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WSTĘP  

1. Tytuł  

Dokument Ofertowy MedApp S.A.  

 

2. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 

Nazwa (firma): MedApp Spółka Akcyjna 

Siedziba: 31- 514 Kraków Aleja Władysława Beliny – Prażmowskiego 60 

  

3. Nazwa (firma) i siedziba lub imię i nazwisko oraz siedziba (miejsce zamieszkania) 

sprzedającego 

Nie dotyczy - istniejące akcje Emitenta nie są przedmiotem Oferty Publicznej. 

 

4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów 

wartościowych oferowanych w trybie Oferty Publicznej 

Na podstawie Dokumentu Ofertowego oferowane w trybie Oferty Publicznej są Akcje Serii G - akcje zwykłe na 

okaziciela Emitenta Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie do 4.000.000 (czterech milionów) 

sztuk. 

 

5. Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia 

(gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia 

Nie dotyczy - w związku z Ofertą Publiczną nie zostały udzielone żadne zabezpieczenia ani ustanowione żadne 

gwarancje. 

 

6. Cena Emisyjna oferowanych akcji albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin 

udostępnienia ceny do publicznej wiadomości 

Cena Emisyjna Akcji Serii G została ustalona Uchwałą Zarządu i wynosi 0,67 zł (zero złotych 67/100) za jedną akcję. 

7. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na 

warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie, jak również że 

Dokument jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje 

o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie 

Oferowanie Akcji Serii G odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie 

Ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii G, 

Ofercie Publicznej i Emitencie. 
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8. Wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którym Oferta Publiczna może być 

prowadzona na podstawie Dokumentu Ofertowego 

Akcje Serii G są oferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) ksh, w trybie oferty 

publicznej w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 

2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168                      

z 30.06.2017, str. 12) („Rozporządzenie Prospektowe”). 

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie 

wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii 

Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej, niż 

100.000,00 EUR i mniej niż 1.000.000,00 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać            

z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 

(dwunastu) miesięcy nie będą mniejsze niż 100.000,00 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000,00 EUR. W takim 

przypadku dokument ofertowy nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.  

Treść niniejszego Dokumentu Ofertowego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 

9. Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu pośredniczącego  w ofercie publicznej  

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie Publicznej jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą 

w Warszawie. 

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o gwarancję 

emisji.   

 

10. Data ważności Dokumentu Ofertowego oraz data, do której informacje 

aktualizujące Dokument Ofertowy zostały uwzględnione w jego treści 

Dokument Ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 10 lutego 2020 roku i zawiera dane 

aktualizujące jego treść na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, to jest na dzień 10 lutego 2020 roku. 

Termin ważności Dokumentu Ofertowego rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z dniem przydziału 

Akcji Serii G. 

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty Publicznej ważność Dokumentu Ofertowego 

kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki został udostępniony 

do publicznej wiadomości, to jest na stronach internetowych Emitenta www.medapp.pl i PCDM www.pcdm.pl . 

 

11. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie Ofertowym, 

w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

Każdy nowy  znaczący  czynnik, istotny  błąd lub istotna niedokładność odnosząca się do  informacji  zawartej                 

w Dokumencie Ofertowym, która może wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały 

zauważone w okresie między udostępnieniem Dokumentu Ofertowego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, 

należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w Suplemencie do Dokumentu Ofertowego. Emitent jest obowiązany 

niezwłocznie udostępnić Suplement do Dokumentu Ofertowego osobom, do których skierowana jest oferta 

publiczna, w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, a więc na stronach internetowych 

Emitenta www.medapp.pl oraz PCDM www.pcdm.pl .  

http://www.medapp.pl/
http://www.pcdm.pl/
http://www.medapp.pl/
http://www.pcdm.pl/
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Inwestorom, którzy złożyli zapis na Akcje przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do uchylenia się 

od skutków prawnych złożonego zapisu, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych po 

udostępnieniu Suplementu do Dokumentu Ofertowego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd 

lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub 

dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten 

może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 

określa się w Suplemencie do Dokumentu Ofertowego. Uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 

następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje.  

Emitent może dokonać przydziału Akcji nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się od skutków 

prawnych złożonego zapisu. 

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego  lub  

Suplementów,  w zakresie  organizacji  lub  prowadzenia  subskrypcji  Akcji,  niewymagającą  udostępnienia  

Suplementu  do  Dokumentu Ofertowego,  Emitent  może udostępnić do publicznej wiadomości bez stosowania 

przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją Suplementu, w formie komunikatu aktualizującego,                   

w sposób, w jaki został udostępniony Dokument, a więc na stronach internetowych Emitenta www.medapp.pl oraz 

PCDM www.pcdm.pl . 

W przypadku odwołania przez Emitenta Oferty Publicznej Akcji ważność Dokumentu kończy się z dniem podania 

do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.medapp.pl/
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1.  CZYNNIKI RYZYKA 

Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko poniesienia straty przez nabywców 

papierów wartościowych objętych Dokumentem Ofertowym. Czynniki ryzyka dotyczą zjawisk oraz zdarzeń 

przyszłych i niepewnych, które jednakże mogą - z różnym prawdopodobieństwem – wystąpić i oddziaływać 

negatywnie na poziom opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Przyszłe zdarzenia związane ze zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą negatywnie 

wpłynąć na działalność Emitenta, a w szczególności na jego sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz 

perspektywy rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę akcji Emitenta. Kurs akcji może zniżkować 

w efekcie wystąpienia ryzyk poniżej opisanych oraz w wyniku wystąpienia innych czynników. W wyniku takich 

zdarzeń inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Wedle aktualnej wiedzy 

poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywy 

rozwoju Spółki. Należy mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi ryzykami, na jakie narażona 

jest Spółka. Spółka przedstawiła tylko te czynniki ryzyka, które uznała za istotne. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki 

ryzyka, które w opinii Spółki nie są obecnie istotne lub których obecnie nie zidentyfikowała, a które mogłyby 

wywołać skutki, o których mowa powyżej. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie 

kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich istotności. 

 

1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi 

działalność   

Ryzyko związane ze specyfiką czynników fundamentalnych Emitenta 

Specyfika działalności Emitenta sugeruje zaklasyfikowanie go według nomenklatury inwestycyjnej jako spółkę 

fundamentalnie należącej do kategorii spółek typu Venture Capital.  Cechami specyficznymi tego typu spółek są:  

a) niskie albo zerowe przychody przy jednoczesnym dużym potencjale przychodowym produktów lub 
technologii, 

b) problemy z przewidywalnością przepływów pieniężnych, które zależą od sukcesu produktu lub 
technologii spółki, 

c) brak zdefiniowanych rynków zbytu oraz kanałów dystrybucji, 
d) niska baza aktywów, 
e) duża zależność od umiejętności kluczowych menagerów, pracowników i rady naukowej, 
f) finansowanie ich głównie kapitałem własnym, dotacjami państwowymi, grantami instytucji naukowych 

lub publicznych, 
g) ich technologia lub produkty nie zostały jeszcze w pełni zweryfikowane przez rynek, 
h) posiadają stosunkowo niską konkurencję głównie z powodów innowacyjności serwowanych rozwiązań, 
i) potrzeby kapitałowe na dalsze fazy rozwoju spółki w zależności od możliwości komercjalizacji produktu  

i obecnej sytuacji kapitałowej spółki. 
 

Specyfiką spółek klasyfikowanych jako spółki Venture Capital są możliwości osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp 

zwrotu w momencie sukcesu rynkowego produktu lub technologii. W takim przypadku stopa zwrotu jest 

generalnie tym większa im wcześniej inwestor rozpoczął inwestycję w papiery udziałowe. Innym istotnym 

czynnikiem wpływającym na tę stopę zwrotu jest także cena nabycia papierów udziałowych. 

Emitent minimalizuje powyższe ryzyka poprzez zatrudnianie wysokiej klasy menagerów, pracowników oraz 

przedstawicieli rady naukowej. W radzie naukowej Emitenta znajdują się obecnie naukowcy o światowych 

doświadczeniach zarówno w dziedzinie technologicznym i medycznym jak i wybitni eksperci zajmujący się 

uzyskiwaniem finansowania dla młodych spółek sektora medyczno - technologicznego. Co więcej Emitent 

rozpoznał już księgowo przychody wynikające z  początkowej fazy komercjalizacji swoich produktów co wskazuje 

na wstępną akceptację produktów spółki przez docelowe rynki. Inną przesłanką wskazującą na minimalizowanie 



Dokument Ofertowy MedApp S.A.     

 

 S t r o n a  9 | 69 

 

powyższych ryzyk jest to, że Emitent otrzymywał w przeszłości dotacje na rozwój swojej palety produktowej co 

może potwierdzać jakość rozwijanych produktów jak i zapewniać dodatkową możliwość uzyskiwania finansowania. 

Ryzyko związane z kolejnymi rundami finansowania i warrantami subskrypcyjnymi 

W celu dalszego rozwoju Emitenta okazać się może, że potrzebne będzie uzyskanie dodatkowego finansowania na 

rozwój spółki. Finansowanie takie może dotyczyć np. rozwinięcia zdolności produkcyjnych, aktualizacji 

oprogramowania jak i technologii produktów Emitenta, zwiększeniu kapitału obrotowego, zatrudnieniu kolejnych 

ekspertów  i specjalistów w dziedzinie medycznej lub technologii produktowej. Przeprowadzenie kolejnych rund 

finansowania może mieć wpływ na pozycję inwestora względem innych inwestorów poprzez pryzmat praw 

korporacyjnych i majątkowych wynikających z oferowanych przez spółkę akcji. 

