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PARKIET – JUTRO DEBIUT MILESTONE MEDICAL
Amerykańska spółka biotechnologiczna zadebiutuje jutro na NewConnect. Jej kapitalizacja po podwyższeniu kapitału
wynosi ponad 100 mln zł.
Milestone Medical to joint-venture notowanej na rynku OTC w USA spółki Milestone Scientific oraz chińskiej Beijing
3H Scientific Technology. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest rozwój, komercjalizacja, produkcja oraz sprzedaż
sterowanych komputerowo medycznych systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) oraz
iniekcji dostawowych (ang. intra-articular), opartych na opatentowanych wynalazkach Milestone Scientific, która
skupia się na rynku stomatologicznym i udzieliła Milestone Medical bezpłatnego, wyłącznego prawa do używania
swoich patentów na rynku medycznym.
W październiku Milstone Medical zakończył prywatną ofertę akcji, podczas której 11 inwestorów instytucjonalnych i
osób prawnych nabyło 2 mln akcji spółki po cenie emisyjnej wynoszącej 4,65 zł (ok. 1,5 USD) za łączną kwotę 9,3
mln zł (3 mln USD). Nowe akcje stanowią niecałe 9,1 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym Milestone
Medical, a kapitalizacja spółki po podwyższeniu kapitału wynosi ponad 100 mln zł (około 33 mln USD). Ofertę
przeprowadził Dom Maklerski WDM. Doradcami finansowymi spółki byli WDM Capital USA i Filipex Enterprises.
Milestone Medical to pierwsza amerykańska spółka pozyskująca kapitał i debiutująca na rynku giełdowym w Polsce.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła uchwałę, na mocy której do obrotu na rynku NewConnect
zostaną wprowadzone nowe akcje spółki.
Produkty Milestone Medical już gotowe. Rozpoczęcie sprzedaży w USA i Unii Europejskiej ma nastąpić w 2014 r. Finansowanie od europejskich inwestorów pozwoli spółce Milestone Medical między innymi rozwinąć kanały
dystrybucji oraz wzmocnić zespół. Pierwsze dwie aplikacje medyczne naszej technologii, czyli dozowanie
znieczulenia zewnątrzoponowego oraz iniekcje dostawowe, mają olbrzymi potencjał komercyjny – skomentował
Leonard Osser, prezes Milestone Medical.
- Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z dużego zainteresowania ofertą oraz z faktu, że pomogliśmy pozyskać
niezbędne środki finansowe w celu pełnego wykorzystania potencjału produktów Milestone Medical. To pierwsza z
szeregu spółek amerykańskich o wysokim potencjale wzrostu, jakie grupa WDM starannie wyselekcjonowała i
zamierza przedstawić europejskim inwestorom – powiedział Wojciech Gudaszewski, członek zarządu WDM Capital
USA.
- Przeprowadzona przez nas transakcja otwiera nowy rozdział dla GPW i inwestorów na niej obecnych. Cieszymy się,
że dzięki naszej działalności z globalnego potencjału innowacyjnych firm z USA mogą już korzystać polscy
inwestorzy. Mocno pracujemy nad dalszym rozwojem biznesowego mostu nad Atlantykiem – dodał Andrew Filipek,
dyrektor ds. rynków międzynarodowych w WDM.

