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P&L - NAJWIĘKSZY DYSTRYBUTOR W USA PARTNEREM STRATEGICZNYM MILESTONE SCIENTIFIC 
 

 Milestone Scientific – firma zajmująca się opracowywaniem urządzeń, sterowanych komputerowo 

dokonujących bezbolesnych iniekcji i dozujących leki, na rynku medycznym i stomatologicznym; 

 Pozyskanie do współpracy Tri-anim Health Services, największej branżowej firmy dystrybucyjnej w 

USA, ułatwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia do iniekcji znieczulenia 

zewnątrzoponowego; 

 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. 

Strategiczne partnerstwo Milestone Scientific z Tri-anim Health Services 

Notowana na rynku OTC w USA i zmierzająca na giełdę w Warszawie spółka Milestone Scientific, uznany lider w 

obszarze zaawansowanych technologii iniekcji sterowanych komputerowo, zawiązała strategiczne partnerstwo z Tri-

anim Health Services, największym w USA dostawcą specjalistycznych rozwiązań dla medycyny, szczególnie w 

zakresie układu oddechowego, anestezjologii, intensywnej terapii (w tym noworodków) oraz wyposażenia sal 

operacyjnych. Tri-anim Health Services należy do Grupy Sarnova Inc. Więcej informacji na: www.tri-anim.com oraz 

www.sarnova.com. 

Na czas trzyletniego partnerstwa Tri-anim otrzyma wyłączność m.in. na sprzedaż urządzeń opartych na 

technologii  Milestone, które będą przeznaczone do przeprowadzania znieczuleń zewnątrzoponowych (ang. epidural) 

m.in. przy porodach. Umowa obejmuje szpitale, podmioty pomocy doraźnej i opiekę domową na terenie Stanów 

Zjednoczonych. Nie obejmuje natomiast klinik specjalizujących się w leczeniu bólu, które nie są powiązane ze 

szpitalami. Partnerstwo wejdzie w życie po otrzymaniu przez Milestone aprobaty Amerykańskiej Agencji ds. Leków i 

Żywności (FDA) dla technologii wykonywania iniekcji zewnątrzoponowych. Milestone otrzymał już taką aprobatę w 

zakresie innych aplikacji, takich jak stomatologia (bezbolesne znieczulenie pojedynczego zęba). 

Każdego roku, tylko w USA, 4 mln kobiet rodzi dzieci, a około 2,5 mln z nich otrzymuje znieczulenie zewnątrzoponowe 

(ang. epidural) – rynek ten warty jest około 1 mld USD.  Co najmniej dalsze 8,9 mln tego rodzaju znieczuleń jest 

wykonywanych co roku na terenie Stanów Zjednoczonych z innych powodów, np. w celu uśmierzenia bólu pleców. O 

ile znieczulenie zewnątrzoponowe jest procedurą rutynową, o tyle zadziwiająco ryzykowną. Aż w 3-4 proc. przypadków 

dochodzi do powikłań. W przypadku niepoprawnego wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego, pacjent może 

odczuwać silny ból, a w niektórych sytuacjach dochodzi nawet do paraliżu czy śmierci. Tymczasem istotą systemu 

Milestone do iniekcji zewnątrzoponowych jest 100-procentowa skuteczność, gdyż sterowany komputerowo system w 

czasie rzeczywistym informuje o właściwym miejscu na dokonanie iniekcji. Nie ma tu miejsca na subiektywne odczucia 

czy ludzki błąd.  

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

Milestone Scientific planuje zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do końca tego roku. 

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

Milestone Medical w obszarze dystrybucji, powstały w celu opracowania, uzyskania pozwolenia na użytkowanie od 

Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności oraz innych pozwoleń, i wprowadzenia na rynek systemów iniekcyjnych 

wykorzystywanych przy znieczuleniu zewnątrzoponowym (ang. epidural) oraz iniekcjach dostawowych (ang. intra-



articular) z zastosowaniem pionierskich i zaawansowanych technologii komputerowego dozowania leków opracowanej 

przez Milestone Scientific, również zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 

drugiej połowie 2013 roku. 

Obydwie firmy planują zgromadzenie dodatkowego kapitału, w ramach emisji poprzedzających debiut giełdowy, w celu 

zwiększenia sprzedaży w skali globalnej. Giełdowe debiuty Milestone Scientific i 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 Scientific jest znakomitym 

przykładem takiej spółki. – podkreślił Wojciech Gudaszewski, Członek Zarządu WDM Capital USA. 

*** 

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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