Emitent w ramach oferowania dodatkowego wynagrodzenia zaoferował warranty subskrypcyjne kluczowym 

menagerom, pracownikom i radzie naukowej działającej na rzecz Emitenta. Warranty te mają wywołać połączenie 

celów posiadaczy tych instrumentów z celami długookresowymi spółki poprzez skuteczniejszą pracę na korzyść 

spółki. Instrumenty te w związku ze swoją specyfiką będą mogły umożliwiać objęcie dodatkowych akcji Emitenta 

przez ich posiadaczy. Wykonanie tych warrantów może mieć wpływ na pozycję inwestora względem innych 

inwestorów poprzez pryzmat praw korporacyjnych i majątkowych wynikających z oferowanych przez spółkę akcji. 

Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Istnieje ryzyko, iż Emitent nie zdoła zrealizować założonych celów. W konsekwencji może to zakłócić realizację 

kluczowych założeń inwestycyjnych spółki, która planuje w najbliższym czasie znacząco powiększyć skalę swojego 

biznesu jak i zwiększyć poziom przychodów. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ 

na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent zatrudnia doświadczonych menagerów, pracowników oraz konsultuje 

swoje działania z szeroką i kompetentną radą naukową. Takie działania mają na celu minimalizację ryzyka braku 

osiągnięcia założeń strategicznych. 

Ryzyko związane z niespłacalnością należności przez odbiorców 

Umowy zawierane przez Emitenta z odbiorcami posiadają precyzyjne ustalenia dotyczące terminów płatności. 

Istnieje jednak ryzyko, że odbiorca nie dotrzyma ustalonych terminów. Wystąpienie powyższego ryzyka może 

skutkować ograniczeniem płynności finansowej Spółki, co może mieć wpływ na jej sytuację finansową i możliwości 

inwestycyjne. 

Dodatkowo z racji planowanego działania na rynkach zagranicznych istnieje zwiększone ryzyko nieściągalności 

środków w związku ze specyfiką legislacyjną kraju odbiorcy, złożoności umowy sprzedaży produktów, jej 

interpretacji pod kontem odpowiedniej jurysdykcji oraz możliwymi czynnikami politycznymi mogących mieć wpływ 

na ważność stosunku prawnego pomiędzy Emitentem a odbiorcą produktu Emitenta. 

Emitent minimalizuje wspomniane ryzyko, poprzez stałe monitorowanie terminowości spływania należności oraz 

zawierania transakcji z partnerami transparentnymi, posiadającymi zdolności do regulowania swoich zobowiązań 

w wyznaczonych terminach. 

Ryzyko związane z błędami ludzkimi i błędami dostawców  

Działalność prowadzona przez Emitenta charakteryzuje się stosunkowo dużym ryzykiem związanym z błędami 

ludzkimi jak i jakością wytwarzanych komponentów przez dostawców. W toku świadczenia usług lub sprzedaży 

produktów przez Emitenta mogą wystąpić m.in. błędy dotyczące oprogramowania produktów spółki, błędy 

montażowe czy wykrycie wad zakupionych półproduktów. Emitent będąc świadomy możliwości zaistnienia tego 

typu ryzyka, podejmuje niezbędne działania mające na celu sprawdzenie funkcjonowania urządzenia czy 

oprogramowania jeszcze przed dostarczeniem go do odbiorcy. Zamawiane komponenty cechuje ponadto ściśle 

określona specyfikacja jakościowa co ma na celu zmniejszenie przedmiotowego ryzyka. Finalnie na minimalizację 

możliwości wystąpienia tego rodzaju ryzyka wpływa doświadczenie wypracowane w toku prowadzonej działalności 

oraz posiadana wykwalifikowana kadra pracownicza. Umowy zawierane z dostawcami Emitenta mogą określać 

kwestie rękojmi za wady komponentów co może skutecznie zminimalizować koszty związane z tym ryzykiem. 
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W związku z tym, że Spółka wykorzystuje w technologii swoich produktów rozwiązania wysoce zaawansowane 

technologicznie to istnieje ryzyko braku terminowej dostawy komponentów lub półproduktów zamawianych przez 

Emitenta. Jeśli takie ryzyko się zmaterializuje to mogą pojawić się opóźnienia w dostępności tych komponentów 

zasobach Emitenta co może mieć duży wpływ na plany sprzedażowe spółki i możliwości plasowania produktów 

spółki na rynkach zbytu. Przestoje takie mogą wynikać np.  w związku ze zbyt dużym popytem na rynku tego 

półproduktu czy też potrzebą wykonania ulepszenia półproduktu przez dostawcę.  

Emitent minimalizuje takie ryzyko poprzez zamawianie komponentów i półproduktów od podmiotów 

wiarygodnych i renomowanych. 

Ryzyko związane z odejściem kluczowych pracowników i członków kierownictwa 

Na działalność Emitenta duży wpływ ma doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy kilku czołowych 

pracowników czy menagerów Emitenta. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata któregokolwiek z tych 

osób o istotnym wpływie na działalność Emitenta nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, 

strategię, sytuację finansową i jej wyniki finansowe. Wraz z odejściem któregokolwiek z kluczowych pracowników, 

Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania                   

i działalności operacyjnej.  

Duży wpływ na działalność Emitenta ma także rada naukowa działająca przy Emitencie. Ewentualna utrata 

kluczowego pracownika rady naukowej może mieć analogiczne konsekwencje dla Emitenta jak utrata wyżej 

wspominanych pracowników czy menagerów. 

Emitent stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów 

wynagrodzenia, adekwatnych do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników. W przypadku 

Emitenta kluczowi menagerowie, pracownicy jak i członkowie rady naukowej posiadają warranty subskrypcyjne 

pozwalające objąć w przyszłości dodatkowe akcje Emitenta. Jest to działanie mające sprzyjać kreowaniu wartości 

dla akcjonariuszy przez osoby kluczowe dla Emitenta. Warto zauważyć także, że Pan Prezes Krzysztof Mędrala 

posiada na moment przeprowadzenia emisji udział w kapitale zakładowym Emitenta mający dodatkowo 

motywować działania kreowania wartości dla akcjonariuszy przez Prezesa spółki. 

Ryzyko związane z brakiem akceptacji przez rynek produktów spółki 

Rozwiązania dostarczane przez Emitenta mogą ulec awarii w trakcie funkcjonowania, przyczyniając się tym samym 

do braku możliwości ich prawidłowego funkcjonowania. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub 

zawinienia ze strony Emitenta skutkujących przerwami w użytkowaniu produktów, Emitent jest narażony na ryzyko 

utraty zaufania odbiorców. Utrata zaufania odbiorców może rzutować na niemożność pozyskiwania nowych 

klientów i może w  istotny sposób wpłynąć na osiągane wyniki finansowe Spółki.  

Możliwe jest także odrzucenie produktów Spółki przez rynek zbytu mimo najwyższej skrupulatności czy najlepszych 

planów sprzedażowych i strategicznych Emitenta. Jest to szczególnie istotne ryzyko dla produktów będących we 

wczesnych fazach rozwoju. Strategia Emitenta opiera się o tworzenie produktów nowych i innowacyjnych 

mogących dostarczyć znaczące przychody. Bardzo często są to produkty czy rozwiązania bardzo młode                             

i nowatorskie.  

W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent zatrudnia doświadczonych menagerów, pracowników oraz konsultuje 

swoje działania z szeroką i kompetentną radą naukową. Dzięki temu tworzone produkty mają odpowiadać 

oczekiwaniom rynku i specyfice potrzeb docelowych klientów. 

Ryzyko konkurencji 

Produkty Emitenta mają być dostarczane krajowym i zagranicznym odbiorcom. 

 Globalny i europejski rynek medycyny odznacza się wysoką dynamiką wzrostu, wraz z rozwojem branży medycznej 

istnieje ryzyko zaostrzenia konkurencji na przedmiotowym rynku i rywalizacji między producentami urządzeń czy 

dostawcami rozwiązań softwarowych (informatycznych), w wyniku czego pozycja Emitent i jej perspektywy 

rozwoju mogą zostać zagrożone. W dalszej perspektywie może to wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych 

Emitenta i niemożność dalszego oraz dynamicznego rozwoju.  
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Ponadto spotęgowanie konkurencji może w przyszłości wymusić konieczność podjęcia kroków niezbędnych do 

zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzedaży, np. poprzez obniżkę cen oferowanych rozwiązań i usług czy też 

organizację dodatkowych akcji promocyjnych. Działania tego typu mogą negatywnie wpłynąć na dynamikę wzrostu 

oraz dalsze perspektywy rozwoju Emitenta. Warto zaznaczyć, że Emitent nie posiada bezpośredniego wpływu na 

poziom konkurencji jaka zachodzi na rynkach docelowych. Z racji innowacyjności rozwiązań spółki, obecna 

konkurencja nie jest określona jako znaczna jednak nie można wykluczyć, iż w przyszłości konkurenci Emitenta 

wprowadzą podobne funkcjonalności do swoich produktów. Takie działanie będzie mogło obniżyć marżowość 

produktów Emitenta co będzie miało bezpośrednie przełożenie na osiągane wyniki finansowe przez Emitenta. 

Podobnie jak w poprzednim czynniku ryzyka Emitent minimalizuje te przesłanki  i niepewności poprzez 

zatrudnienie doświadczonych menagerów, pracowników oraz konsultacje swoich działań z szeroką i kompetentną 

radą naukową. Dzięki temu tworzone produkty mają odpowiadać oczekiwaniom rynku i specyfice potrzeb 

docelowych klientów co powinno zbudować odpowiednie przewagi konkurencyjne produktów Spółki                              

w przyszłości. 

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej  

Spółka posiada zobowiązania z różnych tytułów będące konsekwencją działalności operacyjnej jaki i tworzonej 

dotychczas technologii produktowej. Obsługa powyższych zobowiązań odbywa się przede wszystkim przy 

wykorzystaniu bieżących wpływów z działalności jak i uzyskiwanego finansowania kapitałami własnymi.                        

