
Hyvä osakkeenomistaja,

SmartFocus® -teknologiaa käytetään molemmissa TMS-laitteistoissamme. 
Yli 60 arvostettua sairaalaa ympäri maailman käyttää NBS-laitteistojamme 
neurokirurgisessa diagnostiikassa: NBS on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty 
navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta 
edeltävää kartoitusta varten. NBS-liiketoiminta on edelleen yhtiöllemme hyvä ja 
tasainen tulonlähde, etenkin näinä korona-viruksesta johtuvina haastavina aikoina, 
kun sairaalat kuitenkin edelleen jatkavat neurokirurgisia toimenpiteitä.

Pitkällä aikavälillä pääasiallinen kasvumme keskittyy terapialiiketoimintaan, jossa 
olemme jo ottaneet edistysaskelia: vuonna 2019 NBT®-liiketoiminnan liikevaihto 
kasvoi 131 prosenttia. Vaikean masennuksen hoito on merkittävä kaupallinen 
mahdollisuus, sillä sitä sairastaa arviolta noin kuusi miljoonaa potilasta Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa yhteensä. Uusien, lääkkeettömien hoitomuotojen kysyntä 
kasvaa koko ajan.

Olemme keväällä käynnistäneet mittavan, kolmen miljoonan euron 
säästöohjelman ja nyt aloitamme varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän 
merkintäoikeusannin. Koska globaali talousympäristö on muuttunut 
dramaattisesti viime viikkoina, suunnittelemme käyttävämme kerättävät 
varat olemassa olevan diagnostiikkaliiketoiminnan kasvuun Yhdysvalloissa ja 
Euroopassa sekä tukeaksemme yhdysvaltalaisilla asiakkailla jo olevien NBT®-
laitteistojen käyttöasteen kasvattamista, mikä vahvistaa yhtiön jatkuvaa 
tulovirtaa. Jatkamme myyntitoimia Euroopassa, missä NBT® on CE-merkitty 
myös kroonisen, neuropaattisen kivun hoitoon. Tulemme myös arvioimaan 
uusien kliinisten kokeiden toteuttamista koskien sekä kroonista kipua että 
nopeutetuilla hoitoprotokollilla hoidettavaa vaikeaa, hoitoresistenttia masennusta. 
Hoitoresistentti masennus avaa laajan markkinan koskien sairaalahoidossa olevia 
masennuspotilaita, joiden hoitotarpeeseen ei ole täysin vastattu.

Vaikka sijoitusajat ovat juuri nyt haastavat, haluaisinkin siis muistuttaa pitkän 
aikavälin mahdollisuuksista: kysyntä vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden 
uusille, tehokkaille hoitomuodoille jatkuu tulevaisuudessakin. Kutsunkin kaikki 
osakkeenomistajat mukaan merkintäoikeusantiimme ja olemaan siten mukana 
hyödyntämässä SmartFocus® TMS -teknologiamme kaupallista potentiaalia.
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Nexstimin tavoitteena on luoda uudenlainen standardi 
tällä hetkellä vaikeasti hoidettavien aivosairauk sien ja 
-häiriöiden hoidolle: Ainutlaatuinen navigoitu SmartFocus® 
TMS -teknologiamme erottuu selvästi kil pailijoista sen 
sähkökenttänavigaation ja potilaan omaan MRI-kuvaan 
perustuvan yksilöllisen stimulaation ansiosta.

Yhteenveto Merkintäoikeusannista:
Antiosakkeiden määrä: Enintään 376 719 780

Merkintäoikeusannin suuruus: Enintään EUR 2 260 319

Merkintähinta: EUR 0,0060  tai SEK 0,06

Merkintäsitoumukset: Noin 0,634 miljoonaa euroa

Merkintäoikeus: Jokaista yhtä (1) merkintäoikeusannin 
täsmäytyspäivänä omistettua osaketta 
kohden annetaan yksi (1) Merkintäoikeus. 
Yksi (1) merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa 
merkitsemään kuusi (6) uutta osaketta.

Merkintäoikeusantia edeltänyt valuaatio: 4,3 miljoonaa euroa

Kaupankäyntiaika merkintäoikeuksilla: 11.5.2020-20.5.2020

Kaupankäyntiaika väliaikaisilla osakkeilla 
alkaa (arvio): 

11.5.2020

Merkintäaika Suomessa: 11.5.2020-27.5.2020

Merkintäaika Ruotsissa: 11.5.2020-25.5.2020

Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arvio): 1.6.2020

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arvio): 10.6.2020

Varojen käyttö:

 Ò Yhtiön NBS leikkausta edeltävän kartoitus-
liiketoiminnan edistäminen varmistamalla 
asennetun laitekannan palveluliiketoiminta 
sekä tukemalla myynnin kasvua

 Ò Yhtiön NBT®-liiketoiminnan kasvun 
edistäminen pääasiassa tehostamalla 
olemassa olevan laitekannan käyttöastetta

 Ò Olemassa olevien lainojen takaisinmaksu
 Ò Uusien lääketieteellisten pilottikokeiden 
aloittaminen, tutkimusaiheina nopeutetut 
hoitoprotokollat vaikea-asteiseen 
(itsetuhoiseen) masennukseen ja 
krooniseen neuropaattiseen kipuun liittyen

 Ò Tuotekehitystarpeiden ja muiden 
käyttöpääomatarpeiden rahoittaminen

 Ò Yhtiön yleiset rahoitustarpeet
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Osakkeiden merkintä
Kuvaus merkintäoikeusannista
Jokaista yhtä (1) merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä 
omistettua osaketta kohden annetaan yksi (1) Merkintäoikeus.

