
2013-07-07 

P&L - MILESTONE SCIENTIFIC UCZESTNIKIEM 1ST GLOBAL LIFE SCIENCES CONFERENCE IN WARSAW 

 

Spółka Milestone Scientific ogłosiła uczestnictwo w pierwszej edycji Global Life Sciences Conference, która odbędzie 

się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniach 16-17 września 2013 roku. W pierwszej 

tego typu konferencji w historii polskiego rynku kapitałowego z ramienia Milestone Scientific wezmą udział: Leonard 

Osser (CEO), Joseph D’Agostino (CFO oraz COO), a także dr Mark Hochman, Dyrektor ds. Klinicznych. Nagranie z 

prezentacji spółki będzie zamieszczone w serwisie internetowym Milestone Scientific. 

Warszawa, finansowa stolica Europy Środkowo-Wschodniej, jest predestynowana do bycia wiodącym miejscem 

inwestycji z zakresu life science. Ponad 100 przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych z branży life science, 

zarządzających funduszami i analityków z Europy Środkowo-Wschodniej zgromadzi się w Warszawie na pierwszej 

edycji Global Life Sciences Conference w celu omówienia i oceny nowych możliwości inwestycyjnych. Uczestnicy 

konferencji będą mieli możliwość uczestniczenia w prezentacji korporacyjnej Milestone, jak również w indywidualnych 

spotkaniach z zarządem spółki. 

Głównym organizatorem konferencji jest Dom Maklerski WDM. Partnerem konferencji jest m.in. Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na http://lscwarsaw.pl 

DOM MAKLERSKI WDM z siedzibą we Wrocławiu jest wiodącym domem maklerskim świadczącym usługi bankowości 

inwestycyjnej dla małych i średnich spółek oraz instytucją zarządzającą inwestycjami w regionie Europy Środkowo-

Wschodniej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku. Od 2007 r. WDM 

wprowadził na warszawską giełdę 50 spółek oraz zorganizował dla swoich klientów finansowanie o wartości 

przekraczającej 500 mln PLN, korzystając zarówno z rynku publicznego, jak i prywatnego - private equity i venture 

capital. Zarządzaniem inwestycjami własnymi Grupy WDM zajmuje się spółka zależna – WDM Capital. Zarządza ona 

rosnącym portfelem jednych z najbardziej obiecujących spółek z segmentu małych i średnich spółek w regionie. WDM 

CAPITAL USA jest spółką zależna WDM na terenie Stanów Zjednoczonych, która oferuje klientom z Ameryki Północnej 

dostęp do finansowania i możliwości inwestycyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a klientom z regionu 

Europy Środkowo-Wschodniej oferuje finansowanie i dostęp do rynku w Ameryce Północnej. Więcej informacji 

na: www.wdmsa.pl 

 

Działalność spółki MILESTONE SCIENTIFIC, z siedzibą w Livingston, New Jersey (USA), związana jest z pionierskimi, 

zaawansowanymi technologiami sterowanego komputerowo dozowania leków, które mają zastosowanie na rynku 

medycznym i stomatologicznym. Spółka prowadzi sprzedaż swoich wielokrotnie nagradzanych produktów poprzez 

globalną sieć dystrybucji obejmującą Amerykę Północną, Amerykę Południową, Azję, Afrykę, Europę i Środkowy 

Wschód. Inne możliwe obszary zastosowań patentów spółki Milestone Scientific to: znieczulenia zewnątrzoponowe 

(ang. epidural) oraz systemy dozowania leków z zastosowaniem iniekcji dostawowych (ang. intra-articular), a także 

leczenie chorób zwyrodnieniowych stawów, schorzeń wymagających wykonywania samodzielnych iniekcji przez 

pacjentów - takich jak cukrzyca czy stwardnienie rozsiane, przy zabiegach chirurgii estetycznej, zabiegach 

okulistycznych oraz iniekcjach neurochirurgicznych. Spółka jest notowana na rynku OTC Markets (symbol: MLSS). 

Więcej informacji: www.milestonescientific.com   
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