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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.
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Działania prosprzedażowe po targach „Arab Health” i misji gospodarczej w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich (ZEA) – 1 lutego zakończyły się targi Arab Health 2018 w Dubaju, którym 
towarzyszyła misja gospodarcza w ZEA. Podczas wydarzenia stoisko Spółki odwiedziło kilkaset osób, 
spośród których przeszło sto wykazało żywe zainteresowanie systemem Pregnabit i odbyło 
z zespołem sprzedażowym dłuższą rozmowę zakończoną wymianą danych kontaktowych i propozycją 
dalszych ustaleń po zakończeniu wydarzenia. Potencjalni partnerzy w przeważającej liczbie reprezen-
towali ośrodki medyczne i dystrybutorów z Azji i Bliskiego Wschodu (ok. 85% odwiedzających)  – 
regionów tradycyjnie utrzymujących wysoki w skali świata współczynnik dzietności.  Rozwiązanie 
oferowane przez Spółkę cieszyło się również zainteresowaniem wśród przedstawicieli Europy i Afryki 
(ok. 13% odwiedzających). W lutym 2018 r. przedstawiciele Spółki kontynuowali zapoczątkowane na 
targach Arab Health 2018 rozmowy celem ich przełożenia na wyniki sprzedażowe. 

Rozwój ekspansji zagranicznej - na koniec miesiąca objętego raportem Spółka podpisała wstępne 
porozumienia o zachowaniu poufności w celu rozpoczęcia bardziej zaawansowanych rozmów 
o współpracy z potencjalnymi partnerami z Iranu, Dubaju, Wietnamu, Finlandii oraz Norwegii. To efekt 
pracy przedstawicieli Spółki na targach Arab Health. Zawarcie przedmiotowych porozumień 
z odbiorcami reprezentującymi rynki o znacznych nakładach finansowych na służbę zdrowia lub 
o wysokim współczynniku dzietności stanowi istotny element realizacji założonej strategii ekspansji 
i jest kolejnym krokiem ku dalszej komercjalizacji systemu Pregnabit zagranicą.

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
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Ilość urządzeń Pregnabit dostępnych na rynku polskim – w okresie objętym niniejszym raportem 
Spółka komercyjnie udostępniała 73 urządzenia Pregnabit w formule użyczenia, najmu lub sprzedaży. 
Od 1 stycznia do 28 lutego 2018 r. przeprowadzono 236 badań wobec 715 badań w całym 2017 r. 

Prace badawczo-rozwojowe – Spółka w ramach projektu "Telemedyczny system Pregnabit nowej 
generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu", realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój sukcesywnie rozbudowuje swoją infrastrukturę badawczą oraz 
laboratoryjną. Dzięki zakupionej w ramach projektu zaawansowanej drukarce 3D technolodzy z działu 
B&R mogą tworzyć prototypy urządzenia Pregnabit nowej generacji. Spółka nabyła również 
zaawansowane oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie układów 
elektronicznych oraz mechanicznych. W ramach dotychczasowych prac zespół B&R stworzył 
prototypową elektronikę umożliwiającą zapis sygnału KTG z sond od różnych producentów, co 
przybliża Spółkę do rozwiązania w postaci bezprzewodowej –  jednego z celów technologicznych 
postawionych w ramach wymienionego projektu. Oprócz prac nad częścią sprzętową rozpoczęto 
pracę nad nową wersją oprogramowania dla systemu Pregnabit - zarówno wbudowanego 
w urządzenie, jak i dla serwisu w chmurze. W wersji testowej nowego sytemu wprowadzono szereg 
udogodnień: nowy panel administracyjny, aplikację mobilną, integrację nowych wersji językowych. 
Nowa generacja oprogramowania to także procedury zdalnej konfiguracji oraz uaktualnienia 
wbudowanego software’u. Poza wymienionymi działaniami Spółka sukcesywnie powiększa zespół 
technologiczny o specjalistów z konkretnych dziedzin, aby stworzyć komplementarny zespół 
unikatowych kompetencji. W najbliższej przyszłości planowane są zgodne z harmonogramem projektu 
dalsze prace związane z systemem Pregnabit nowej generacji.

RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE EBI:

Raport nr 3 (14.02.2018 r.) – Raport miesięczny za styczeń 2018 r.

RAPORTY BIEŻĄCE ESPI:

Raport nr 3 (8.02.2018) – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 

Raport nr 4 (8.02.2018) – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta

Raport nr 5 (8.02.2018) – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport nr 6 (8.02.2018) – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport nr 7 (12.02.2018) – Zawarcie umowy w przedmiocie ograniczenia rozporządzania akcjami – Lock-up

Raport nr 8 (16.02.2018) – Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Raport nr 9 (19.02.2018) – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta

Raport nr 10 (19.02.2018) – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania 

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
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http://biznes.pap.pl/pl/news/ebi/info/2489602,nestmedic-sa-(3-2018)-raport-miesieczny-nestmedic-s-a--za-styczen-2018-r-
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,377830
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,377831
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,377832
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,377833
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,378008
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,378297
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,378413
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,378416
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Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 - 20.03.2018 r. 

Jednostkowy raport roczny za rok 2017 - 20.03.2018 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 marcu 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.
 

L U T Y  2 0 1 8

Osoby reprezentujące Spółkę:

Patrycja Wizińska-Socha    Romuald Harwas
Prezes Zarządu     Członek Zarządu


