sådana lagar eller förordningar, kan få svåra konsekvenser.
• Bolaget kanske inte har tillräckligt omfattade försäkringar och bolaget kanske inte är fullt försäkrat mot alla risker.
• Kostnadsökningen inom hälsoteknikbranschen och effektiviseringen av kostnadsstrukturen inom hälso- och sjukvården
kan komma att påverka bolaget negativt.
• Bolaget kan stöta på svårigheter med refinansiering av sina skulder.
• Bolaget kommer att behöva betydande ytterligare finansiering för att i framtiden kommersialisera NBT-systemet.
• Den pågående pandemin med covid-19 är en betydande hälsorisk och makroekonomisk risk som kan påverka
medarbetarnas hälsa samt koncernbolagens
affärsverksamhet.
Risker relaterade till aktierna är bland annat följande:
• Bolagets majoritetsägare kan påverka bolagets styrning och deras intressen kan skilja sig från bolagets minoritetsägares
intressen.
• Kursen påverkas av volatilitet, eventuell brist på likviditet och marknadsprisets exponering för fluktuationer i
växelkursen.
• Innehavare av förvaltarregistrerade aktier i bolaget kanske inte kan utöva sin rösträtt.
• Storleken på framtida utdelningar till aktieägare är osäker.
• Betydande emissioner eller avyttringar av aktier eller teckningsrätter i framtiden kan få en negativ inverkan på
marknadspriset på aktierna och orsaka utspädning.
• Eventuella negativa rykten kan ha en negativ inverkan på aktiernas marknadspris.
Risker relaterade till den allmänna ekonomiska utvecklingen är bland annat följande:
• Ändrade förhållanden på finansieringsmarknaden och ekonomin i allmänhet kan komma att påverka bolaget negativt.
• Valutakursförändringar kan komma att påverka bolaget negativt.
• Ränteförändringar kan komma att påverka bolaget negativt.
Aktie och aktieägare
Nexstim Abp:s fullt betalda aktiekapital per 31/12 2020 var 80 000,00 euro fördelat på 439 622 756 aktier. Aktierna har
inget nominellt värde. Nexstim har en aktieserie vars ISIN-kod är FI4000354162. Vid utgången av räkenskapsperioden
2020 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, Nasdaq First North Growth Market Finland, och Stockholmsbörsen,
Nasdaq First North Growth Market Sweden. Nedan presenteras informationen om aktiekurserna på Nasdaq First North
Growth Market Finland i euro (EUR) och på Nasdaq First North Growth Market Sweden i svenska kronor (SEK).
1/1–31/12 2020 var den högsta kursen för bolagets aktie 0,11 euro (2019: EUR 0,90) och 1,05 kronor (2019: SEK 8,60),
den lägsta var 0,005 euro (2019: EUR 0,07) och 0,07 kronor (2019: SEK 0,81), och medelkursen 0,04 euro (2019:
EUR 0,15) och 0,34 kronor (2019: SEK 1,71). Slutkursen per 30/12 2020 var 0,098 euro (2018: EUR 0,12) och
0,98 kronor (2018: SEK 1,22).
Under perioden 1/1–31/12 2020 handlades det med totalt 1 095 094 155 aktier på börsen, vilket motsvarar 409,1 procent
av det genomsnittliga antalet aktier under denna period. I genomsnitt hade bolaget 267 693 026 aktier under perioden
1/1–31/12 2020.
Aktiestockens marknadsvärde enligt slutkursen för 2020, det vill säga 0,098 euro och 0,98 kronor, uppgick 30/12 2020
till 43 083 tusen euro (2019: EUR 7 220) och 432 589 tusen kronor (2019: SEK 76 286).

