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Milestone Medical Inc. Weźmie Udział w Konferencji 1st SeeThruEquity First Annual Warsaw Investor Conference 
 

LIVINGSTON, NJ, 7 kwietnia2015 – Milestone Medical Inc. (WARSAW: MMD) ogłosiła, że Prezes Zarządu Spółki Leonard 

Osser zaprezentuje Spółkę podczas nadchodzącej pierwszej edycji międzynarodowej, corocznej konferencji dla 

inwestorów z Europy Środkowo-Wschodniej („1st SeeThruEquity Investor Conference in Warsaw”) w piątek 12 czerwca 

2015 roku w Warszawie. Konferencja ma na celu umożliwienie spotkania inwestorom instytucjonalnym z Europy 

Środkowo-Wschodniej z osobami zarządzającymi Spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie. W dniu 12 czerwca 2015 roku ponad 100 czołowych w regionie inwestorów instytucjonalnych, 

przedstawicieli inwestorów branżowych, zarządzających funduszami i analityków zgromadzi się na konferencji 1st 

Annual SeeThruEquity Warsaw Investor Conference w celu omówienia i oceny nowych pomysłów i możliwości 

inwestycyjnych. Całodniowa konferencja będzie obejmowała wiele możliwości nawiązania kontaktów między 

inwestorami a Zarządem Spółki, w tym zarówno grupowe prezentację Spółki (corporate presentation), jak również 

indywidualne spotkania inwestorów z Zarządem Spółki Milestone Medical (one-to-one meetings).  

 

Inwestorzy i członkowie rynku kapitałowego zainteresowani uczestnictwem w konferencji powinni zarejestrować się na 

stronie internetowej organizatora, SeeThruEquity: www.seethruequity.com. 

 

Leonard Osser, Prezes Zarządu Milestone Medical  komentuje, “Cieszymy się z możliwości spotkania z zainteresowanymi 

inwestoram oraz przedyskutowania naszych innowacji technologicznych, perspektyw rynkowych i finansowych oraz 

postępów w komercjalizacji nowych urządzeń medycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Wierzymy, że nasze 

uczestnictwo w konferencji pomoże w bardziej aktywny sposób komunikować nasz model biznesowy wśród inwestorów 

i na rynkach finansowych w Polsce i Europie.” 

 
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 

O SeeThruEquity 
SeeThruEquity jest wiodącym dostawcą analiz i wycen spółek o kapitalizacji poniżej 1 mld USD oraz organizatorem 
konferencji dla klientów instytucjonalnych i zamożnych klientów indywidualnych. SeeThruEquity jest członkiem agencji 
Thomson Reuters, zatem raporty analityczne dystrybuowane są poprzez wiodące agencje Thomson One Analytics (First 
Call), FactSet, CapitalIQ, Zacks, Thomson Estimates, z których korzysta ponad 10 000 inwestorów instytucjonalnych oraz 
szeroka bazy funduszy inwestycyjnych i zamożnych klientów indywidualnych. Od założenia w 2011 roku, spółka 
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zorganizowała 14 konferencji w Nowym Yorku, w tym ponad 1000 spotkań indywidualnych inwestorów z Zarządem 
Spółki. W konferencjach, odbywających się co kwartał udział wzięło ponad 3000 inwestorów indywidualnych i 
instytucjonalnych oraz prezentowało ponad 200 spółek. Więcej informacji na stronie:  www.seethruequity.com. 


