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ISB NEWS - MILESTONE MEDICAL: PROSPEKT ZARAZ TRAFI DO KNF, UMOWY W EUROPIE W CIĄGU 3
MIES.
Warszawa, 03.10.2014 (ISBnews) - Prospekt emisyjny Milestone Medical Inc. związany z emisją akcji i przejściem na
rynek główny GPW z NewConnect w najbliższym czasie trafi do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował
agencję ISBnews prezes Leonard Osser. Firma rozważa budowę zakładu produkcyjno-badawczego w Polsce, a
pierwszych kontraktów na rynku europejskim spodziewa się w ciągu trzech miesięcy.
"Otrzymaliśmy urzędowe zgody na sprzedaż w Europie i oczekuję, że pierwsze umowy dystrybucyjne zawrzemy w
ciągu 3 najbliższych miesięcy. Obecnie prowadzimy w tej kwestii negocjacje. W efekcie pierwszych przychodów z
tego tytułu spodziewam się pod koniec I kwartału 2015 roku" - powiedział ISBnews Osser podczas 2nd Life Sciences
Conference in Warsaw.
Dodał, że zgód amerykańskiej FDA na dystrybucję swoich instrumentów spodziewa się w I półroczu 2015 r.
"Nasz prospekt trafi do KNF już w najbliższym czasie. Chcemy przeprowadzić emisję i przejść na rynek główny GPW
najszybciej, jak to będzie możliwe. Jednocześnie staramy się o grant europejski. W końcu roku powinniśmy znać
potencjalny termin otrzymania dofinansowania. W zależności od jego wielkości zdecydujemy o realizacji zakładu
produkcyjnego i badawczego w Polsce" - zaznaczył prezes Milestone.
Według wcześniejszych informacji, firma liczy z emisji akcji na ok. 6-7 mln USD, na inwestycje w program
marketingowy dla dystrybutorów oraz rozwój w skali globalnej. W następnym etapie ambicją Milestone Medical jest
wejście na amerykański Nasdaq, czyli - jak wskazał Osser - kolejny poziom możliwości finansowania biznesu.
Milestone Medical Inc. od listopada 2013 r. jest notowana na rynku NewConnect. Przed debiutem na rynku
NewConnect Milestone Medical Inc. przeprowadziła subskrypcję akcji nowej emisji, kierowanej wyłącznie do
inwestorów instytucjonalnych i osób prawnych, w ramach której pozyskała ok. 9,3 mln zł (ok. 3 mln USD).
Milestone Medical Inc. to wspólny projekt Milestone Scientific Inc. i m.in. akcjonariuszy spółki Beijing 3H, chińskiego
partnera Milestone Medical Inc. w obszarze dystrybucji.
Milestone Medical Inc. posiada wyłączną bezpłatną licencję, obejmującą cały świat, na korzystanie z technologii i
patentów opracowanych przez spółkę matkę - Milestone Scientific Inc., która posiada ok. 45% udziałów w Milestone
Medical Inc., w zakresie systemów iniekcyjnych mających zastosowanie przy znieczuleniu zewnątrzoponowym (ang.
epidural) i iniekcjach dostawowych (ang. intra-articular).
Milestone Medical Inc. 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).
Rynek produktów związanych z zastosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) jest znaczący - ze
sprzedażą wynoszącą około 1 mld USD rocznie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie ok. 2,5 mln kobiet
rocznie otrzymuje znieczulenie zewnątrzoponowe.
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