
  

SAMMANFATTNING 

1. Inledning 

1.1 Namn och ISIN-nummer på värdepapperen 

Detta prospekt (”EU-tillväxtprospektet”) gäller en aktieemission (”Emissionen”) genom vilken Nexstim Abp erbjuder 
primärt till sina aktieägare för teckning med aktieägares företrädesrätt högst 219 811 378 nya aktier (”Emissionsaktierna”) 
med ISIN-nummer FI4000354162 i Finland och i Sverige. 

1.2 Identitet och kontaktuppgifter för emittenten 

Emittentens registrerade firma är på finska Nexstim Oyj (”Bolaget” eller ”Nexstim”), på svenska Nexstim Abp och på 
engelska Nexstim Plc. Bolagets kontaktuppgifter är följande: 

Adress:                                                                        Nexstim Abp, Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors 

FO-nummer:                                                              1628881-1 

Identifieringskod för juridiska personer (LEI):      743700S7ZI0LNMHZ6Y27 

1.3 Behörig myndighet som godkänner EU-tillväxtprospektet 

Finansinspektionen i Finland har i egenskap av behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2017/1129 inklusive ändringar (”Prospektförordningen”) godkänt EU-tillväxtprospektet. Finansinspektionen har godkänt 
EU-tillväxtprospektet endast med avseende på att det uppfyller de i Prospektförordningen fastställda kraven på fullständig, 
begriplig och konsekvent information. Detta godkännande ska inte ses som ett godkännande av den emittent som EU-
tillväxtprospektet hänför sig till. Finansinspektionen har godkänt EU-tillväxtprospektet med beslutet FIVA 
10/02.05.04/2021. Finansinspektionens kontaktuppgifter är följande: 

Adress: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors; tfn: +358 9 183 51; e-post: kirjaamo@finanssivalvonta.fi 

1.4 Dag för godkännandet av EU-tillväxtprospektet 

EU-tillväxtprospektet godkändes 8 mars 2021. 

1.5 Varning Sammanfattningen ska betraktas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Investeraren ska basera varje 
beslut om att investera i värdepapperen, det vill säga Emissionsaktierna, på en bedömning av hela EU-tillväxtprospektet. 
Investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet i Emissionsaktierna. Om talan väcks i domstol 
angående informationen i EU-tillväxtprospektet kan den investerare som är kärande enligt den tillämpliga lagstiftningen 
bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Bolaget 
har civilrättsligt ansvar avseende sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är 
vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den inte, tillsammans med de 
andra delarna av EU-tillväxtprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i 
Emissionsaktierna.  

2. Nyckelinformation om emittenten 

2.1 Vem är emittent av värdepapperen? 

Emittenten är Nexstim, som är ett publikt aktiebolag bildat i Finland enligt finsk rätt. Bolagets hemvist är Helsingfors, 
Finland. Bolaget är bildat och registrerat i handelsregistret under FO-nummer 1628881-1. 

 

Emittentens huvudverksamhet 

Nexstim är ett medicinteknikföretag som fokuserar på att utveckla och marknadsföra en teknik för transkraniell 
magnetstimulering av hjärnan som kallas SmartFocusTM® TMS (transcranial magnetic stimulation) för behandling av 
depression och kronisk smärta med Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy).  

Nexstim har lanserat NBT-systemet® på marknaden i USA för behandling av egentlig depression efter att livsmedels- och 
läkemedelsmyndigheten (Food and Drug administration, ”FDA”) vid USA:s hälsovårdsdepartement (Department of Health 



    

2 

 

and Human Services) beviljat sälj- och marknadsföringstillstånd för systemet. NBT®-systemet har också fått CE-märkning, 
varigenom det får säljas och marknadsföras fritt inom EU för användning vid behandling av till exempel depression eller 
kronisk neuropatisk smärta. Behandling av egentlig depression omfattas också av patientersättning, genom att i USA täcker 
såväl det offentligt finansierade sjukförsäkringssystemet Medicare som de flesta stora privata försäkringsbolagens 
patientersättningar behandling av depression med TMS. Nexstim lanserade NBT®-systemet för kommersiell användning 
för behandling av egentlig depression i maj 2018, och har per datumet av EU-tillväxtprospektet levererat 33 NBT®-system.  

