Nexstim har nått en överenskommelse med Dr. Joshua Kuluva om en minoritetsandel i ett
tidigare etablerat private equity-bolag
Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 17.05.2022 kl. 10.15 (EEST)
Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "Företaget") har meddelat den 11 mars 2022
att företagets amerikanska dotterbolag Nexstim, Inc. har etablerat ett private equity-bolag med
avsikten att ytterligare utöka Nexstims nätverk av Nexstims Neuroscience Center-kliniker i USA.
Samtidigt meddelade företaget, att de kommer att fortsätta förhandlingarna med Dr. Joshua Kuluva
angående samarbete i driften av ett private equity-bolag, där Dr. Joshua Kuluva skulle ha en
minoritetsandel.
Nexstim meddelar nu att de har nått en överenskommelse om en förhandlad minoritetsandel med Dr.
Joshua Kuluva.
Mikko Karvinen, vd för Nexstim, kommenterar: ”Ett av Nexstims främsta strategiska mål 2022 är att
utvidga vårt nätverk av partnerkliniker för neurovetenskap, särskilt i USA. Därför är vi mycket glada
över att meddela att vi kommer att utvidga vårt nätverk av partnerkliniker i framtiden tillsammans med
Dr. Kuluva. Vi ser många framtida möjligheter att kombinera hans långa erfarenhet av att behandla
utmanande hjärnsjukdomar med vår tekniska expertis om skräddarsydda och effektiva behandlingar
och diagnoser.”

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 CE-märkta
TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.
Affärsområdet terapi 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