W skrajnym przypadku gwałtownego, równoczesnego spadku popytu na produkty spółki, wzrostu kosztów oraz 

braku ściągalności należności mogą pojawić się trudności w utrzymaniu płynności finansowej przez Emitenta. 

Opóźnienia w realizacji powyższych zobowiązań mogą skutkować problemami w uzyskiwaniu, potrzebnego 

finansowania na dalszy rozwój Spółki i jej produktów.  

Emitent w celu minimalizacji ryzyka zagrożenia płynności finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania 

Emitenta, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego 

regulowania zobowiązań bieżących. W tym celu Emitent dodatkowo nawiązuje kontakty z osobami mającymi duże 

doświadczenie w uzyskiwaniu finansowania dla spółek medyczno-technologicznych. Dodatkowo w celu 

zmniejszenia tego ryzyka bardzo mogą pomóc kontakty i renoma rady naukowej działającej przy Emitencie. 

Ryzyko walutowe 

Emitent planuje część swoich produktów i usług sprzedawać i dostarczać za granicę, w związku z czym część 

zamówień może być rozliczana w walutach obcych. Ewentualne niekorzystne zmiany kursu walutowego mogą 

mieć negatywne konsekwencje dla poziomu marży uzyskiwanej na sprzedaży produktów i usług Emitenta jak i jej 

zmienności co może mieć wpływ na poziom płynności finansowej Spółki.  

W przyszłości Emitent będzie mógł zabezpieczać się przed ryzykiem kursowym przy pomocy odpowiednich 

instrumentów finansowych jak i podmiotów profesjonalnych dostarczających usługi zabezpieczenia kursów 

walutowych. 

Ryzyko zdarzeń losowych 

Zdarzenia losowe mogą mieć wpływ na działalność operacyjną Emitenta. Do takich zagrożeń mogą przykładowo 

należeć włamania do biura Spółki, ryzyko zalania, awarie techniczne sprzętu, przerwy w dostawach energii 

elektrycznej. Emitent stara się odpowiednio zabezpieczyć biuro Spółki, aby wyeliminować ryzyko zdarzeń losowych 

mogących wpłynąć na opóźnienia w inwestycjach, zamówieniach i ogólnej działalności.  

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 

Spółka ponosi ryzyko funkcjonowania w ramach regulacji prawnych obowiązujących na rynkach działalności 

gospodarczej Emitenta (rynkach zbytu). Na działalność Spółki potencjalny negatywny wpływ mogą mieć 

nowelizacje m.in. w zakresie prawa handlowego, ubezpieczeń społecznych, służby zdrowia, edukacji czy dotyczące 

wprowadzania urządzeń medyczno-technicznych do obiegu gospodarczego. W celu minimalizacji przedmiotowego 

ryzyka Emitent na bieżąco przeprowadza badania na zgodność stosowanych aktualnie przepisów przez Emitenta  

z bieżącymi regulacjami prawnymi. Wskazuje się ponadto, iż w związku z zamiarem rozpoczęcia świadczenia usług 
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na szeroko rozumianych rynkach zagranicznych Emitent lub jego spółki zależne mogą być zmuszone do uzyskania 

pracochłonnych zgód do działań sprzedażowych w zakresie swoich produktów jak i technologii produktów. 

W celu sprawnego przeprowadzenia certyfikacji przez instytucje upoważnione do tego na konkretnym rynku, 

Emitent zamierza nawiązać współpracę z podmiotami specjalizującymi się tworzeniu tego typu wniosków.  

Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. 

Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez 

Emitenta i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji urząd skarbowy może nałożyć na Emitenta 

karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Ponadto organy 

skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych określających wysokość 

zobowiązania podatkowego w ciągu kilkuletniego okresu od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. 

W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania 

podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny 

wpływ na sytuację finansową Spółki.  

W związku z międzynarodowymi planami strategicznymi spółki w zakresie uzyskiwania przychodów istotnym 

czynnikiem ryzyka jest możliwość podwójnego opodatkowania przychodów lub zysków wynikających z tej 

sprzedaży. Dodatkowym ryzykiem jest możliwość nałożenia kar w związku ze złamaniem lokalnych przepisów 

podatkowych. 

Emitent w celu minimalizacji tego ryzyka ma zamiar prowadzić szczegółowy monitoring przepisów podatkowych. 

W razie komplikacji interpretacyjnych możliwe będzie rozpoczęcie przez spółkę konsultacji z kancelariami 

prawnymi jak i kancelariami specjalizującymi się w przepisach podatkowych. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją 

gospodarczą krajów, na terenie których Emitent oferuje swoje produkty i usługi  będące jednocześnie rejonem 

aktywności gospodarczej klientów Emitenta. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, 

wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć: tempo wzrostu PKB, poziom średniego wynagrodzenia 

brutto, poziomu akumulacji oszczędności w gospodarstwach domowych, stopień zadłużenia jednostek 

gospodarczych i gospodarstw domowych, koniunktura w branży medyczno-technologicznej. Istnieje ryzyko, że 

pogorszenie wyżej wymienionych czynników będzie miał wpływ na możliwości generowania przychodów przez 

spółkę.  

Emitent nie ma wpływu na poziom ogólnej koniunktury rynkowej jednak będzie starał się dostosowywać swoją 

strategię sprzedażową do aktualnej sytuacji rynkowej. 

Ryzyko związane z dostawą kluczowych elementów produktów 

Wyłącznym dostawcą gogli Hololens oraz Hololens 2 jest firma Microsoft, a te produkty stanowią integralną część 

jednego z produktów Emitenta. Istnieje istotne ryzyko związane z brakiem dostaw lub opóźnieniach w dostawach, 

co będzie wiązało się z brakiem możliwości sprzedaży kluczowego produktu Emitenta. W chwili obecnej można 

zaobserwować duże zainteresowanie produktem Hololens, co może w rzeczywistości opóźnić lub doprowadzić do 

braku dostaw.   

Ryzyko związane z koncentracją produktową Emitenta 

Ważnym elementem oferty produktowej Emitenta jest  CarnaLife Holo. W przypadku  ograniczeń w sprzedaży  

tego rozwiązania spółka może nie osiągnąć wystarczających przychodów zapewniających stabilną sytuację 

finansowa. 

Ryzyko związane z sytuacją finansową Emitenta 

Emitent przeprowadza Emisję w celu ustabilizowania sytuacji finansowej tj. pozyskania następnej rundy 

finansowania. Ma to związek z rozwojem  produktów i usług Emitenta. Może się zdarzyć, że w przypadku braku 

realizacji zakładanych planów sprzedażowych Emitent może nie być w stanie finansować swojej działalności                        
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z innych źródeł niż kolejna emisja akcji. Wiąże się to z charakterystyką fundamentalną Emitenta jako spółki Venture 

Capital gdzie inne źródła kapitału poza finansowaniem właścicielskim jest trudno dostępne. 

W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent zatrudnia doświadczonych menagerów, pracowników oraz konsultuje 

swoje działania z szeroką i kompetentną radą naukową. Dzięki temu tworzone produkty mają odpowiadać 

oczekiwaniom rynku i specyfice potrzeb docelowych klientów. Dodatkowo Emitent stara się dywersyfikować źródła 

finansowania poprzez uzyskiwania kapitału również pod postacią szeroko rozumianych grantów lub dotacji 

publicznych związanych z rozwijanymi produktami i usługami. 

Ryzyko związane z niepozyskaniem odbiorców 

Odbiorcami produktów spółki są szpitale oraz przychodnie, które swoje zaopatrzenie realizują min. w drodze 

przetargu. Istnieje ryzyko, że grupa docelowa  w aktualnym stanie tej technologii oraz biorąc pod uwagę cennik 

nie będzie zainteresowana nabyciem produktu CarnaLife Holo czy CarnaLife System.  

W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent będzie się starać modyfikować cennik tak aby mitygować to ryzyko przy 

jednoczesnej dbałości o uzyskiwaną marżę produktową czy usługową. 

Ryzyko związane z brakiem realizacji strategicznych celów 

Strategicznym celem Emitenta jest zbudowanie mocnej pozycji w zakresie oprogramowania umożliwiającego 

obrazowanie 3D na terenie Europy, Azji, oraz Stanów Zjednoczonych, jednak ze względu na szereg czynników 

wpływających na skuteczność realizacji tej strategii Emitent nie może zagwarantować realizacji wszystkich celów. 

Ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji niepozwalających dostosować się spółce do zmieniających się warunków 

rynkowych, może oznaczać zmianę strategii i konieczność pozyskania kolejnych środków na rozwój, a w skrajnych 

przypadkach również może doprowadzić do upadłości Emitenta. 

W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent współpracuje z doświadczonymi pracownikami, menagerami czy radą 

naukową. W związku z planowanym rozwojem Spółka będzie poszukiwać kolejnych ekspertów, tak aby rozwój 

gramy produktowej i usługowej był zgodny ze strategią Spółki.   

Ryzyko związane z awariami technicznymi (kompatybilnością oprogramowania ze sprzętem klientów)  

Głównym przedmiotem usług emitenta jest dostarczanie oprogramowania umożliwiającego obrazowanie (3D) 

oraz rozwiązań wspomagających diagnostykę. Bieżące działanie systemu CarnaLife Holo wymaga zastosowania 

wysoce specjalistycznych gogli oraz komputerów o dużej mocy obliczeniowej. Takie wymagania sprzętowe mogą 

doprowadzić do niskiej stabilności pracy produktu emitenta oraz możliwych awarii technicznych. 

Rozwiązania dostarczane przez Emitenta (CaranaLife Holo oraz CarnaLife System) będą wymagać ciągłych 

aktualizacji i udoskonaleń, co może prowadzić do awaryjności oferowanych produktów. 

