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P&L - MILESTONE MEDICAL INC. PLANUJE DEBIUT NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE. 

 Milestone Medical posiada wyłączną licencję (obejmującą cały świat) na wykorzystanie systemów 

dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) oraz iniekcji dostawowych (ang. intra-

articular) opartych na technologii sterowanych komputerowo bezbolesnych iniekcji i dozowania leków 

opracowanej przez Milestone Scientific dla rynku medycznego i stomatologicznego. Systemy 

wykorzystujące licencjonowane technologie stanowią pierwszy znaczący przełom w technologii 

iniekcji od czasów wynalezienia strzykawki do iniekcji podskórnych. Powinny one poprawić 

bezpieczeństwo zabiegów, obniżyć koszty oraz znacznie zmniejszyć ryzyko powikłań. W badaniach 

przeprowadzonych przez Milestone Medical, prototyp urządzenia do dozowania znieczulenia 

zewnątrzoponowego wielokrotnie umożliwił prawidłową lokalizację nakłucia. 

 Wysoka marża, powtarzalne przychody oraz znaczny potencjał wzrostu związany z wprowadzeniem 

na rynek w 2014 roku nowych urządzeń mających zastosowanie na rynku medycznym; 

 Debiut na GPW przeprowadzi WDM - wiodący dom maklerski świadczący usługi bankowości 

inwestycyjnej dla małych i średnich spółek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

Milestone Medical, Inc. to wspólny projekt Milestone Scientific i m.in. akcjonariuszy spółki Beijing 3H, chińskiego 

partnera Milestone Medical w obszarze dystrybucji. Spółka ogłosiła iż zamierza zadebiutować na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie do końca tego roku. Dodatkowy kapitał zostanie zgromadzony w ramach 

emisji poprzedzającej debiut giełdowy, w celu zwiększenia sprzedaży w skali globalnej. 

Milestone Medical posiada wyłączną bezpłatną licencję, obejmującą cały świat, na korzystanie z technologii i 

patentów opracowanych przez spółkę matkę – Milestone Scientific, która posiada 50% udziałów w Milestone 

Medical, w zakresie systemów iniekcyjnych mających zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym 

(ang. epidural) i iniekcjach dostawowych (ang. intra-articular). Udziałowcy Milestone Medical, włączając 

akcjonariuszy spółki Beijing 3H - dystrybutora sprzętu medycznego w Chinach, wnieśli kapitał wielkości 1,5 mln 

USD do Milestone Medical. Beijing 3H będzie pełnić rolę wyłącznego dystrybutora produktów Milestone 

Medical w Chinach. Spółka Milestone Medical zakończyła pracę nad prototypem pierwszego urządzenia do 

przeprowadzania iniekcji znieczulenia zewnątrzoponowego oraz złożyła wniosek o zatwierdzenie do użycia w 

Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA). 

W ramach prac nad systemem iniekcji znieczulenia zewnątrzoponowego, firma Milestone Medical zastosowała 

główne technologie i patenty opracowane wcześniej przez Milestone Scientific i wykorzystane w przełomowych 

urządzeniach stomatologicznych za pomocą których wykonano już ponad 50 milionów iniekcji. Firma Milestone 

Scientific posiada 24 patenty a w ciągu ostatnich lat jej produkty stomatologiczne uzyskały liczne nagrody. 

Firma Milestone Medical jest przekonana, że technologia „pressure sensing” (m.in. kontrolująca prędkość 

przepływu płynu przez poszczególne tkanki), która stanowi podstawę jej opatentowanej technologii umożliwi 

prawidłową lokalizację nakłucia podczas zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural 

space). Rynek produktów związanych z zastosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) jest 

znaczący - sprzedaż wynosząca około 1 mld USD rocznie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie ok. 

2,5 mln kobiet rocznie otrzymuje znieczulenie zewnątrzoponowe. Firma Milestone Medical jest przekonana, że 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji ds. Leków i Żywności (FDA) i wprowadzeniu na rynek, systemy 

wykorzystujące opatentowane technologie powinny poprawić bezpieczeństwo zabiegów, obniżyć koszty oraz 

znacznie zmniejszyć ryzyko powikłań. Konwencjonalne znieczulenie zewnątrzoponowe może powodować 

komplikacje, włączając: przypadkowe nakłucie opony twardej, przypadkowe donaczyniowe podanie leku, 

migracja cewnika, uszkodzenia neurologiczne a nawet zgon. Firma Milestone Medical jest przekonana, że 

opracowany przez nią system znieczuleń zewnątrzoponowych może mieć potencjalny wpływ na zmianę 

standardu podawaniu znieczulenia zewnątrzoponowego. Poza zastosowaniem przy zabiegach znieczulenia w 



położnictwie (znieczulenia przy porodach, głównie z wykorzystaniem cesarskiego cięcia), firma widzi duże 

możliwości dla  rozwiązań opracowanych do iniekcji zewnątrzoponowych na rynku znieczuleń i redukcji bólu. 

Firma spodziewa się uzyskać pozwolenie od Agencji ds. Leków i Żywności (FDA) oraz wprowadzić na rynek 

aparat do znieczulenia zewnątrzoponowego w 2014 roku. 

- Niedawny kryzys finansowy świata zachodniego, nasilające się regulacje i zwiększenie publicznej zależności 

od wsparcia rządowego, negatywnie wpłynęły na ducha przedsiębiorczości w USA i znacznie zmniejszyły 

odsetek społeczeństwa amerykańskiego inwestującego na rynku kapitałowym, co przełożyło się na słabnący 

popyt oraz niskie wyceny wzrostowych spółek o małej kapitalizacji (ang. emerging growth small cap 

companies). To stwarza możliwości dla zmotywowanych inwestorów z krajów rozwijających się, aby wejść na 

amerykański rynek przy niskich wycenach. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako najbardziej 

dynamiczny rynek kapitałowy w Europie może być najlepszym miejsce do debiutu dla amerykańskich małych i 

średnich spółek – przedsiębiorstw które mają szanse być w przyszłości blue-chipami o globalnym zasięgu - 

mówi Andrew Filipek, Dyrektor ds. Rynków Międzynarodowych w WDM i Wiceprezes Zarządu Wedbush 

Securities Europe. 

Giełdowy debiut spółki Milestone Medical obsłuży WDM – wiodący dom maklerski świadczący usługi 

bankowości inwestycyjnej dla małych i średnich spółek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

- Naszym celem jest dostarczenie inwestorom w Europie dostępu do innowacyjnych spółek o niezwykle dużym 

potencjale wzrostu i globalnej skali biznesu. Zamierzamy zaproponować jedynie kilka firm rocznie, ale tylko 

takich, które zostały dogłębnie przeanalizowane i wyselekcjonowane. W ten sposób umożliwimy inwestorom 

budowanie zdywersyfikowanego portfela atrakcyjnych spółek z branży life sciences. Milestone Medical jest 

znakomitym przykładem takiej spółki. – podkreśla Wojciech Gudaszewski, Członek Zarządu WDM Capital 

USA, LLC. 

 