För närvarande planerar Bolaget ytterligare försök med användning av NBT®-systemet för behandling av egentliga 
depression med ett kortare behandlingsprotokoll, så kallat iTBS. Den 3 mars 2021 offentliggjorde Bolaget en 
sammanfattning av resultaten av ett pilotförsök för denna indikation som genomförts i samarbete med Kuopio 
universitetssjukhus. Per nämnda datum hade samtliga tio patienter som behandlats med det kortare iTBS-protokollet 
avslutat femdagarsbehandlingen och dessutom hade sju av dessa patienter avslutat minst fem veckor av den planerade 
12-veckorsuppföljningen. Inom behandling av kronisk neuropatisk smärta genomför Bolaget för närvarandet en pilotstudie 
av användningen av NBT®-systemet för det kortare iTBS-protokollet vid behandling av behandlingsresistent neuropatisk 
smärta. 

Nexstim står dessutom i beråd att börja marknadsföra sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain 
Stimulation, NBS) för diagnostiska tillämpningar. Såvitt Bolaget känner till är NBS-systemet det enda navigerade TMS som 
beviljats FDA-godkännande och CE-märkning för preoperativ kartläggning av talcentrum och motorbarken. Nexstim står i 
beråd att lansera NBS-systemet kommersiellt för preoperativ diagnostik. Försäljningen och marknadsföringen, som i 
inledningsskedet riktades främst mot universitet och universitetssjukhus, har utvidgats till andra ledande sjukhus med 
stark närvaro av ledande opinionsbildare (key opinion leader, KOL) inom neurokirurgi. 

 

Kontrollerande aktieägare, såväl direkt som indirekt 

I den utsträckning det är känt för Bolagets ledning, är Bolaget inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon aktieägare. 

 

Identiteten för de viktigaste administrerande direktörerna 

Nexstims styrelse utgörs av Leena Niemistö (ordförande), Rohan Hoare (vice ordförande), Martin Forss och Tomas 
Holmberg. Bolagets ledningsgrupp utgörs av Mikko Karvinen (vd), Steve Beller, Henri Hannula, Joonas Juokslahti, Gustaf 
Järnefelt, Hanna Kotola och Jarmo Laine. 

2.2 Finansiell nyckelinformation för emittenten samt anmärkningar som avser denna information 

I tabellerna nedan presenteras ett urval av historisk finansiell nyckelinformation utifrån Bolagets koncernbokslut för 
räkenskapsperioderna som avslutades 31 december 2020 och 31 december 2019. Bolagets reviderade koncernbokslut för 
räkenskapsperioderna som avslutades 31 december 2020 och 31 december 2019 har upprättats enligt den finska 
bokföringsstandarden (”FAS”).  

De utvalda uppgifter som presenteras nedan återger inte all information i Bolagets koncernbokslut. 

 

Tusen euro 1/1–31/12 2020 

reviderat, 

om inte annat anges 

1/1–31/12 2019 

reviderat, 

om inte annat anges 

Nettoomsättning 4 114,0  3 348,1  

Personalkostnader -3 731,5  -4 713,0  

Avskrivningar och nedskrivningar -367,0  -524,6  

Rörelsevinst/-förlust -3 332,7  -6 517,4  

Räkenskapsperiodens vinst/förlust -4 121,6  -6 782,6  

Vinst per aktie (euro)* 1 -0,02  -0,25 

Kassaflöde från löpande verksamhet -2 724,7  -6 681,5 

Kassa och bank 3 455,8  4 266,2  
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Summa eget kapital -1 469,1  -740,1  

Soliditet (%)* -28,25 % -8,49 % 

* Oreviderad 

1 Beräknat enligt genomsnittligt antal aktier, som 1/1–31/12 2020 var 267 693 026 aktier och 1/1–31/12 2019 var 
27 611 274 aktier. 