Ryzyko związane z koncentracją odbiorców 

Emitent będzie oferował swoje produkty specyficznej grupie odbiorców. Wiąże się z tym ryzyko koncentracji 

sprzedaży w danej grupie odbiorców. Istnieje istotne ryzyko rezygnacji klientów z oferowanych produktów co 

będzie wiązać się z utratą znacznej części przychodów oraz nieosiągnięciem dodatkowych celów sprzedażowych. 

Ryzyko związane z niepozyskaniem dodatkowych kapitałów 

Emitent jest we wczesnej fazie rozwoju i dalszy dynamiczny rozwój może wymagać pozyskania kolejnych rund 

finansowania. Istnieje istotne ryzyko, iż emitent nie pozyska, lub po pozyskaniu kapitału z emisji akcji nie będzie   

w stanie zorganizować kolejnych rund finansowania. Może to mieć wpływ na ograniczenie sprzedaży, rozwoju 

technologii oferowanej przez spółkę, a w skrajnym scenariuszu również doprowadzić do upadłości emitenta. 

Ryzyko związane z ograniczonymi mocami produkcyjnymi Emitenta 

Zarówno CarnaLife Holo jak i CarnaLife System są we wczesnej fazie rozwoju i wymagają dalszych intensywnych 

prac pozwalających na szersze wykorzystanie oraz na poszerzenie grupy docelowej. Emitent przy posiadaniu 

ograniczonych zasobów finansowych może nie być w stanie zwiększyć odpowiednio swoich mocy wytwórczych                  

i nie dostarczy w odpowiednim czasie większej kompleksowości swojego produktu. Może to znacząco wpłynąć na 

niską wartość sprzedaży. 
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Ryzyka wynikające z wprowadzania do obrotu, dystrybucji i importu urządzeń i systemów stosowanych  

w ochronie zdrowia (wyrobów medycznych) 

Dodatkową działalnością Emitenta jest sprzedaż (w tym import i eksport) i wprowadzanie do obrotu urządzeń                    

i systemów służących ochronie zdrowia, w szczególności diagnostyce medycznej. Produkty powyższe, jako 

związane z procesem diagnostyki medycznej i leczenia, stanowią przedmiot szczególnej regulacji prawnej we 

wszystkich jurysdykcjach, z którymi powstają interakcje handlowe w toku działalności Emitenta. Z uwagi na 

rozmiar, zakres i kierunki rozwoju działalności Emitenta, jako szczególnie istotne dla jego sytuacji, są 

uwarunkowania prawne obrotu produktami Emitenta na obszarze Polski, krajów Unii Europejskiej oraz Stanów 

Zjednoczonych. 

Ryzyko nieuzyskania przez Emitenta certyfikacji FDA na wprowadzenie urządzenia medycznego na rynek 

USA 

  Z wprowadzaniem produktów Emitenta do obrotu na rynku Stanów Zjednoczonych wiążą się właściwe dla tej 

jurysdykcji uwarunkowania prawne, które w związku z udziałem sprzedaży systemów CarnaLife Holo na tym rynku 

mają istotne znaczenie dla sytuacji Emitenta. Systemy  oferowane przez Emitenta są sklasyfikowane jako wyroby 

medyczne na gruncie prawa amerykańskiego i podlegają rozlicznym regulacjom FDA - Agencji Żywności i Leków 

(Food and Drug Administration), w tym w zakresie produkcji, etykietowania, promocji, dystrybucji, wysyłki                     

i sprzedaży tych wyrobów.  

Emitent może nie uzyskać dopuszczenia oraz certyfikatów, niezbędnych dla wprowadzania do obrotu jego 

produktów na ważny dla niego rynek Stanów Zjednoczonych. FDA może podjąć decyzję o zawieszeniu, 

wstrzymaniu lub wykluczeniu z obrotu wyrobów Emitenta. Podobnie Emitent może nie zdołać uzyskać aktualnych 

dopuszczeń lub certyfikatów odnośnie nowych lub modyfikowanych urządzeń lub systemów. Powyższe 

okoliczności mogą skutkować ograniczeniem możliwości działalności Emitenta na rynku Stanów Zjednoczonych, co 

może wywołać istotny niekorzystny wpływ na wartość przychodów i sytuację majątkową Emitenta. 

 Ryzyko związane z odpowiedzialnością Emitenta jako producenta, za produkt wprowadzany do obrotu 

W prawnych jurysdykcjach, w których prowadzi działalność Emitent, jest prawnie usankcjonowana 

odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, rozumiana jako odpowiedzialność podmiotu wprowadzającego 

produkt na rynek, którego użycie zgodnie z przeznaczeniem może spowodować szkody osobowe lub rzeczowe. 

Istnieje ryzyko wystąpienia roszczeń pacjentów w przypadku błędnego wspomagania diagnostyki lub złych decyzji 

podejmowanych przez specjalistów na podstawie zastosowania CarnaLife Holo czy CarnaLife System. Może to 

skutkować odpowiedzialnością finansową emitenta oraz doprowadzić do braku zaufania do produktów Emitenta. 

W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent będzie konsultować występowanie takiej potencjalnej niepewności                   

z odpowiednią kancelarią prawną.  

Ryzyko związane z istotnymi umowami 

Emitent rozpoznaje ryzyko związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem jak również rozwiązaniem 

umów istotnych, w tym wskutek ich wypowiedzenia przez kontrahenta. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przez Emitenta umów istotnych może wiązać się z powstaniem po stronie Emitenta odpowiedzialności z tego 

tytułu, w tym odszkodowawczej. Rozwiązanie poszczególnych umów istotnych może wiązać się z częściową lub 

całkowitą utratą przychodów planowanych przez Emitenta z tych umów, przy czym równocześnie nie musi być to 

związane z proporcjonalnym obniżeniem kosztów planowanych w związku z tymi umowami. Umowy Emitenta 

przewidujące sprzedaż lub dostawę produktów lub systemów z asortymentu Emitenta, obciążone są również 

ryzykiem związanym z rękojmią oraz gwarancją (jeżeli taka jest udzielana). 

Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej Emitenta oraz tajemnicy przedsiębiorstwa 

Działalność Emitenta i jego pozycja konkurencyjna jest uzależniona od zapewnienia całościowej ochrony 

unikalności rozwiązań technicznych wprowadzanych na rynek w ramach kolejnych generacji produktów Emitenta. 

Emitent w ramach dostępnych instrumentów prawnych podejmuje działania służące ochronie własności 

intelektualnej Spółki. W odniesieniu do rozwiązań mogących być przedmiotem ochrony patentowej – działania 

Emitenta nakierowane są na patentowanie rozwiązań technicznych w możliwie szerokim zakresie jurysdykcji, ze 
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szczególnym uwzględnieniem jurysdykcji o strategicznym znaczeniu dla działalności Emitenta, to jest Stany 

Zjednoczone i Unia Europejska. Emitent podejmuje działania mające na celu ochronę tej tajemnicy, rozpoznając 

wejście w posiadanie tych informacji przez podmioty konkurencyjne jako istotny czynnik osłabiający pozycję 

konkurencyjną Emitenta. Emitent jednak nie posiada możliwości całkowitego zabezpieczenia się przed wejściem 

w posiadanie tajemnicy przedsiębiorstwa Emitenta przez podmioty nieuprawnione. Emitent wskazuje nadto, iż 

nawet najszerzej z możliwych zakreślona polityka zabezpieczania praw własności intelektualnej nie uniemożliwi 

konkurentom działalności. W obszarze działalności Emitenta opracowano i opracowuje się nadal liczne rozwiązania 

techniczne, wzory techniczne i przemysłowe oraz utwory, które mogą z powodzeniem znajdować zastosowanie             

w produkcji i dystrybucji wyrobów przez podmioty konkurencyjne. Istnieją również prawne i techniczne możliwości 

wprowadzania do obrotu wyrobów, które będą konstruowane przy korzystaniu z praw własności intelektualnej 

Emitenta, dokonywanemu jednak w ramach obejścia tych praw lub w stopniu i w sposób nie pozwalający na 

wykazanie Emitentowi naruszenia jego praw, lub też czyniący takie dochodzenie zbyt ryzykownym i kosztownym. 

 Ryzyko ograniczeń rozwoju Emitenta związanych z prawami własności intelektualnej osób trzecich  

Wykorzystując w toku własnej działalności ochronę praw własności intelektualnej, Emitent musi liczyć się ze 

skutkami podejmowania podobnych działań również przez konkurentów. Emitent wskazuje, iż potencjalne 

negatywne następstwa wykazania przez dany podmiot naruszeń jego praw przez Emitenta, wiązałoby się                      

w szczególności z potencjalnymi dotkliwymi konsekwencjami w zakresie roszczeń odszkodowawczych, roszczeń        

o zaniechanie wykorzystywania danych rozwiązań lub żądań zawarcia stosownej umowy licencyjnej przez 

Emitenta. Spółka dąży do zachowania podwyższonej staranności w zakresie unikania naruszeń praw 

przysługujących osobom trzecim, jednakże nie ma pewności czy w istocie takich naruszeń będzie w stanie uniknąć. 

