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Milestone Scientific Inc, licencjodawca technologii sterowanych komputerowo systemów dozowania znieczulenia, 
udzielonej Milestone Medical Inc, ogłasza rozpoczęcie notowań na rynku NYSE 

 

LIVINGSTON, NJ, 9 czerwca 2015, Milestone Medical (WAR:MMD) ogłosiła dzisiaj, że  Milestone Scientific, która udzieliła 

Milestone Medical licencji, dotyczącej technologii sterowanych komputerowo, bezbolesnych systemów dozowania 

znieczulenia, dokonała przeniesienia notowań akcji z rynku pozagiełdowego OTC na Nowojorską Giełdę Papierów 

Wartościowych (ang. New York Stock Exchange, NYSE MKT). Milestone Scientiific spełniła tym samym wymogi formalne, 

dotyczące dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym. Akcje Milestone Scientific są notowane pod 

symbolem “MLSS.” 

 

Leonard Osser, Prezes Zarządu Milestone Medical komentuje, “Notowanie akcji spółki Milestone Scientific na rynku NYSE 

jest potwierdzeniem poczynionego postępu w komercjalizacji technologii Spółki i pozytywnego odbioru skuteczności 

działania sterowanych komputerowo systemów dozowania znieczulenia na rynkach finansowych w Stanach 

Zjednoczonych. Z racji tego, że Milestone Scientific posiada 49,9% udziałów w Milestone Medical, uważamy, że 

dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku NYSE, umożliwi zwiększenie świadomości i rozpoznawalności obu spółek na 

rynkach kapitałowych. Posunięcie Milestone Scientific bardzo dobrze wpisuje się w naszą strategię rozwoju i jest zgodne 

z naszymi planami, dotyczącymi przeniesienia notowań spółki Milestone Medical z rynku NewConnect na rynek 

regulowany Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.” 

 

Obrót papierami na rynku NYSE odbywa się z wykorzystaniem innowacyjnej platformy NYSE, w pełni zautomatyzowanego 

systemu handlu elektronicznego, bazującego na bardzo małych zmianach kursu akcji. Rynek NYSE oferuje tym samym 

notowanym spółkom zmniejszenie wahań kursu akcji, zwiększenie ich płynności i długoterminowej  wartości rynkowej. 

Pozostałe korzyści dla notowanych spółek to zwiększenie rozpoznawalności ich marek oraz szeroka oferta usług i narzędzi 

informacyjnych dla emitentów.  
 

O Milestone Scientific, Inc. 

Milestone Scientific, Inc. (NYSE: MLSS), z siedzibą w Livingston, stan New Jersey, USA, jest wiodącą firmą medyczną w 

obszarze badań i rozwoju, która rozwija i opatentowuje innowacyjne technologie iniekcji. Sterowane komputerowo 

systemy dozowania znieczulenia umożliwiają dokonywanie precyzyjnych, skutecznych i bezbolesnych wstrzyknięć. 

Szczegółowe informację dotyczące Spółki oraz technologii dostępne są pod adresem: www.milestonescientific.com. 

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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