
Neuroteknologia-alan investointitapahtuma toistamiseen
Helsingissä
2nd European Neurotech Investing and Partnering Summit tuo alan ykkösketjun Eurooppaan

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa 4.9.2013 klo 07.00

Neuroteknologia-alan huipputoimijat ja sijoittajat ovat tänään koolla Helsingissä, kun toista kertaa Euroopassa järjestettävä investointifoorumi
alkaa Scandic Grand Marinassa.

Alan globaalit huippuyritykset kuten Merck, Medtronic, GlaxoSmithKline, Genentech, Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson ja UCB Pharma
tulevat Suomeen kaksipäiväiseen tapahtumaan kuulemaan alan viimeisimmistä tutkimuksista ja liiketoimintamahdollisuuksista Euroopassa.
Tapahtumassa esitellään ajankohtaisia hoitomenetelmiä sekä terapia- ja diagnostiikkaratkaisuja aivo- ja hermostoperäisiin sairauksiin, kuten
Alzheimerin tautiin, masennukseen, epilepsiaan, Parkinsonin tautiin ja skitsofreniaan.

Suomalaisista toimijoista tapahtumaan osallistuvat mm. ulkomaista pääomaa jo keränneet Hermo Pharma ja Neurotar, sekä BioCrea, Xemet,
Helsingin yliopisto ja VTT.

“Tapahtumaan osallistuu tänä vuonna huomattava joukko uusia julkisia ja yksityisiä sijoittajia, mm.  Action Potential Venture Capital,
LundbeckFond, Novo Seeds ja Sofinnova Partners. Lisäksi Euroopan merkittävimpiin sijoittajiin lukeutuvat Early Bird Ventures, HealthCap,
Oxford Finance ja TVM Capital osallistuvat myös tällä kertaa”, tapahtuman järjestävän NeuroInsightsin toimitusjohtaja Casey Lynch kertoo.

Keskushermostoon liittyvät sairaudet koskettavat arviolta kahta miljardia ihmistä, joista vain osa saa tällä hetkellä tehokasta hoitoa.
Neuroteknologia-ala on globaalisti suuri ja nopeasti kasvava liiketoiminta-ala, lääkkeitä, apuvälineitä ja diagnostiikkaa kehitetään jatkuvasti.
Alalla toimii arviolta 800 yritystä ja sen globaali liikevaihto on n. 116 miljardia euroa vuonna 2012.

"Helsinki on selvästi nousemassa yhdeksi life science -alan keskeisistä kaupungeista Euroopassa. Seudulle on tehty viimeisen kolmen vuoden
aikana yli 40 life science -alan ulkomaista investointia. Alkuviikosta Helsingissä järjestettiin myös toinen alan kansainvälinen seminaari,
MedTech Nordic Investing & Partnering”, kertoo toimitusjohtaja Micah Gland ulkomaisia investointeja Helsingin seudulle hakevasta
Greater Helsinki Promotionista, joka on molempien tapahtumien partneri.

Neurotech Investing & Partnering -tapahtuman ohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.neurotecheu2013.com.

Lisätietoja

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan. 
Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: YC Felin / +358 134 1336 /  yc.felin@helsinkibusinesshub.fi

Greater Helsinki Promotion on pääkaupunkiseudun invest in -työhön eli ulkomaisten investointien hakemiseen erikoistunut
asiantuntijaorganisaatio, jonka omistavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ja Uudenmaan liitto. Yhtiön brändi
on Helsinki Business Hub. www.helsinkibusinesshub.fi

NeuroInsights, the world-leading neurotech market authority, organizer of the conference with the Neurotechnology Industry Organization, a
trade association of over 100 leading companies, venture capital firms, patient advocacy groups, and research
institutes. http://www.neuroinsights.com/