Nawet bowiem całkowicie niezależne projektowanie określonych rozwiązań technicznych, wzorniczych czy 

programistycznych może prowadzić do rezultatów zastrzeżonych już prawami osób trzecich. Jako stanowiące 

źródło szczególnego ryzyka Emitent kwalifikuje postępowania patentowe, dopuszczalne w niektórych 

jurysdykcjach (w tym np. w Stanach Zjednoczonych), w których wniosek patentowy wraz z opisem zastrzeganego 

rozwiązania jest niejawny (urzędowo utajniany) do czasu zakończenia postępowania. W takich przypadkach do 

czasu przyznania patentu konkurentowi Emitenta, Spółka nie ma możliwości stwierdzenia, że planowane do 

wdrożenia lub wdrożone rozwiązania są objęte wnioskiem patentowym osoby trzeciej. W przypadku przyznania 

patentu zastrzegającego rozwiązania techniczne z których korzysta Emitent, byłby on zmuszony albo wycofać               

z obrotu sprzedawane urządzenia, zmienić zastosowane rozwiązania techniczne albo ponieść koszty wykupienia 

określonych licencji. Emitent jako na istotny komponent niniejszego czynnika ryzyka wskazuje również na 

obciążenia organizacyjne i kosztowe, jakie mogą wiązać się z roszczeniami osób trzecich wobec Emitenta, opartymi 

o naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich oraz na możliwe ryzyka związane z reputacją Emitenta. 

Występowanie powyższych zjawisk może w przyszłości negatywnie wpływać na efektywność działalności Emitenta, 

prowadząc do ograniczenia lub wyłączenia możliwości sprzedaży wyrobów Emitenta, wzrostu kosztów działalności 

i obniżenia jej rentowności działalności, a tym samym istotnie negatywnie wpływać na sytuację finansową 

Emitenta. 

Ryzyko ograniczeń rozwoju emitenta związanych ze strukturą organizacyjną 

Emitent wskazuje, iż wdrożona przez niego struktura organizacyjna cechuje się ograniczonym stopniem 

rozbudowania i skomplikowania. Na kształt struktury organizacyjnej ma wpływ rozmiar przedsiębiorstwa Emitenta. 

Emitent wskazuje, iż wdrożona aktualnie struktura organizacyjna może okazać się w przyszłości nieadekwatna do 

złożoności procesów biznesowych, przeprowadzanych w organizacji Emitenta. Takie zjawisko może powodować 

opóźnienia lub błędy w realizacji procesów biznesowych, może również powodować nadmierne obciążenia 

pracowników Emitenta, jak również utrudnienie głębokiej specjalizacji pracowników, którym powierzane będą 

szerokie zakresy zadań. Podobnie jak w każdej zorganizowanej strukturze, w działalności Emitenta istnieją ryzyka 

związane z zakłóceniami kooperacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Emitenta. Zakłócenia 

takie mogą być spowodowane niesprawnym obiegiem informacji i/lub dokumentów w przedsiębiorstwie, 

niesprawnością lub niewykonywaniem obowiązujących procedur lub błędnie pojętym współzawodnictwem. 

Występowanie powyższych zjawisk może w przyszłości negatywnie wpływać na efektywność działalności Emitenta, 

prowadząc do obniżenia jego przychodów a tym samym negatywnie wpływać na sytuację finansową Emitenta. 
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Ryzyko szkód wizerunkowych Emitenta  

Skuteczność działalności Emitenta oraz zdolność do konkurowania na rynku jest w znacznej mierze związana                   

z nieposzlakowaną opinią Emitenta i wprowadzanych przez niego do obrotu produktów. Emitent może notować 

ryzyko pogorszenia  opinii, wynikającej z rozpowszechniania możliwych zarzutów co do działalności Emitenta lub 

właściwości jego produktów. Emitent dostrzega możliwość podejmowania wobec niego prób wywierania nacisku, 

poprzez przygotowywanie lub realizację działań mających na celu nadszarpnięcie dobrego imienia Emitenta. 

Emitent dokłada starań w celu ograniczania możliwości powstawania takich sytuacji głównie poprzez dbałość               

o najwyższą jakość wprowadzanych do obrotu produktów i systemów, jednakże nie może gwarantować pełnej 

skuteczności tych działań. Wystąpienie powyższych okoliczności może negatywnie oddziaływać na rozwój 

Emitenta poprzez ograniczenie możliwości pozyskiwania nowych kontraktów, a tym samym wpływać na obniżenie 

wartości przychodów notowanych przez Emitenta. Wytaczanie powództw o ochronę dóbr osobistych Emitenta 

może odnosić przeciwny do zamierzonego skutek dodatkowych niepożądanych informacji dotyczących Emitenta, 

wobec czego Emitent musi szczególnie ostrożnie wykorzystywać podobne instrumenty. 

Ryzyko w zakresie obciążeń publicznoprawnych działalności Emitenta 

Działalność Emitenta oraz zawierane przez niego transakcje będą podlegały różnorakim obciążeniom 

publicznoprawnym w różnych jurysdykcjach, w głównej mierze w Polsce, Unii europejskiej oraz na obszarze 

Stanów Zjednoczonych . Obciążenia te mają charakter podatków, a w obrocie zagranicznym z krajami innymi niż 

państwa UE – również ceł i tym podobnych opłat. Wyniki działalności Emitenta są wobec tego w dużej mierze 

uzależnione od właściwej realizacji odpowiednich dotyczących Emitenta przepisów prawa podatkowego, przez co 

Emitent rozumie ponoszenie obciążeń publicznoprawnych w najniższym możliwym wymiarze zgodnym                                

z obowiązującymi przepisami. Niewłaściwe stosowanie przepisów prawa podatkowego może wiązać się                               

z nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi działalności Spółki lub też z nieplanowanymi, dolegliwymi konsekwencjami 

w postaci dodatkowych obciążeń odsetkowych lub mających charakter sankcji administracyjnych lub karnych, jakie 

mogą spotkać Emitenta w przypadku zaniżania (w tym niezawinionego) wysokości danin. Emitent musi liczyć się 

również z uciążliwościami związanymi z procedurami wymiaru powyższych opłat publicznoprawnych oraz kontroli 

przeprowadzanych przez uprawnione organy. Występowanie powyższych zjawisk może w przyszłości negatywnie 

wpływać na efektywność działalności Emitenta, prowadząc do wzrostu kosztów działalności i obniżenia 

rentowności działalności, a tym samym negatywnie wpływać na sytuację finansową Emitenta. 

Ryzyko w zakresie zaniechania lub obniżenia refundacji usług świadczonych przy pomocy produktów 

Emitenta w ramach publicznych systemów ochrony zdrowia 

Emitent dystrybuuje swoje produkty do placówek opieki zdrowotnej  (prywatnych i publicznych). Część kosztów 

usług Emitenta może podlegać w niedalekiej przyszłości refundacji z publicznych środków. Istnieje ryzyko, że usługi 

oferowane przez Emitenta mogą w przyszłości w ogóle nie uzyskać refundacji. Takie okoliczności będą miały 

negatywny wpływ na sytuacje finansową Emitenta. 

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych 

Emitent wskazuje, iż przedstawiona lista ryzyk może nie być listą zamkniętą. W trakcie działalności emitenta mogą 

wystąpić inne ryzyka, które nie zostały wskazane w niniejszym dokumencie, a mogą mieć istotny wpływ na 

działalność emitenta. Emitent nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich swoich interesów przed działaniem ryzyk 

nieprzewidywalnych. 

Ryzyko prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych 

Emitent zamierza dystrybuować swoje produkty na obszarze Stanów Zjednoczonych, a działalność w tym kraju 

może skutkować bardziej lub mniej zasadnymi pozwami sądowymi ze strony konkurencji, użytkowników czy 

pacjentów. Emitent wskazuje na to ryzyko, ze względu na możliwość poniesienia kosztów odszkodowań                             

i procesowych ze względu na swoją działalność w tym kraju. 

Ryzyko związane z głównymi akcjonariuszami 

Trzech głównych akcjonariuszy Emitenta posiada łącznie ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Istnienie więc wysokie ryzyko działania w interesie większościowych akcjonariuszy w ramach kompetencji Walnego 
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Zgromadzenia Akcjonariuszy określonych przepisami prawa i Statutu Emitenta, co może doprowadzić do nie 

uwzględnienia w pełni interesu mniejszościowych akcjonariuszy. 

 

1.2.  Czynniki ryzyka związane z Ofertą Publiczną i obrotem akcjami na rynku 

zorganizowanym 

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

organizowanym przez GPW na rynku NewConnect. W związku z tym poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka 

związane nie tylko z Ofertą Publiczną ale także z ubieganiem się o wprowadzenie papierów wartościowych do 

obrotu oraz z samym obrotem na rynku alternatywnym. 

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji 

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi 

na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, oferującego lub inne podmioty 

uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego lub 

uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może 

nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2, Ustawy o Ofercie Komisja 

może:  

(i)  nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  

(ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub  

(iii) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu            

w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 

dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub 

inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub 

oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu 

zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo 

przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia 

tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środki 

opisane w powyżej.  

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach (i) – (iii), także w przypadku gdy:  

(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej 

oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów, 

(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

emitenta, 

(iii) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 

naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle 

przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub  

(iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych 

przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą 

prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę, 

i ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne. 

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów 

Ustawy regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej. 
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Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy oferty 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2 – 4 Rozporządzenia 

Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej - przez emitenta, oferującego, 

podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich 

zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może: 

(i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres 

nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, 

lub, 

(ii) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności               

w przypadku gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie 

określonym w wyszczególnieniu (i), lub 

(iii) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2, 

informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia praw. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu (ii) Komisja może wielokrotnie 

zastosować przewidziane powyżej środki. 

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów 

Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej. 

Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku 

Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia przez niego 

od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma - zgodnie z zasadami dystrybucji opisanymi w 

Rozdziale 3 pkt 3.8. Dokumentu Ofertowego - zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Serii G bez odsetek 

i odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii G nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

1)  nie zostanie subskrybowanych przynajmniej  2.000.000 Akcji Serii G, 

2) w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego                    

w drodze emisji Akcji Serii G Emitent nie złoży w sądzie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału 

zakładowego, albo 

3)  sąd prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji Serii G. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje Serii G zostaną zwrócone inwestorom bez 

jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów  

Zgodnie z zapisami niniejszego Dokumentu, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty 

Publicznej, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Serii G. W takim przypadku, 

zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie Suplementu do Dokumentu 

Ofertowego. Informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany 

Dokument. Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na oferowane Akcji Serii G może spowodować zamrożenie 

na pewien okres środków finansowych wniesionych przez Inwestorów w formie dokonanych wpłat.  

Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na ASO 

Akcje Serii G będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Zgodnie z § 3 

-6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu jest spełnienie szeregu 

wymogów. Emitent dołoży należytej staranności, aby wszystkie z nich były dochowane. Jednakże - zgodnie                              

z powyższymi przepisami - Organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu akcji,             

w szczególności jeżeli uzna, że wprowadzenie ich do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi 

jego uczestników.  
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Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowania Akcji Serii G w Alternatywnym Systemie Obrotu lub 

nierozpoczęcia ich notowania 

Zgodnie z § 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rozpoczęcie notowania instrumentów finansowych              

w ASO następuje na wniosek ich Emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania. Emitent złoży stosowny 

wniosek oraz dopełni wszystkich obowiązków. 

Jednakże - na podstawie § 7 ust. 6 Regulaminu ASO - Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może uzależnić 

rozpoczęcie notowań od przedstawienia przez Emitenta, autoryzowanego doradcę lub animatora rynku 

dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów. W związku z powyższym istnieje więc ryzyko opóźnienia 

rozpoczęcia notowania akcji Emitenta w ASO lub - w przypadku niemożliwości przedstawienia żądanych informacji 

- nierozpoczęcia ich notowania. 

Ryzyko niskiej wyceny i niskiej płynności akcji na rynku 

W opinii Emitenta Inwestorzy powinni mieć na uwadze fakt, że nie ma pewności, że akcje Emitenta w przyszłości, 

po wprowadzeniu do obrotu w ASO Akcji Serii G, będą przedmiotem aktywnego obrotu.  

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń kupna          

i sprzedaży składanych przez inwestorów. Istnieje zatem ryzyko, że liczba akcji będąca faktycznie przedmiotem 

transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje te mogą charakteryzować się niewielką 

płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie 

i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między 

innymi okresowych zmian wyników finansowych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu 

inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych 

światowych rynkach papierów wartościowych. 

Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu instrumenty 

finansowe Emitenta w określonych przepisami prawa przypadkach oraz gdy: 

- zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

- zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów, 

- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu może nastąpić - na 

podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO również: 

- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 

Emitenta dodatkowych warunków, 

- jeżeli Organizator ASO uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

- jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu, 

- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 

- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy 

czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem 

połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Organizator ASO może zawiesić na 

dowolny okres obrót tymi instrumentami (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu jest także uprawniony do wykluczenia z obrotu instrumentów 

finansowych Emitenta z obrotu, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących                                   

w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone                                 

w Regulaminie ASO, a w szczególności: 
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- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych 

wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności 

Emitenta, jego organów lub ich członków, 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, 

istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia 

sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta, 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich 

publikacją, 

- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO. 

Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w ASO. 

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu                   

w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, organizator ASO - na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego - wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym 

systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy 

niż 10 dni. 

Art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie stanowi, że na żądanie KNF organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez nią 

instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 

ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

W przypadku naruszeń przepisów Rozporządzenia MAR, określających obowiązki emitentów w zakresie:  

-  identyfikacji, dokumentowania i przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych, 

-  prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych, 

-  prowadzenia list członków organów Spółki i osób z nimi blisko związanych oraz powiadamiania o dokonywaniu 

przez te osoby transakcji instrumentami finansowymi Spółki.  

KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu              

w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

W przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez te 

papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta                        

w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zgodnie § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 Regulaminu ASO: 

- na wniosek Emitenta, 

- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w ASO, jeżeli 

Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych 

wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności 

Emitenta, jego organów lub ich członków, 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, 
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istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia 

sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta, 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich 

publikacją, 

- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO. 

Do terminu zawieszenia, o którym mowa powyżej, nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1. Regulaminu ASO 

stanowiącego, iż czas zawieszenia nie może przekraczać trzech miesięcy.  

Paragraf 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi natomiast, iż przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów 

finansowych z obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami 

finansowymi. Termin zawieszenia może w takim przypadku przekroczyć trzy miesiące. 

Zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy Emitent nie wykona nałożonej na niego - na podstawie 

przepisu ust. 1 pkt 2 tego samego paragrafu - kary pieniężnej lub pomimo nałożenia kary pieniężnej albo 

upomnienia: 

- nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, lub 

- nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki emitentów instrumentów finansowych w ASO, lub 

- nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO.  

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w ASO. 

Art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie stanowi, że w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub 

bezpieczeństwa obrotu w ASO albo naruszenia interesów inwestorów, Organizator ASO - na żądanie KNF - zawiesza 

obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

W przypadku zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z drastycznym 

zmniejszeniem ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta przez Komisję Nadzoru 

Finansowego 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Rozporządzenia 

MAR, które są przewidziane w przepisach Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary pieniężnej przez Organizatora Alternatywnego Systemu 

Obrotu  

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę 

pieniężną w wysokości do 50.000 zł, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących                              

w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone                                   

w Regulaminie ASO, a  w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych 

wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności 

Emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO), 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, 

istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia 

sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta (§ 15b Regulaminu ASO), 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych - § 17 Regulaminu ASO), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich 

publikacją (§ 17a Regulaminu ASO), 
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- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO (§ 17b 

Regulaminu ASO). 

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z autoryzowanym doradcą, zawieszeniem 

prawa do wykonywania działalności autoryzowanego doradcy lub skreśleniem autoryzowanego doradcy 

z listy autoryzowanych doradców 

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku: 

- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem 3 lat (lub krótszego okresu -                 

w przypadku wydania przez Organizatora ASO zgody, o której mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO),  

- zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w ASO,  

- skreślenia autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców. 

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje 

obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego 

uczestników. 

Ryzyko związane z publikacją raportów bieżących, okresowych oraz publikacji informacji lub komentarzy 

prasowych przez spółkę  

W związku z obrotem instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu Spółka jest 

zobowiązana do publikacji raportów bieżących jak i okresowych. Przekazywanie przez Emitenta informacji poprzez 

te raporty stanowi formę komunikowania najważniejszych wydarzeń spółki inwestorom. Opublikowanie informacji 

poprzez raport bieżący, okresowy lub inne formy komunikatów prasowych może wywołać zwiększoną zmienność 

ceny akcji. W związku z tym, że historyczne wolumeny transakcyjne akcjami Emitenta nie są zbyt znaczne wpływ 

takich komunikatów na cenę akcji może być znaczący. W związku z tym ryzykiem inwestorzy powinni zapoznawać 

się z kalendarium publikacji raportów okresowych a także stale monitorować komunikaty bieżące lub inne 

komunikaty publikowane w szeroko rozumianych mediach.  

Ryzyko nieskutecznego przeniesienia notowań akcji spółki z New Connect na Rynek Główny GPW 

Emitent w związku ze swoją strategią rozwoju dokłada starań aby przenieść notowania swoich akcji z obrotu na 

NewConnect na docelowy, Rynek Główny GPW. Działanie takie może zwiększyć zainteresowanie akcjami spółki jak 

i poprawić płynność akcji. Dodatkowo postępowanie takie może pozytywnie wpłynąć na wycenę akcji i ich 

rozpoznawalność. Istnieje ryzyko, że działania te zakończą się niepowodzeniem i rozczarowanie inwestorów 

związane z brakiem sukcesu tego procesu może negatywnie wpłynąć na kurs akcji Emitenta. Wynika to z tego, że 

wprowadzenie do obrotu na Główny Rynek GPW wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów jakie musi wykonać 

Emitent. W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent będzie współpracować z szeregiem podmiotów profesjonalnych 

pomagających w zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w związku z przeniesieniem notowań przez Komisję 

Nadzoru Finansowego tak aby ryzyko braku zmiany rynku notowań było minimalizowane. 

Ryzyko związane z wysoką wyceną Akcji Emitenta 

Emitent wskazuje, iż jego akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu, a kapitalizacja spółki określana 

jest na podstawie obrotu niewielką ilością akcji. Może to świadczyć o zawyżonej wycenie akcji Emitenta, lub kurs 

akcji może podlegać manipulacji. Emitent wskazuje iż faktyczna wartość jego akcji może odbiegać od aktualnego 

kursu obserwowanego na rynku NewConnect. Emitent wskazuje, iż sprzedaż większego pakietu akcji po aktualnym 

kursie może okazać się niemożliwa ze względu na brak popytu.  
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2.  OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE 

OFERTOWYM 

2.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w 

Dokumentu Ofertowego 

Za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w Dokumencie Ofertowym odpowiedzialni 

są: 

1. Emitent - MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie. Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje 

zamieszczone w Dokumencie Ofertowym. 

2. Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje 

zawarte w pkt 3.8. Rozdziału 3. Dokumentu Ofertowego „Dane o emisji”. 
 

2.2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie 

Ofertowym 

2.2.1. Oświadczenie Emitenta 
 

Działając w imieniu MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy 

dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

_________________________________                                               __________________________________ 

Krzysztof Mędrala - Prezes Zarządu                                        Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu                

Warszawa, dnia 10 lutego 2020 roku 

2.2.2. Oświadczenie firmy inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie Publicznej 

 

Działając w imieniu Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczamy, że zgodnie z najlepszą 

wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w punkcie 3.8. Dokumentu 

Ofertowego, za które Prosper Capital Dom Maklerski S.A. ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym i że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

_________________________________                                                __________________________________ 

Andrzej Przewoźnik - Prezes Zarządu                                Radosław Jodko – Wiceprezes Zarządu 

Warszawa, dnia 10 lutego 2020 roku  
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3. DANE O EMISJI 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych 

papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, 

wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz 

zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

3.1.1.  Rodzaj, liczba i wartość 

Przedmiotem Oferty Publicznej są Akcje Serii G - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda, Serii G w łącznej liczbie 4.000.000 o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł. 