 

Tusen euro 31/12 2020 

reviderat, om inte annat anges 

31/12 2019 

reviderat, om inte annat anges 

Räntebärande skulder totalt* 5 044,3 6 277,0 

Balansomslutning (aktiva/passiva 
totalt) 

6 231,3 7 654,7 

 

Revisionsberättelserna som hänför sig till boksluten för räkenskapsperioderna som avslutades 31 december 2020 och 31 
december 2019 innehåller följande anmärkningar gällande den historiska finansiella informationen: 

Specifik osäkerhet gällande den löpande verksamheten 

Vi vill fästa uppmärksamhet vid not 11 i bokslutet samt avsnittet ”Fortsättning av verksamheten” i förvaltningsberättelsen, 
som beskriver antaganden om den fortsatta verksamheten. Det finns betydande osäkerhetsfaktorer som anknyter till 
Bolagets likviditet och dess inverkan på Bolagets finansiella resultat samt framgången för de eventuella 
finansieringsalternativen. Bolagets ledning har beaktat detta i bedömningarna av Bolagets fortlevnad. Finansieringens 
tillräcklighet är en betydande 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.  

Ytterligare information om specifika frågor 

Vi vill fästa uppmärksamhet på not 6 i moderbolagets bokslut samt punkten ”Finansiering och investeringar” i 
förvaltningsberättelsen, som beskriver osäkerhetsfaktorer som anknyter till återbetalningen och värderingen av 
dotterbolagslån. Ifall moderbolaget inte kan driva in dessa fordringar till fullo föreligger det en betydande risk för att 
moderbolaget kan förlora aktiekapitalet. 

2.3 Specifika nyckelrisker för emittenten 

Bolaget har följande specifika nyckelrisker: 

• Bolagets rörelsekapital räcker inte till för att täcka Bolagets behov och framtida behov kan kräva 
tilläggsfinansiering utöver Emissionen 

• Bolaget har historiskt sett lidit av verksamhetsförluster och verksamheten kan förbli olönsam 

• Bolagets produkter är fortfarande under utveckling och det är möjligt att Bolaget inte lyckas genomföra de 
fortsatta försöken med NBT-systemet eller påvisa genom kliniska försök att behandlingen är kliniskt effektivt  

• Effekterna av covid-19 på de marknader där Bolaget verkar kan inverka negativt på efterfrågan på och 
försäljningen av Bolagets produkter 

• Finansiering av Kreos eller Business Finland kan förfalla till betalning i förtid och nödvändigtvis hittar Bolaget inte 
ny ersättande finansiering. 

• Bolagets produkter kommer att fordra vissa myndighetsgodkännanden eller -tillstånd, såsom till exempel 
försäljnings- och marknadsföringstillstånd av FDA för NBT®-systemet för behandling av kronisk neuropatisk 
smärta före kommersialiseringen. 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 eventuellt inte att kunna erhålla ersättningsbeteckning för de behandlingar som utförs med 
Bolagets produkter eller den beräknade ersättningsbarheten för behandlingen för nya indikationer 

• Vårdbolag och sjukhus kommer eventuellt inte att implementera Bolagets teknologi och behandlingsformer enligt 
förväntningarna eller i tillräcklig utsträckning 



    

4 

 

• Nedskrivning på koncerninterna lånefordringar eller värdet på dotterbolags aktier kan minska moderbolagets eget 
kapital, varigenom moderbolagets eget kapital kan bli negativt  

• Överlag beror Bolagets resultatförmåga och framgång på dess förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner 
samt forsknings- och samarbetspartner, vilket inte nödvändigtvis lyckas 

• I framtiden kommer Bolaget att behöva betydande tilläggsfinansiering för den fortsatta kommersialiseringen av 
NBT-systemet 

3. Nyckelinformation om värdepapperen 

3.1 Värdepapperens viktigaste egenskaper 

Vid Emissionen erbjuds högst 219 811 378 nya aktier i Bolaget för teckning. Före Emissionen har Bolaget 439 622 756 
registrerade aktier. Emissionsaktierna har ISIN-numret FI4000354162 samt börssymbolen NXTMH på Nasdaq Helsinki Oy:s 
(”Helsingforsbörsen”) marknadsplats Nasdaq First North Growth Market Finland (”First North Finland”) och börssymbolen 
NXTMS på Nasdaq Stockholm AB:s (”Stockholmsbörsen”) marknadsplats Nasdaq First North Growth Market Sweden 
(”First North Sweden”). Aktierna har inget nominellt värde och Bolaget har endast en aktieserie.  