Den 31/12 2020 hade Nexstim Abp sammanlagt 10 110 (2019: 6 044) aktieägare inklusive förvaltarregister (10 st.).
Andelen aktier som innehas av förvaltarregister var 25,02 (2018: 42,9) procent av det totala antalet aktier.
Nexstim Abp:s styrelse förfogade över följande bemyndiganden 31 december 2020.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen, enligt följande:
Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av bolagets eget aktieinnehav. Baserat på och inom ramen för
bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i den finska aktiebolagslagen även besluta att emittera aktieoptioner eller
andra särskilda rättigheter som berättigar till nya aktier i bolaget.
Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst fyrahundratjugo miljoner (420 000 000) aktier.
Vid emission av nya aktier har aktieägarna företrädesrätt till aktier i samma förhållande som de sedan tidigare har aktier
i bolaget. Styrelsen har rätt att besluta om att erbjuda sådana aktier som eventuellt inte har tecknats av aktieägarna till
utomstående vilka styrelsen utser. Styrelsen kan tilldela aktier som inte tecknats i företrädesemissionen genom riktade
emissioner eller besluta om en riktad emission och tilldelning av optionsrätter eller särskilda rättigheter, under
förutsättning att det finns vägande ekonomiska skäl för bolaget att göra detta. Emissionen av aktier, optionsrätter eller
andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan därmed ske i en eller flera poster.
Bemyndigandet upphäver inte de bemyndiganden för aktieemissioner samt tilldelning av optionsrätter och andra
rättigheter till aktier som beslutats och registrerats av tidigare stämmor.
Vid utgången av rapportperioden återstod maximalt 43 280 220 av bemyndigandet vars giltighetstid var ett (1) år från
årsstämmans beslut.
Bemyndigandet får utnyttjas till bolagets framtida finansieringsbehov, att utveckla kapitalstruktur, minimera eller minska
lån samt till eventuella företagsköp eller andra transaktioner och bolagets andra behov.
Enligt det aktieregister som upprätthålls av Euroclear Finland Oy fördelades innehavet av Nexstim Abp:s 20 största
aktieägare enligt följande vid utgången av 2020:
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Ägare

Antal aktier Andel, %

NORDEA BANK ABP*
KAIKARHENNI OY
HAAPANIEMI OSSI
JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY
SYRJÄNEN EVA ANNIKA ELISABETH
WETROCK CAPITAL & CONSULTING OY
KALKSTEN PROPERTIES KOY
CLEARSTREAM BANKING S.A.*
K22 FINANCE OY
NIUKKANEN PENTTI JUHANI
KAKKONEN KARI HEIKKI ILMARI
KIVINEN HARRI JUHANI
JOKINEN JUKKA
FILÉN HARRI JOHANNES
NIINISTÖ TIMO JUHANI
DANSKE BANK A/S, HELSINGFORS FILIAL*
PETTERSSON JAN ÅKE
KAUKORANTA EERO ONNI
HIMANKA REIJO JUHANI
MERO MATTI ANTERO

99 409 230
65 352 292
40 873 208
13 947 182
8 682 387
7 500 000
7 300 701
6 832 382
6 001 000
5 000 000
3 100 000
3 100 000
3 000 000
2 500 000
2 488 170
2 169 803
2 000 000
1 980 000
1 820 000
1 673 002

*Förvaltarregistrerade aktieägare

22,61
14,87
9,30
3,17
1,97
1,71
1,66
1,55
1,37
1,14
0,71
0,71
0,68
0,57
0,57
0,49
0,45
0,45
0,41
0,38

Styrelse och ledning
Styrelsen
Nexstim Abp:s styrelseledamöter under 2020 var följande: Leena Niemistö (ordförande), Martin Jamieson (till
11/2 2020), Rohan Hoare (vice ordförande från 11/11 2019), Martin Forss och Tomas Holmberg. Styrelsen sammanträdde
19 gånger under 2020.
Verkställande direktör
Nexstim Abp:s och koncernens verkställande direktör 2020 var Mikko Karvinen (från 11/2 2020) och Martin Jamieson
(till 11/2 2020).
Ledningsgrupp
Nexstim-koncernens ledningsgrupp hade följande sammansättning 2020: Mikko Karvinen (ekonomidirektör till
11/2 2020, verkställande direktör från 11/2 2020), Martin Jamieson (verkställande direktör till 11/2 2020), Steve Beller
(Vice President och General Manager, Nordamerika), Henri Hannula (direktör, internationell försäljning och
marknadsföring), Joonas Juokslahti (ekonomidirektör från 11/2 2020), Gustaf Järnefelt (direktör, produktutveckling),
Hanna Kotola (direktör, juridik, kvalitet och myndighetsärenden), Jarmo Laine (medicinsk direktör).
Styrelsens förslag till vinstutdelning
Bolaget har under sin verksamhetstid varit olönsamt och inga utdelningar har skett. Under de kommande åren kommer
bolaget att fokusera på finansiering av tillväxt och utveckling av verksamheten. Bolaget kommer att hålla sig till en
mycket stram utdelningspolitik, knuten till bolagets resultat och finansiella ställning. Bolaget förväntar sig inte att kunna
lämna någon utdelning inom en nära framtid. I de fall utdelning betalas berättigar varje aktie i bolaget till lika stor
utdelning.
Vid utgången av räkenskapsperioden 2020 uppgick moderbolagets utdelningsbara eget kapital till 12 353 405,03 euro.
Styrelsen föreslår att Nexstim Abp inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden 2020.
Helsingfors den 26 februari 2021
Nexstim Abp
Styrelsen
För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:
Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com
Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se
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 FDA-godkända och CE-märkta TMSsystemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. 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
Publicering av finansiell information under 2021
Bolaget håller två webbinarier för investerare, analytiker och medier fredagen 26 februari 2021. Verkställande direktör
Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter
deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.
Det första webbinariet hålls på finska klockan 13.00 (EET). Det andra webbinariet hålls på engelska klockan 15.00 (EET).
Anvisningar om deltagande i webbinarierna:
Anmälan till webbinarierna sker via länkarna nedan. Mer information skickas till deltagarna per e-post efter anmälan.
Live-webbinarium på finska 26 februari 2021 klockan 13.00 (EET): Anmälan >>>
Live-webbinarium på engelska 26 februari 2021 klockan 15.00 (EET): Anmälan >>>

