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Milestone Medical Inc. Weźmie Udział w Konferencji 3rd Global Life Sciences Conference w Warszawie 
 

LIVINGSTON, NJ, 12 marca 2015 – Milestone Medical Inc. (WARSAW: MMD) ogłosiła, że Prezes Zarządu Spółki Leonard 

Osser zaprezentuje Spółkę podczas nadchodzącej trzeciej edycji międzynarodowej konferencji dedykowanej branży Life 

Sciences („3rd Global Life Sciences Conference w Warszawie”) w czwartek 11 czerwca 2015 roku w Sali Notowań Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Konferencja ma na celu umożliwienie spotkania inwestorom instytucjonalnym z 

Europy Środkowo-Wschodniej z osobami zarządzającymi wiodących globalnych firm z branży Life Sciences. Wydarzenie 

będzie obejmować zarówno otwartą prezentację Spółki Milestone Medical, jak również małe spotkania grupowe z 

Zarządem Spółki. Nagranie z prezentacji Spółki dostępne będzie na stronie internetowej Spółki: 

www.medicalmilestone.com. 

 

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

inwestycji z zakresu Life Sciences. Oczekuje się, że ponad 100 przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych z branży Life 

Sciences, zarządzających funduszami i analityków z Europy Środkowo-Wschodniej zgromadzi się w Warszawie w celu 

omówienia i oceny nowych możliwości inwestycyjnych. Więcej informacji na temat konferencji na stronie: 

http://lscwarsaw.com. 

 

Leonard Osser, Prezes Zarządu Milestone Medical komentuje: “Czujemy się zaszczyceni możliwością zaprezentowania 

spółki na ważnej międzynarodowej konferencji. Wierzymy, że uczestnictwo w tym wydarzeniu pomoże nam w dalszym 

budowaniu świadomości firmy na rynkach finansowych w Polsce i Europie. Cieszymy się z okazji przedstawienia naszych 

innowacji technologicznych, perspektywy rynkowych i finansowych oraz postępów w komercjalizacji nowych urządzeń 

medycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych.” 

 
O Milestone Medical Inc. 

Firma Milestone Medical, Inc. opracowała sterowane komputerowo, bezbolesne medyczne systemy dozowania 

znieczulenia zewnątrzoponowego oraz iniekcji dostawowych oparte na opatentowanej technologii firmy Milestone 

Scientific Inc. Opracowanie systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego oraz systemu iniekcji dostawowych 

zostało zakończone. Obecnie Firma oczekuje na wydanie zezwolenia na wprowadzenie na rynek obu systemów na 

terenie Stanów Zjednoczonych. Spółka otrzymała znak CE i pozwolenie na sprzedaż obu systemów w Unii Europejskiej. 

Więcej informacji na stronie:  www.medicalmilestone.com 
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