3.1.2. Rodzaje uprzywilejowania  

Akcje Serii G nie będą w żaden sposób uprzywilejowane. 

3.1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 

3.1.3.1. Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zawarte w Statucie Emitenta 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji. 

3.1.3.2. Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji  

Emitent nie posiada informacji o umownych ograniczeniach, które dotyczyłyby przenoszenia praw z Akcji będących 

przedmiotem Oferty. 

 

3.2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z 

określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych 

wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów 

Akcje Serii G będą opłacane wyłącznie w formie pieniężnej. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii G w wysokości 

około 2,68 mln zł  

Lp. Cel Przeznaczane środki (tys. ) 

1 Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na dalszy rozwój oferty produktowej (wzrost 
zatrudnienia w obszarze Holo oraz Telemedycyny) 

2.000 

2 Rozpoczęcie procesu certyfikacji w USA (FDA) 180 

3 Zwiększenie kosztów związanych z komercjalizacją (marketing/sprzedaż – udział w 

konferencjach i rozwój sieci dystrybucji) 

500 

Razem 2.680 zł 
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3.3. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze wskazaniem: 

3.3.1. organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji w spółce akcyjnej 

jest Walne Zgromadzenie. W przypadku Akcji Serii G decyzję o ich emisji podjęło Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie w dniu 07 października 2019 roku. 

 

3.3.2. daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści 

Akcje Serii G emitowane są na podstawie Uchwały nr 4/2019 NWZ Spółki z dnia 07 października 2019 roku. 

Treść uchwały jest następująca: 
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3.4.  Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń 

tego prawa 

Prawo poboru Akcji Serii G zostało wyłączone.  

 

3.5.  Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie, ze wskazaniem 

waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda 

Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: 

a) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu 

dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 

począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego 

bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych; 

b) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym 

po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą                         

w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz 

pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

Dywidenda będzie wypłacana w złotych. 

 

3.6.  Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w 

przyszłości 

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  

 

3.7. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tej umowy, 

w przypadku gdy Emitent zawarł taką umowę 

W związku z Ofertą Publiczną Emitent nie zawarł żadnych umów o gwarancję emisji.  

 

3.8. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

3.8.1. Osoby, do których kierowana jest Oferta 

Oferta Publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej - bez żadnych włączeń.  

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor,                              

w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się 

z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym        

z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się 

znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Akcji nie narusza przepisów prawa.  
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Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części 

rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej 

jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, 

zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. 

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji 

S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US 

Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są 

uprawnione do nabycia Akcji. 

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, 

oferta lub zaproszenie do nabycia Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej 

jurysdykcji   w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. 

Dokument Ofertowy ani Akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji                                 

w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

3.8.2. Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej 

Oferta Publiczna rozpoczęła się z chwilą udostępnienia do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego, w dniu 

10 lutego 2020 roku. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane we wskazanych 

poniżej terminach: 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Serii G 10 lutego - 28 lutego 2020 

Dzień Przydziału Akcji Serii G 2 marca 2020 

Zwrot nadpłaconych kwot 3 marca 2020 
 

Terminy Oferty Akcji mogą ulec zmianie.  

W przypadku przedłużenia lub skrócenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie 

później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy 

okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku 

skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie 

przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu tego wcześniejszego terminu. 

Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu 

Ofertowego i termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty.  

Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie Suplementu do Dokumentu Ofertowego podanego 

do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Ofertowy, czyli na stronie 

internetowej Spółki www.medapp.pl oraz na stronie internetowej PCDM www.pcdm.pl. Wyjątkiem od zasady 

przekazania informacji o zmianie terminu w formie Suplementu jest wcześniejsze zakończenie przyjmowania 

zapisów i wcześniejszy przydział Akcji związane z subskrybowaniem większej liczby Akcji, niż oferowana, która to 

informacja zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego. 

3.8.3. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 

3.8.3.2. Zapisy na Akcje Serii G 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego proponuje się nabycie nie więcej, niż 4.000.000 (cztery miliony) 

akcji zwykłych na okaziciela Serii G Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) każda i łącznej 

http://www.medapp.pl/
http://www.pcdm.pl/


Dokument Ofertowy MedApp S.A.     

 

 S t r o n a  31 | 69 

 

wartości nominalnej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100). Cena Emisyjna jednej Akcji wynosi 0,67 zł 

(zero złotych 67/100).  

Zapisy na Akcje Serii G przyjmowane będą po Cenie Emisyjnej. 

Firmą pośredniczącą w Ofercie Publicznej Akcji Serii G jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A.  

Jeden Inwestor może złożyć zapis opiewający na co najmniej 3.000 (trzy tysiące) Akcji, ale nie więcej, niż 4.000.000 

(cztery miliony) Akcji. Dany Inwestor może złożyć więcej, niż jeden Formularz zapisu, przy czym łączna liczba Akcji 

wskazana w tych Formularzach zapisu nie może być większa, niż 4.000.000 (cztery miliony) Akcji.  

Formularz zapisu może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła umowę świadczenia usług maklerskich 

polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych.  

PCDM zamierza utworzyć konsorcjum wybranych firm inwestycyjnych na potrzeby przyjmowania Zapisów na Akcje 

Serii G. Lista wyżej wymienionych firm inwestycyjnych zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie 

Komunikatu Aktualizującego,  w sposób, w jaki zostało udostępniony Dokument Ofertowy. 

Formularze zapisu na Akcji Serii G mogą być przyjmowane od Inwestorów w następujący sposób: 

- w Punkcie Obsługi Klientów PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00 - 645 Warszawa lub w innym Punkcie Obsługi 

Klienta spośród wymienionych w punkcie 6.5 Dokumentu Ofertowego, lub w innym miejscu uzgodnionym z PCDM, 

- we wszystkich Punktach Obsługi Klientów członków Konsorcjum których lista zawarta będzie w punkcie 6.5 

Dokumentu Ofertowego.  

- poprzez przesłanie podpisanego Formularza zapisu drogą korespondencyjną - pocztą lub kurierem – na adres 

PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00 - 645 Warszawa, przy czym Formularz zapisu musi zostać dostarczony na adres 

PCDM najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia przewidzianego na przyjmowanie zapisów na Akcje Serii G. 

Wykaz wszystkich Punktów Obsługi Klientów  przyjmujących Formularze zapisu na Akcje Serii G jest zawarty                    

w punkcie 6.5 Dokumentu Ofertowego. 

W każdym z Punktów Obsługi Klientów można uzyskać informację o szczegółowych zasadach dokonywania zapisów 

i ich opłacania. 

W związku ze złożeniem zapisów Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów, za wyjątkiem ewentualnych 

kosztów wynikających ze złożenia zapisu droga korespondencyjną. 

Składając Formularz zapisu na Akcje Serii G Inwestor albo osoby reprezentujące osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadjącą osobowości prawnej okazują pracownikowi PCDM dokument tożsamości.                          

W przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wymagane 

jest też złożenie odpisu z odpowiedniego rejestru lub aktu zawiązania tej jednostki lub innego dokumentu 

urzędowego, z którego wynikać umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. W przypadku Formularzy 

zapisów dostarczanych korespondencyjnie wymagane jest również dołączenie do nich kopii dowodu tożsamości            

i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub/i zdjęcie) osób 

podpisujących Formularz zapisu, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Ich brak spowoduje, że złożony zapis 

będzie bezskuteczny. 

Formularz zapisu na Akcje składany jest w 3 egzemplarzach. Jej wzór umieszczony jest w punkcie 6.4 Dokumentu 

Ofertowego. 

Dopuszczalne jest złożenie Formularza zapisu przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora. 

Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oryginał pełnomocnictwa 

powinien zostać przekazany PCDM najpóźniej wraz z Formularzem zapisu na Akcje. Składając zapis na Akcje Serii 

G pełnomocnik okazuje pracownikowi PCDM dokument tożsamości. W przypadku dostarczania Formularza zapisu 

drogą korespondencyjną oryginał pełnomocnictwa powinien zostać dostarczony na adres PCDM najpóźniej do 

godz. 17:00 ostatniego dnia przewidzianego na przyjmowanie zapisów. Wymagane jest również dołączenie do 

niego kopii dowodu tożsamości i kopii dokumentu poświadczającego tożsamość zarówno mocodawcy, jak                        

i pełnomocnika. Ich brak spowoduje, że złożony zapis będzie bezskuteczny. 
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Formularz zapisu na Akcje składany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na 

rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, są w rozumieniu niniejszego Dokumentu 

Ofertowego zapisami z odrębnymi Inwestorami. 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć Formularz zapisu na Akcje zbiorczo 

na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do Formularza zapisu na Akcje listę Inwestorów zawierającą                   

w odniesieniu do każdego z Inwestorów informacje określone odpowiednio Formularzu zapisu na Akcje. 

Zapis na Akcje Serii G w Publicznej Ofercie jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek 

zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii G albo do ogłoszenia o odwołaniu 

Oferty. 

Składając zapis na Akcje Inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji, 

która umożliwi zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Inwestora.  

Dyspozycja deponowania Akcji stanowi część Formularza zapisu na Akcje. 

