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Nazwa (firma)     Nestmedic Spółka Akcyjna
Siedziba     Wrocław
Adres      ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław
KRS      0000665017
Numer telefonu    +48 664 346 559
Adres internetowy    http://nestmedic.com/
E-mail      office@nestmedic.com

Nestmedic S.A. jest innowacyjną spółką technologiczną działającą w obszarze telemedycyny i digital 
health. W ramach prowadzonej działalności produkuje i dostarcza mobilne rozwiązanie telemedyczne 
do zdalnego badania kardiotokograficznego (KTG) – system Pregnabit. Od 12.06.2017 r. Spółka 
notowana jest w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Rozwój ekspansji zagranicznej – w kwietniu 2018 r. Spółka zakończyła negocjacje i podpisała dwie 
umowy pilotażowe z partnerami z Finlandii i Portugalii – rynków perspektywicznych dla ekspansji 
systemu Pregnabit. Zawarto również wstępne porozumienia o zachowaniu poufności (NDA) w celu 
rozpoczęcia zaawansowanych rozmów o współpracy z potencjalnymi partnerami z Hiszpanii, Finlandii, 
Indii, oraz Indonezji. Rynek pierwszego z krajów – Hiszpanii – należy w skali globalnej do szczególnie 
obiecujących dla usług typu eHealth – jego wartość w 2018 r. szacowana jest na 222 mln USD1 . Ponad-
to, według miejscowych standardów, opiekę nad kobietą w ciąży sprawuje położna, a posiadane doświ-
adczenia w korzystaniu z rozwiązań telemedycznych mogą pozytywnie kształtować odbiór systemu 
Pregnabit. Indie stanowią zaś potencjalnie chłonny rynek, biorąc pod uwagę znaczną liczbę porodów w 
skali roku (27,1 mln) i towarzyszący im wysoki współczynnik śmiertelności okołoporodowej (2,6%2). 
Istotnie przekłada się to na wielkość rynku usług eHealth, który w bieżącym roku ma wynieść 
444 mln USD3. 

Ilość urządzeń Pregnabit dostępnych na rynku polskim – w kwietniu 2018 r. Spółka udostępniała na 
rynku polskim 86 urządzeń, z których 79 funkcjonowało w formule komercyjnej. Od 1 stycznia do 30 
kwietnia 2018 r. przeprowadzono 650 badań wobec 715 badań w całym 2017 r., w tym 241 badań 
przeprowadzono w okresie objętym niniejszym raportem. Z puli badań przypadających na kwiecień 
2018 r. 42 badania wykonano w ramach umowy z Medicover Sp. z o.o., co Emitent odczytuje jako dobry 
prognostyk dla planów kolejnych wdrożeń w międzynarodowych sieciach medycznych.

Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby 
w części miała miejsce w okresie objętym raportem oraz inne istotne 
wydarzenia.

Podstawowe informacje o Spółce

 

1 https://www.statista.com/outlook/312/153/ehealth/spain
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5144119/

 
 

3 https://www.statista.com/outlook/312/119/ehealth/india
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RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE EBI:

Raport nr 6 (13.04.2018 r.) – Raport miesięczny za marzec 2018 r.

RAPORTY BIEŻĄCE ESPI:

W okresie objętymi niniejszym raportem miesięcznym Emitent nie opublikował żadnego raportu 
bieżącego ESPI. 
 

14.05.2018 r. – publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r. 

W ocenie Zarządu Emitenta, w okresie objętym raportem miesięcznym nie wystąpiły zdarzenia i nie 
pojawiły się nowe istotne tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne 
znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w maju 
2018 r. (lub później), które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 
spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji 
raportu analitycznego.

Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 
Emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki 
dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.
 

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
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Osoby reprezentujące Spółkę:

Patrycja Wizińska-Socha    Romuald Harwas
Prezes Zarządu     Członek Zarządu

http://biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info/2520477,nestmedic-sa-(6-2018)-raport-miesieczny-nestmedic-s-a--za-marzec-2018-r-

