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ISB NEWS - STEVEN ROBINS ZOSTANIE PREZESEM MILESTONE MEDICAL 1 STYCZNIA 

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Milestone Medical Inc. ogłosiła powołanie Stevena F. Robinsa na stanowisko 
prezesa z dniem 1 stycznia 2015 r. 

"Pan Steven Robins posiada bogate doświadczenie w branży medycznej i pracuje w Milestone Medical Inc. od 
sierpnia tego roku na stanowisku konsultanta ds. marketingu. Pan Robins przez wiele lat piastował zarówno ogólne 
stanowiska kierownicze jak i marketingowe w Bausch & Lomb, Johnson & Johnson i Pfizer" - czytamy w 
komunikacie. 

Przed zatrudnieniem w spółce Milestone Medical Inc., Robins pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu w firmie Bausch 
& Lomb, gdzie - jak podkreślono w materiale - odwrócił tendencję spadkową przychodów flagowego segmentu 
ochrony wzroku i uczestniczył w udanym przejęciu firmy Bausch & Lomb przez Valeant Rx, która po przejęciu 
generowała trzykrotnie większe przychody. Robins zajmował też stanowisko dyrektora segmentu ochrony wzroku, 
gdzie zarządzał działaniami marketingowymi, odegrał znaczącą rolę w generowaniu wzrostu przychodów i zysku 
EBITDA w największym regionie tego segmentu tj. w Ameryce Północnej oraz zwiększył udział spółki na rynku leków 
bez recepty (OTC). 

"Bardzo miło mi oznajmić objęcie przez pana Stevena Robinsa funkcji prezesa, który osiągnął liczne sukcesy w 
dotychczasowej pracy zawodowej oraz w naszej firmie jako konsultant ds. marketingu. Jego umiejętności z zakresu 
prowadzenia biznesu oraz specjalizacja w dziedzinie marketingu w połączeniu ze zdolnościami przywódczymi i 
budowania zespołu, doskonale wpisują się w długoterminową strategię rozwoju spółki Milestone Medical Inc., która 
obejmować będzie w najbliższych latach, m.in. wprowadzenie na rynek globalny innowacyjnych systemów do 
wykonywania bezbolesnych znieczuleń zewnątrzoponowych oraz iniekcji dostawowych" - skomentował dyrektor 
generalny Milestone Medical Leonard Osser, cytowany w komunikacie. 

"Podczas czterech miesięcy pracy jako konsultant ds. marketingu, poznałem od wewnątrz mechanizmy 
funkcjonowania spółki, a także potencjał komercyjny systemów do znieczulenia zewnątrzoponowego oraz do iniekcji 
dostawowych. Korzyści dla pacjentów i pracowników medycznych związane z wykorzystaniem tych systemów są 
znaczące, zatem cieszę się, że będę mógł przekazać tę informację do środowiska medycznego, co pozwolić kreować 
sprzedaż produktów firmy na rynku globalnym" - powiedział Robins. 

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). 
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