Nexstim har kommit överens om en strategisk investering i en Management Servicesorganisation för en Kalifornien-baserad klinik som tillhandahåller behandlingar för
depressionspatienter
Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 22.11.2021 kl. 9.00 (EET)
Nexstim Abps (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”företaget”) amerikanska dotterbolag
Nexstim, Inc. har skrivit på ett avtal om en strategisk allians och minoritetsintresse i PNC
Management Services, LLC. Investering beräknas bli cirka 0,5 miljoner EUR och kommer att
finansieras med likvida medel. Arrangemanget har normala handelsvillkor och förväntas slutföras
under de närmaste veckorna.
PNC Management Services, LLC har inrättats för att tillhandahålla managementtjänster,
konsulttjänster, administrativa och andra understödjande tjänster, bland annat till Piedmont
Neuroscience Center, Inc. Som en del i det här partnerskapet köper PNC Management Services ett
Nexstim system för att användas till behandling av patienter som lider av allvarlig depression på
Piedmont Neuroscience Center. Kliniken kommer att ha ett nära samarbete med Nexstim och förse
företaget med anonyma behandlingsdata.
TMS-teknologin används allt mer inom behandling av allvarlig depression, och USA är det enskilda
land som erbjuder flest TMS-behandlingar. Försäkringsskyddet för behandlingar av allvarlig
depression i USA ökar behandlingsformens popularitet. Investeringen, som bör göras nu, ger
tillväxtpotential för Nexstim och vår nya affärsmodell i USA.
Joshua Elan Kuluva, som är läkare, neurolog och psykiatriker samt chef för Piedmont Neuroscience
Center, kommenterar följande: ”Vi ser fram emot samarbetet med Nexstim. På Piedmont
Neuroscience Center använder vi transkraniell magnetstimulering (TMS) för att behandla
neurologiska och psykiatriska störningar som egentlig depression (MDD). Genom detta samarbete
kan vi ytterligare stärka våra resurser för att ge så många patienter som möjligt tillgång till
behandling med TMS.”
Mikko Karvinen, vd för Nexstim, kommenterar: ”Vi är väldigt glada över att kunna meddela att vi har
tagit ett viktigt steg mot vårtr viktiga strategiska mål för 2021. Nexstim möjliggör TMS-behandlingar
för patienter som insjuknat i allvarlig depression. I och med det kliniska samarbetet kommer vi i
närmare kontakt med patienter, vilket möjliggör alltmer detaljerad information om
patientgränssnittet. Vi ser fram emot partnerskapet med dr Kuluva och hans klinik eftersom vi tror
att den här typen av samarbete ger goda förutsättningar till tillväxt och förbättrad lönsamheten
framöver. Vi har redan sett fina resultat från behandlingen av patienter med allvarlig depression med
vår unika SmartFocus®-teknik. Vi har uppnått en tillfrisknandegrad på över 50 procent om man tittar
på behandlingsdata från vårt patientregister. Vi ser verkligen fram emot att få samarbeta med dr
Kuluvas team av experter och göra Nexstims TMS-tekniken tillgänglig för ett större antal patienter i
Kalifornien.”

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 Joshua Elan Kuluva, läkare, neurolog och psykiatriker
Dr Kuluva är neurolog och psykiatriker med en gedigen akademisk och vetenskaplig bakgrund. Innan
han startade Piedmont Neuroscience Center var Dr Kuluva direktör för neurologidivisionen på Mindful
Health Solutions där han medverkade i undervisningen av ST-läkare och skapade ett program för att
utforska möjligheterna att använda TMS vid neurologiska tillstånd. Dr Kuluva har specialiserat sig på
behandling av postkonkussionssyndrom/kroniska traumatiska hjärnskador och har samarbetat i nära
kontakt med både idrottare och andra personer som drabbats av neuropsykiatriska åkommor i
samband med detta tillstånd. Han har också arbetat med veteraner för att behandla både fysiska och
psykiska aspekter av deras skador.
Dr Kuluva har under hela sin karriär varit aktiv inom medicinsk utbildning och undervisat vid NYU
School of Medicine, UCSF/UC Berkeley Joint Medical Program och Touro University College of
Osteopathic Medicine. Han har publicerat inom både neurologi och psykiatri. Han är starkt engagerad
i att ta fram avancerade behandlingsmetoder för behandlingsresistenta neurologiska och psykiatriska
tillstånd. För närvarande utforskar han användning av transkraniell magnetstimulering, TMS, för att
behandla neurologiska tillstånd som lindrig kognitiv störning, kronisk smärta, migrän och traumatiska
hjärnskador samt underlätta återhämtning efter stroke.
Mer information finns på www.piedmontneurosciencecenter.com.

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat 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 bygger på
transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken
möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.
Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad
hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CEmärkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.
Affärsområdet behandling marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi
(Navigated Brain Therapy), 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.
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