Halvårsrapport för perioden januari–juni 2021 (H1) publiceras fredag 13 augusti 2021. Nexstims årsredovisning 2020
(förvaltningsberättelse, moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse) publiceras på bolagets webbplats
fredag 5 mars 2021. Den preliminära tidpunkten för årsstämma är tisdag 29 april 2021.
Bokslutsprinciper
Nexstim Abp:s boksluts har upprättats enligt finska bokföringslagen och presenterats enligt reglerna för marknadsplatsen
First North. De bokslutssiffror som presenteras i bokslutskommunikén är reviderade. De presenterade siffrorna har
avrundats från exakta värden.

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN
1/7–31/12 2020

1/7–31/12 2019

1/1-31/12 2020

1/1-31/12 2019

NETTOOMSÄTTNING

2 499,5

2 130,7

4 114,0

3 348,1

Tillverkning för eget bruk
Övriga rörelseintäkter

3,2
11,5

20,2
17,5

5,6
50,5

38,9
24,1

Tusen euro

Material och tjänster
Material

Inköp under räkenskapsperioden
Förändring av lager, förvärv (+) eller
avyttringar (-)
Totalt

-487,3

-949,3

-936,2

-1 269,7

-145,4
-632,8

257,9
-691,4

-38,6
-974,9

226,3
-1 043,4

-1 807,0

-2 264,2

-3 122,0

-3 997,7

-196,0
-131,3
-2 134,2

-188,6
-181,2
-2 634,0

-302,6
-307,0
-3731,5

-330,1
-385,2
-4 713,0

-177,7
-319,3

-319,3
-319,3

-366,9
-366,9

-524,6
-524,6

Övriga rörelsekostnader

-1 065,6

-1 679,3

-2 429,3

-3 985,9

RÖRELSERESULTAT

-1 496,2

-3 155,5

-3 332,7

-6 517,4

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och finansiella
intäkter
Räntor och övriga finansiella kostnader
Totalt

596,6
-2083,5
-1452,0

890,6
-852,6
38,0

1 936,8
-2 755,6
-783,9

1 286,1
-1 545,5
-259,5

RÖRELSERESULTAT

-2 948,3

-3 117,5

-4 116,6

-6 776,9

-4,2

-0,2

-5,0

-5,7

-2 952,5

-3 117,8

-4 121,6

-6 782,6

Personalkostnader
Löner och arvoden
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Övriga sociala avgifter
Totalt
Avskrivningar och nedskrivningar
Planenliga avskrivningar
Totalt

Inkomstskatt
RÄKENSKAPSPERIODENS
VINST/FÖRLUST

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN
Tusen euro
31/12 2020

31/12 2019

50,1
282,0

73,7
290,3

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Utvecklingskostnader
Immateriella rättigheter

Totalt

332,1

363,9

Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
Totalt

514,7
514,7

859,4
859,4

Investeringar
Övriga aktier och andelar
Totalt

0,0
0,0

0,0
0,0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

846,9

1 223,3

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Material och förnödenheter
Totalt