Yksi (1) merkintäoikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään kuusi (6) 
uutta osaketta merkintähintaan EUR 0,0060 tai SEK 0,06 osakkeelta.

Tärkeät päivämäärät Suomessa rekisteröityneille osakkeenomistajille

Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun 
muassa seuraavat:
– Yhtiö on aiemmin toiminut tappiollisesti, eikä toiminta välttämättä 

koskaan käänny voitolliseksi
– Kreosin tai Business Finlandin rahoitus voidaan joutua maksamaan 

takaisin ennenaikaisesti eikä uutta rahoitusta ole välttämättä 
saatavissa

– Yhtiön käyttöpääoma ei riitä Yhtiön nykyisiin tarpeisiin eli vähintään 
12 kuukauden ajaksi tämän asiakirjan päivämäärästä

– Yhtiön tuotteille tarvitaan ennen kaupallistamista tiettyjä 
viranomaishyväksyntöjä tai -lupia, kuten FDA:n myynti- ja 
markkinointilupa NBT®-laitteistolle kroonisen neuropaattisen 
kivun hoitoon liittyen ennen kaupallistamista, ja tällä hetkellä 
kaikkia tarvittavia hyväksyntöjä tai lupia ei ole myönnetty, eikä 
ole varmuutta, että tällaisia hyväksyntöjä ja lupia saadaan tai, 
että ne onnistutaan ylläpitämään

– Yhtiö ei välttämättä onnistu saamaan Yhtiön tuotteiden uusille 
käyttöaiheille korvattavuustunnuksia tai hoidon korvattavuutta

– Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajat ja sairaalat eivät välttämättä 
ota Yhtiön teknologiaa ja hoitomuotoa käyttöön odotetulla tavalla 
tai odotetussa laajuudessa

– Yhtiö saattaa divestoida osan liiketoiminnastaan (mukaan lukien 
immateriaalioikeudet ja/tai tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstö), tai 
toteuttaa transaktion, jonka johdosta sen osake saatetaan poistaa 
First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoilta, mutta 
edellä tarkoitetun divestoinnin tai muun transaktion onnistumisesta 
tai sen toteutumisesta ylipäätään ei ole varmuutta

– Konsernin sisäisten saamisten ja tytäryhtiöosakkeiden alaskirjaus 
voi heikentää emoyhtiön omaa pääomaa tai aiheuttaa emoyhtiön 
oman pääoman negatiivisuuden 

– Yhden tai useamman Yhtiön asiakkaan, liikekumppanin, toimittajan 
tai muun yhteistyökumppanin taloudelliset vaikeudet tai konkurssi 
voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön

– Yhtiö on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja sitouttaa 
avainhenkilöstöään, johon käynnissä oleva henkilöstön lomautus 
voi vaikuttaa negatiivisesti

– Yhtiö saattaa olla osapuolena oikeudenkäynneissä tai 
välimiesmenettelyissä

– Yhtiön vakuutussuoja ei välttämättä ole kattava eikä Yhtiö 
välttämättä ole vakuutettu kaikkien riskien varalta

– Yhtiö tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan huomattavan määrän 
lisärahoitusta NBT®-laitteiston kaupallistamisen jatkamiseen

Osakeantiin, Merkintäoikeuksiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit:
– Yhtiö ei välttämättä saa tarvitsemaansa pääomaa Osakeannilla 

täysimääräisenä, mikä voi aikaansaada velvoitteen maksaa Kreosin 
laina korkoineen ja kuluineen ennenaikaisesti

– Yhtiön osakkeille ja Merkintäoikeuksille ei ehkä kehity aktiivista 
julkista markkinaa 

– Merkintäoikeudet vanhenevat ja niillä ei ole arvoa, jos niitä ei 
käytetä merkintäajan kuluessa 

– Merkinnät ovat peruuttamattomia paitsi tietyissä rajoitetuissa 
olosuhteissa 

– Osakkeenomistajille jaettavien mahdollisten osinkojen määrästä 
ei ole varmuutta

– Nykyiset optio- ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet 
sekä tulevat olennaiset osakkeiden annit tai myynnit voivat 
vaikuttaa haitallisesti osakkeiden markkinahintaan ja laimentaa 
omistusta

– Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Osakeantiin 
Ruotsissa osallistuviin sijoittajiin 

– Nykyisten osakkeenomistajien osakeomistuksen laimentuminen
– Kaikki ulkomaiset osakkeenomistaja eivät välttämättä voi käyttää 

Merkintäoikeuksiaan 
– Hallintarekisteröityjen Yhtiön osakkeiden haltijat eivät välttämättä 

voi käyttää hallintarekisteröityjen tilien äänioikeuttaan 
– Ei ole varmuutta siitä, että kaikki merkintätakaukset antaneet 

sijoittajat täyttäisivät velvoitteensa Yhtiötä kohtaan.

Lisäksi sijoittajan on otettava huomioon seuraavat riskit:
– Voit menettää sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaan
– Et välttämättä saa sijoituksellensi lainkaan tuottoa
– Et ehkä pysty myymään haluamanasi ajanhetkenä tai ollenkaan.

Kaikkia Nexstimiin sijoittavia kehotetaan perehtymään 
Merkintäoikeusannin Perustietoasiakirjaan, joka on saatavilla 
osoitteessa https://nexstim.com/investors/rights-issue-2020/ 
tai voidaan erikseen pyytää toimitettavaksi yhtiöltä osoitteesta  
info@nexstim.com tai puhelinnumerosta 09 2727 170.

Keskeiset riskitekijät

Pääkonttori

Nexstim Oyj
Elimäenkatu 9 B
00510 Helsinki
Finland
Puh. +358 9 2727 170
Fax +358 9 2727 1717

info@nexstim.com 
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