Emissionsaktierna är denominerade i euro. De Emissionsaktier som är upptagna till handel på First North Finland kommer 
att handlas och avvecklas i euro. De Emissionsaktier som är upptagna till handel på First North Sweden kommer att handlas 
och avvecklas i svenska kronor. 

Rättigheter som sammanhänger med Bolagets aktier är baserade på den finska aktiebolagslagen (624/2006 jämte 
ändringar, ”Aktiebolagslagen”) samt annan gällande finsk rätt. Rättigheterna som sammanhänger med aktierna innefattar 
att innehavaren får delta vid Bolagets bolagsstämma samt rösta på sådan stämma. Varje aktie berättigar till en röst vid 
bolagsstämma. Samtliga aktier i Bolaget berättigar till lika finansiella rättigheter, vilket inkluderar rätt till utdelning och 
utbetalningar av medel från Bolaget. Under aktiebolagslagen har aktieägare företrädesrätt att teckna ytterligare aktier i 
förhållande till befintligt innehav, om inte det aktuella aktieemissionsbeslutet anger annat. Bolagets aktier är förenade 
med en inlösenrätt och inlösenskyldighet enligt aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen har aktieägare som innehar mer 
än nio tiondelar av bolagets samtliga aktier och röster rätt att till det gängse priset lösa in de övriga aktieägarnas aktier. 
Dessutom kan varje minoritetsaktieägare som innehar sådana aktier kräva att en sådan majoritetsaktieägare löser in 
aktierna enligt aktiebolagslagen. 

Emissionsaktierna berättigar innehavaren till samtliga utdelningar och andra rättigheter i Bolaget (jämställda med de övriga 
aktierna) vid tidpunkten för registrering av aktierna i det finska handelsregistret. Emissionsaktierna registreras i 
handelsregistret uppskattningsvis 12 april 2021 Bolaget har inte lämnat någon utdelning utifrån boksluten per 31 december 
2019 eller 31 december 2018 eller på andra grunder före EU-tillväxtprospektdatum, och det finns inga garantier för 
utdelningsbara medel i framtiden. Bolaget beslutar om utdelning på framställan av styrelsen på det sätt som fastställs i 
aktiebolagslagen. 

3.2 Var kommer värdepapperen att handlas? 

Bolaget avser att ansöka om att emissionsaktierna upptas till handel på Helsingforsbörsens marknadsplats First North 
Finland med börssymbolen NXTMH och på Stockholmsbörsens marknadsplats First North Sweden med börssymbolen 
NXTMS.  

Teckningsrätterna handlas på First North Finland (börssymbol NXTMHU0121, ISIN FI4000480462) och First North Sweden 
(börssymbol NXTMS TR, ISIN SE0015660592) mellan 15 och 24 mars 2021.  

Första handelsdag med interimsaktierna som ett separat aktieslag på First North Finland (börssymbol NXTMHN0121, ISIN 
FI4000480470) och First North Sweden (börssymbol NXTMS BTA, ISIN SE0015660600) är uppskattningsvis 15 mars 2021. 

Interimsaktierna slås samman med Bolagets existerande aktier när Emissionsaktierna har registrerats i handelsregistret. 
Sammanslagningen sker i Euroclear Finland Oy:s värdeandelssystem uppskattningsvis 13 april 2021 och i Euroclear Sweden 
AB:s depåsystem uppskattningsvis 16 april 2021. Emissionsaktierna upptas till handel tillsammans med de nuvarande 
aktierna i bolaget på First North Finland uppskattningsvis 13 april 2021 och på First North Sweden uppskattningsvis 14 april 
2021. 

3.3 Omfattas värdepapperen av en garanti? 

Värdepapperen omfattas inte av en garanti.  