446,4
446,4

485,1
485,1

Fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar
Totalt

963,0
250,0
269,3
1 482,2

1 179,6
257,5
243,0
1 680,1

Kassa och bank

3 455,8

4 266,2

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

5 384,5

6 431,4

SUMMA TILLGÅNGAR

6 231,3

7 654,7

Tusen euro
31/12 2020

31/12 2019

80,0
48 310,7
-45 738,3
-4 121,6
-1 469,1

80,0
46 086,6
-40 124,1
-6 782,6
-740,1

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Kapitallån
Övriga räntebärande lån
Förutbetalda intäkter
Totalt

0,0
3 891,9
0,0
3 891,9

0,0
5 288,4
0,0
5 288,4

KORTFRISTIGA SKULDER
Lån från kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar
Totalt

1 152,5
198,1
1 592,4
865,7
3 808,6

988,6
739,7
517,4
860,7
3 106,4

SUMMA SKULDER

7 700,5

8 394,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 231,3

7 654,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Fond för inbetalt fritt eget kapital
Balanserad vinst/förlust
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
SUMMA EGET KAPITAL
SKULDER

BERÄKNING AV ÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

Eget kapital per
31/12 2019
Aktieemission
Räkenskapsperiodens
vinst/förlust
Omräkningsdifferens
Eget kapital per
31/12 2020

Eget kapital per
31/12 2018
Aktieemission
Räkenskapsperiodens
vinst/förlust
Omräkningsdifferens
Eget kapital per
31/12 2019

Aktiekapital

Aktieemission

Överkursfond

Fond för
inbetalt
fritt eget
kapital

80,0

0,0

0,0

46 086,6

Balanserad
vinst/förlust

Summa
eget
kapital

-46 906,7

-740,1

2 224,1

80,0

0,0

2 224,1
-4 121,6

-4 121,6

1 168,5

1 168,5

0,0

48 310,7

-49 859,9

-1 469,1

Balanserad
vinst/förlust

Summa
eget
kapital

-39 854,9

-294,3

Aktiekapital

Aktieemission

Överkursfond

Fond för
inbetalt
fritt eget
kapital

80,0

0,0

0,0

39 480,6
6 606,0

80,0

0,0

0,0

46 086,6

6 606,0
-6 782,6

-6 782,6

-269,2

-269,2

-46 906,7

-740,1

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Tusen euro
Kassaflöde från löpande verksamhet
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
Korrigeringar:
Planenliga avskrivningar
Andra korrigeringar (intäkter - / kostnader +)
Finansiella intäkter och kostnader
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital:
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (-) eller minskning (+) av varulager
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga räntefria
rörelsefordringar
Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och
skatt
Betalda räntor och avgifter för andra finansiella kostnader
Kassaflöde från löpande verksamhet (A)
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringar (B)
Kassaflöde från finansiering
Aktieemission
Återbetalning (-) eller uttag (+) av kortfristiga lån
Återbetalning (-) eller uttag (+) av långfristiga lån
Kassaflöde från finansiering (C)
Förändring av kassa och bank
Kassa och bank vid periodens
början
Kassa och bank vid periodens
slut

1/1–31/12 2020

1/1–31/12 2019

-4 121,6

-6 782,6

366,9
255,0
783,9
-2 715,7

524,6
-269,2
259,5
-6 267,7

-300,9
38,7

65,5
-226,3

-147,2

0,0

538,4

428,7

-2 586,8

-5 999,9

-137,9

-681,6

-2 724,7

-6 681,5

9,5
9,5

-843,3
-843,3

2 224,1
163,9
-483,1
1 904,9

6 606,0
0,0

-1 990,2

4 615,8

-810,3

-2 909,0

4 266,2

7 175,2

3 455,8

4 266,2

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

31/12 2020

31/12 2019

41,6
63,7

41,2
52,3

Säkerheter
Hyresåtaganden

Nexstim och dess dotterbolag har genom pantsättningsavtal ställt 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.
Den 2 juni 2015 tecknade bolaget en ny betalningsplan med Statskontoret för återbetalning av ett kapitallån på 500,0
tusen euro enligt ett skuldebrev daterat 8 februari 2001. Enligt den nya betalningsplanen ska hela lånekapitalet återbetalas
med rak amortering under 2016–2020. De upplupna obetalda räntorna på bolagets kapitallån var 122,2 tusen euro per
31/12 2020, och detta belopp har redovisats som räntekostnad i resultaträkningen och som skuld i balansräkningen.
Kapitallån från Business Finland per 31/12 2020

EURO
0,00

