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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 dobrostanu płodu – 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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Rozwój ekspansji zagranicznej – we wrześniu 2018 r. Spółka kontynuowała rozmowy dotyczące 
komercjalizacji projektu z jednym z największych szpitali w Finlandii. Wspólnie z potencjalnym dystry-
butorem finalizowano założenia biznesowe dotyczące planu wprowadzenia systemu Pregnabit 
w Finlandii. Kontynuowane były także prace informatyczne nad dostosowywaniem systemu do 
wymagań partnera. Ponadto w ramach realizacji ekspansji zagranicznej kontynuowano rozmowy 
z potencjalnymi partnerami min. z: Irlandii, Chin, Argentyny, Rosji, Nigerii oraz Kataru. Rozpoczęto 
rozmowy z potencjalnymi partnerami min.: z Włoch, Indii oraz Peru. Zgodnie z przyjętą strategią 
rozwoju Spółka prowadzi rozmowy z wieloma partnerami dywersyfikując w ten sposób ryzyko prze-
sunięcia czasowego wejścia na poszczególne rynki. We wrześniu Spółka prowadziła przygotowania do 
udziału w międzynarodowych targach medycznych „Week of Health and INNovation” w Danii. 
Rozwiązanie Pregnabit zostało wybrane i zaprezentowane przez Urząd Patentowy RP w trakcie 
„Wystawy polskich wynalazków i wzorów przemysłowych PolandIn”, która w dniach 24 września – 
2 października odbyła się w Genewie.  

Ilość urządzeń Pregnabit dostępnych na rynku polskim – we wrześniu 2018 r. Spółka udostępniała 
na rynku polskim 77 urządzeń, z których 73 funkcjonowały w formule komercyjnej. Od 1 stycznia do 
30 września 2018 r. przeprowadzono 1 749 badań wobec 715 badań w całym 2017 r., w tym 180 
badań przeprowadzono w okresie objętym niniejszym raportem. Jednocześnie prowadzone były 
negocjacje z placówkami służby zdrowia dotyczące zakupu systemu Pregnabit i wprowadzenia go do 
ich oferty. Ponadto prowadzone były pilotaże w uznanych szpitalach położniczych, co jest działaniem 
zgodnym z przyjętą strategią rozwoju i skupianiu się na największych i najbardziej opiniotwórczych
 podmiotach medycznych.

Pozyskanie finansowania na dalszą ekspansję – Spółka pozyskała milion złotych na realizację 
ekspansji międzynarodowej systemu Pregnabit – głównie w krajach UE, w tym w Skandynawii. Dwóch 
prywatnych inwestorów objęło nowe akcje Spółki (357 tys. akcji serii C) po cenie 2,80 zł za 1 akcję. 
Dzięki pozyskanym środkom Spółka będzie mogła prowadzić kolejne pilotaże oraz przygotowywać 
wdrożenia, szczególnie na rynkach skandynawskich, gdzie Spółka znajduje istotne zainteresowanie 
systemem Pregnabit wśród instytucji i firm 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

 



Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
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RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE EBI:
Raport 24  - (2018-09-10) –  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport 25  - (2018-09-14) –  Raport miesięczny za sierpień 2018.

Raport 26  - (2018-09-18) –  Kandydatury na członków Rady Nadzorczej.

Raport 27  - (2018-09-19) –  Uchwały podjęte na NWZA Spółki.

Raport 28  - (2018-09-19) –  Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.

Raport 29  - (2018-09-19) –  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Sp.

Raport 30  - (2018-09-28) –  Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą za porozumieniem stron.

Raport 31  - (2018-09-28) –  Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
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Raport 29  - (2018-09-19) – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Sp.

13.11.2018 r. – Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce we 
wrześniu 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.

http://nestmedic.com/raport/rezygnacja-czlonka-rady-nadzorczej-emitenta/
http://nestmedic.com/raport/raport-miesieczny-nestmedic-s-a-za-sierpien-2018-r/
http://nestmedic.com/raport/kandydatury-na-czlonkow-rady-nadzorczej-emitenta/
http://nestmedic.com/raport/uchwaly-podjete-na-nwz-spolki-2/
http://nestmedic.com/raport/powolanie-czlonkow-rady-nadzorczej-emitenta-2/
http://nestmedic.com/raport/wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-glosow-na-nwz-spolki-2/
http://nestmedic.com/raport/rozwiazanie-umowy-z-autoryzowanym-doradca-za-porozumieniem-stron/
http://nestmedic.com/raport/zawarcie-umowy-o-swiadczenie-uslug-autoryzowanego-doradcy/
http://nestmedic.com/raport/wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-glosow-na-nwz-spolki-3/
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W ocenie Zarządu Emitenta, w okresie objętym niniejszym 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.

Raporty miesięczne nie są obligatoryjne niemniej przy dynamice zdarzeń Nestmedic stara się 
informować zainteresowanych na bieżąco. Ze względu na termin, 14 dni po końcu miesiąca, zazwyczaj 
nie ma jeszcze pełnego obrazu kosztów by podać dokładne, nie wprowadzające w błąd pozostałe 
wielkości ekonomiczne co nie zmienia faktu istotności podawanych informacji.

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.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Patrycja Wizińska-Socha 
Prezes Zarządu 

Konrad Kowalczuk 
Członek Zarządu