3.4 Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen? 
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Följande specifika nyckelrisker är förknippade med värdepapperen: 

• Teckningsförbindelserna vid Emissionen är villkorliga, och det är inte säkert att villkoren för förbindelserna 
uppfylls eller att samtliga teckningsgaranter i övrigt fullgör sitt åtagande gentemot Bolaget 

• Storleken på möjliga framtida utdelningar eller kapitalåterbäringar till aktieägare är osäker, och inga utdelningar 
kan väntas i framtiden 

• Investerare som deltar i Emissionen i Sverige kan påverkas negativt av förändringar i valutakurser 

• Aktieägarnas innehav späds ut om de inte utövar sin teckningsrätt och teckningsrätterna kan bli helt värdelösa 
 

4. Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper och upptagande till handel 

4.1 På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper? 

Nexstim tilldelar alla aktieägare som är registrerade i förteckningen över Nexstims aktieägare hos Euroclear Finland Oy 
eller Euroclear Sweden AB en (1) företrädesrätt att teckna kontoförda värdepapper (”Teckningsrätt”) per varje aktie i 
respektive ägares innehav på avstämningsdagen 10 mars 2021. I enlighet med de normala avräkningstiderna vid 
värdepappershandel påverkar transaktioner med Bolagets aktier som gjorts på Helsingforsbörsen eller Stockholmsbörsen 
senast 8 mars 2021 aktieägarförteckningen på avstämningsdagen. Varje två (2) Teckningsrätter ger innehavaren rätt att 
teckna en (1) Emissionsaktie. Endast hela Emissionsaktier kan tecknas och varje Teckningsrätt ska utnyttjas till fullo. 

Teckningstiden för Emissionsaktierna (”Teckningstiden”) inleds 15 mars 2021 kl. 9.30 finsk tid (8.30 svensk tid), och torde 
avslutas 31 mars 2021 kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid) i Finland och 29 mars 2021 kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid) 
i Sverige, då icke utnyttjade Teckningsrätter förfaller. Bolaget kan efter eget gottfinnande förlänga Teckningstiden. Bolaget 
kan förlänga Teckningstiden en eller flera gånger, dock högst till 12 maj 2021. Bolaget meddelar om eventuella 
förlängningar av Teckningstiden med företagsmeddelanden före Teckningstidens slut. 

Teckningspriset för en emissionsaktie är 0,03 euro eller 0,31 svenska kronor (”Teckningspriset”).  

Ifall alla Emissionsaktier inte tecknas med Teckningsrätter fattar Nexstims styrelse beslut om följande tilldelning av 
Emissionsaktier som tecknas utan Teckningsrätter:  

(a) Primärt till dem som också har tecknat Emissionsaktier med Teckningsrätter. Om dessa tecknare övertecknar 
Emissionen ska aktierna tilldelas till dem per depåkonto i proportion till antalet Teckningsrätter som använts för 
teckning av Emissionsaktier och, om detta inte är möjligt, genom lottdragning.  

(b) Sekundärt till dem som har tecknat Emissionsaktier endast utan Teckningsrätter. Om dessa tecknare övertecknar 
Emissionen ska aktierna tilldelas till dem per depåkonto i proportion till antalet Emissionsaktier som tecknarna har 
tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottdragning. 

Förutsatt att Teckningstiden inte förlängs kommer Bolaget att meddela utfallet i Emissionen med företagsmeddelande 
uppskattningsvis 7 april 2021. 

 

Teckningsförbindelser 

Följande av de större aktieägarna i Bolaget samt vissa styrelseledamöter och medlemmar i Bolagets ledningsgrupp har 
åtagit sig att under nedan angivna villkor teckna sammanlagt cirka 48,73 procent av Emissionsaktierna till ett totalbelopp 
om 3 153 929,71 euro: 

Teckningsgarant Teckningsförbindelse (euro) 

Ossi Haapaniemi med närstående bolag 722 608,65 

Kyösti Kakkonen med närstående bolag och förvaltade 
värdeandelskonton 

1 200 000,00 

Leena Niemistö som representant för Kaikarhenni Oy 1 100 000,00 

Vissa styrelseledamöter och medlemmar ledningsgruppen 
tillsammans 

131 321,06 

Teckningsförbindelserna har givits under villkoret att det innan teckningsåtagandet ska fullgöras under Teckningstiden 
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(senast 31/3 2021 i Finland och 29/3 2021 i Sverige) inte inträffar någon väsentlig negativ händelse eller uppkommer en 
väsentlig negativ omständighet som kring Bolagets pågående medicinska/kliniska försök.  

Vid Emissionen ger Bolaget dem som tecknat Emissionsaktier enligt sitt åtagande och Emissionsvillkoren en provision som 
motsvarar 4 procent av den totala teckningsförbindelsen på högst 4 205 236 nya aktier i Bolaget genom att tilldela de 
aktierna i garantprovisionen vederlagsfritt till dessa aktieägare.  

Lagstiftning  

På Emissionen och Emissionsaktierna tillämpas finsk rätt. Eventuella tvister som hänför sig till Emissionen ska lösas i en 
behörig domstol i Finland. 

Utspädning 

Antalet aktier i Bolaget kan till följd av Emissionen öka från 439 622 756 aktier till högst 663 639 370 aktier, i vilket ingår 
även det maximala antalet aktier som tilldelas som garantprovision. Emissionsaktierna motsvarar cirka 50,00 procent av 
samtliga aktier i Bolaget före Emissionen och cirka 33,33 procent av aktierna efter Emissionen, förutsatt att Emissionen 
fulltecknas. Emissionsaktierna plus det maximala antalet nya aktier som tilldelas som garantprovision motsvarar cirka 50,96 
procent av samtliga aktier i Bolaget före Emissionen och cirka 33,76 procent av aktierna efter Emissionen (förutsatt att 
Emissionen fulltecknas). 

Avgifter och kostnader (utöver garantprovisioner) 

Nexstim förväntar sig att avgifterna och kostnaderna till rådgivarna i samband med Emissionen uppgår till cirka 0,2 miljoner 
euro. På teckning av Emissionsaktierna uppbärs inga avgifter och ingen överlåtelseskatt. Depåinstitut, kontoförande 
institut och mäklare som utför uppdrag med teckningsrätter eller teckningar kan ta ut kommission eller andra avgifter 
enligt sina tariffer. 

4.2 Varför upprättas detta EU-tillväxtprospekt? 

Syfte med nyemission 

Aktieemissionen förväntas bidra till Bolagets tillväxt och stödja dess strategi. Nexstim förväntar sig att använda 
nettolikviden från aktieemissionen huvudsakligen för att finansiera rörelsekapitalbehov d.v.s. marknadsföringen och 
kommersialiseringsinsatserna för att öka försäljningen av bolagets NBT-system för behandling av depression, att öka 
försäljningen av NBS-systemet för diagnostik och att tillsammans med medlen i kassa och bank betala de nuvarande lån 
som förfaller för de ändamål som beskrivs nedan. 

Uppskattade emissionsintäkter och användning av emissionslikvid 

Den totala Emissionslikviden kan uppgå till cirka 6,6 miljoner euro enligt det maximala antalet Emissionsaktier (219 811 378 
aktier) och Teckningspriset 0,03 euro per Emissionsaktie. Den maximala nettolikviden är cirka 6,4 miljoner euro efter 
avdrag av de uppskattade avgifterna och kostnaderna för Emissionen på cirka 0,2 miljoner euro, som ska betalas av Bolaget, 
och exklusive garantprovisionen som betalas som aktier i Bolaget. Bolaget kan genomföra Emissionen även om alla 
Emissionsaktier inte tecknas, varvid den totala likviden och nettolikviden blir i proportion lika mycket mindre. Nexstim 
avser att använda nettolikviden från Emissionen främst för följande ändamål: 

• Öka försäljningen av NBT-system speciellt genom samarbete med vårdpraktiker i USA 

• Utveckla och öka försäljningen av NBS-system i USA och inom EU  

• Genomföra fortsatta försök med flera patienter vid användning av NBT-system för det kortare iTBS-protokollet 
vid behandling av egentlig depression 

• Betala av lån och tillgodose övriga finansieringsbehov 

• Utvärdera genomförandet av nya kliniska försök inom kronisk neuropatisk smärta 

• Finansiera FoU-behov 

 

 