Informacje o szczegółowym zakresie i formie dokumentów wymaganych podczas składania zapisu oraz zasady 

działania przez pełnomocnika będą dostępne w PCDM w okresie przyjmowania zapisów na Akcje Serii G. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Formularza zapisu ponosi 

składający zapis. 

3.8.4. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty                            
w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

Wpłaty tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii G winny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy 

PCDM nr 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 nie później niż do ostatniego dnia Przyjmowania Zapisów na Akcje 

Serii G, określonego w pkt 3.8.2. powyżej, przy czym za chwilę dokonania wpłaty uznaje się moment uznania 

rachunku bankowego PCDM. 

Tytuł wpłaty powinien zawierać: 

1. numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny), 

2. imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora, 

3. adnotację „Wpłata na akcje MedApp S.A.”  

W przypadku, gdy wpłata na Akcje następuje z innego rachunku, niż rachunek Inwestora, w tytule przelewu należy 

wskazać dodatkowo imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora. Zwraca się uwagę Inwestorów, iż 

ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na Akcje.  

Zasady dokonywania wpłat tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii G członków Konsorcjum będą podane do 

wiadomości Inwestorów składających zapisy przez poszczególnych członków Konsorcjum. Wpłaty mogą być 

przyjmowane nie później niż do końca ostatniego dnia Przyjmowania Zapisów. 

Niedokonanie wpłaty w oznaczonych powyżej terminach skutkuje nieprzydzieleniem Akcji Serii G.  

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Serii G, która możliwa jest do objęcia za 

wniesioną kwotę z zaokrągleniem w dół.  

Inwestorzy mogą opłacać Akcje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie podlegała 

sumowaniu. 

Wpłaty na Akcje nie podlegają oprocentowaniu.  
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3.8.5. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego 
zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Serii G do publicznej wiadomości zostanie 

udostępniony Suplement do Dokumentu Ofertowego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed 

dokonaniem przydziału Akcji Serii G, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która 

złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, 

składając PCDM oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu. Jeśli 

zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii G w celu umożliwienia 

Inwestorom uchylenia się od tych skutków prawnych. 

3.8.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

Przydział akcji zostanie dokonany w Dniu Przydziału Akcji Serii G, określonym w pkt 3.8.2. powyżej.  

Przydział Akcji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Akcje, zgodnie                      

z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym.  

W przypadku gdy wszystkie oferowane Akcje zostaną objęte prawidłowymi zapisami i opłacone w dniu 

przypadającym przed ostatnim dniem subskrypcji („Dzień Przekroczenia Zapisów”), subskrypcja zostanie 

zakończona wcześniej, niż wynika to z przyjętego pierwotnie harmonogramu - następnego dnia roboczego po dniu, 

w którym subskrybowano wszystkie oferowane Akcje (chyba, że Dniem Przekroczenia Zapisów będzie przedostatni 

dzień subskrypcji, wówczas zakończy się ona planowo). Informacja o wcześniejszym zakończeniu subskrypcji                     

i wcześniejszym dniu przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego 

w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Spółki 

www.medapp.pl oraz na stronie internetowej PCDM www.pcdm.pl. 

Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami, wyniesie 

nie więcej niż liczba Akcji oferowanych, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Akcje zostanie przydzielona 

taka liczba Akcji, na jaką złożył zapis. 

Jeżeli łączna liczba Akcji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi 

zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji oferowanych, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji, 

zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. 

Inwestorom, którzy złożyli zapisy i opłacili Akcje przed Dniem Przekroczenia Zapisów Akcje zostaną przydzielone                

w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. 

Zapisy złożone i opłacone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego dnia 

roboczego (o ile ten następni dzień roboczy będzie mieścił się w terminie subskrypcji) zostaną proporcjonalnie 

zredukowane. Łączna liczba Akcji przydzielonych Inwestorom, który złożyli i opłacili zapisy w okresie od Dnia 

Przekroczenia Zapisów do końca następnego dnia roboczego będzie równa różnicy między łączną liczbą Akcji 

oferowanych, a liczbą Akcji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy i opłacili Akcje w dniach 

poprzedzających Dzień Przekroczenia Zapisów. Stopa alokacji i stopa redukcji zapisów wyrażać się będą                          

w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Akcji przydzielonych poszczególnym 

Inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, a więc tzw. ułamkowe części Akcji, powstałe w wyniku redukcji, 

nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej Akcji, 

kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji, aż 

do całkowitego wyczerpania puli Akcji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji objętych 

zapisami o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego 

ustalenia tej kolejności (ta sama wartość wpłat zaksięgowana przez bank prowadzący rachunek tego samego dnia 

o tej samej godzinie) Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji zgodnie z zasadą dyskrecjonalną, tj. 

według własnego uznania Emitenta.  

Przydzielenie Akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.  

http://www.medapp.pl/
http://www.pcdm.pl/
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3.8.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii G będzie dokonane przez PCDM w Dniu 

Przydziału Akcji Serii G, określonym w pkt 3.8.2. powyżej.  

Zwrotu nadpłaconych kwot PCDM dokona w dniu określonym w pkt 3.8.2. powyżej.  

W przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego Zapisu na Akcje Serii G w związku                       

z publikacją Suplementu do Dokumentu Ofertowego dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 2 dni 

roboczych od daty złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu.  

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Nadpłacone kwoty zostaną 

pomniejszone o koszty realizacji przelewu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany 

przez Inwestora w Formularzu Zapisu na Akcje Serii G. 

3.8.8. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej 
przeprowadzenia 

Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony i opłacony Zapis na Akcje Serii G 

opiewający na minimum 2.000.000 akcji. 

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

W takich przypadkach, dokonane przez inwestorów wpłaty na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek 

i odszkodowań. 

3.8.9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu 
wpłaconych kwot 

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej wiadomości 

w taki sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.  

W razie niedojścia Oferty do skutku dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 2 (dwóch) dni 

roboczych od daty ogłoszenia o niedojściu jej do skutku. 

3.8.10.  Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu 

Informacja o odwołaniu Oferty Publicznej lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia zostanie przekazana do 

publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.  

W takich przypadkach dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 2 dni roboczych od daty 

ogłoszenia o odwołaniu Oferty lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia. 
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4.  DANE O EMITENCIE 

4.1.  Podstawowe informacje  

nazwa (firma) :  MedApp Spółka Akcyjna 

forma prawna :  Spółka Akcyjna 

kraj siedziby :  Polska 

siedziba : Kraków 

adres : Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 

60,  

31-517 Kraków 

telefon i faks :  + 48 533 306 117 

adres poczty elektronicznej : biuro@medapp.pl    

adres głównej strony internetowej :  www.medapp.pl    

identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej: REGON 142641690 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej : NIP 7010264750 

numer KRS :  0000365157 

Sąd Rejonowy:  Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, 

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

Data rejestracji:  26 października 2010 r. 

 

Emitent jest spółka publiczną, którego akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raporty, które Emitent jest zobowiązany 

publikować dostępne są na stronie internetowej Emitenta. 

 

4.2.  Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. 

 

4.3.  Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie k.s.h. i innych 

właściwych przepisów. 

 

mailto:biuro@medapp.pl
http://www.medapp.pl/
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4.4.  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w 

przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 

zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 

Dnia 26 października 2010 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 

wydał postanowienie o wpisie spółki MedApp S.A. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000365157. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu. Działalność prowadzona przez 

Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody. 

 

4.5.  Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad 

ich tworzenia 

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 23.708.936 zł i jest w pełni 

opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 237.089.360 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

- 1.000.000 akcji serii A na okaziciela, 

- 32.000.000 akcji Serii B na okaziciela, 

- 8.000.000 akcji serii C na okaziciela, 

-  60.000.000 akcji serii D na okaziciela, 

- 39.655.000 akcji serii E na okaziciela, 

-  96.434.360 akcji serii F na okaziciela. 

  

Zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h. w Spółce należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% 

zysku za każdy rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

Zgodnie z bilansem Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2018 roku,  

który był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, na wartość kapitału własnego Spółki składają się 

następujące pozycje: 

 

[ zł ] 31.12.2018 30.09.2019* 

KAPITAŁ WŁASNY 5.730 4.388 

Kapitał zakładowy 12.550 12.550 

Kapitał zapasowy  0,00 0,00 

Kapitał rezerwowy 1.340 1.350 

Zysk (strata) lat ubiegłych -5.796 -8.160 

Zysk (strata) netto -2.365 -1.352 
   *dane finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta 
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4.6.  Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości.  

 

4.7.  Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 

przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających 

pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji 

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego nie istnieją żadne uprawnienia z obligacji zamiennych ani obligacji        

z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji.  

 

4.8.  Informacja o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 

przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, wskazanie ich liczby, osób 

uprawnionych oraz ostateczny termin ich wykonania.  

Podmiot  Ilość Seria Ostateczna data wykonania 

Zarząd       3.000.000  A 31.12.2022 

Współpracownicy       5.000.000  A 31.12.2022 

MedApp S.A.       2.544.640  
A – 2.345.000  
B – 199.640 

A-31.12.2022 
B-31.12.2025 

Rada Naukowa       2.705.000  B 31.12.2025 

Pracownicy         661.000  B 31.12.2025 

Suma     13.910.640    
 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Zarząd oraz Współpracownicy uprawieni są do wykonania 

warrantów subskrypcyjnych serii A w ilości 8.000.000 sztuk, gdzie ostatecznym terminem ich wykonania jest 

31.12.2022 r. a Rada Naukowa i Pracownicy uprawnieni są do wykonania warrantów serii B w ilości 3.366.000 

sztuk z terminem wykonania do 31.12.2025 r. Natomiast warranty serii A i B w ilości 2.544.640 będące                      

w posiadaniu spółki MedApp S.A. nie zostały wydane. Warranty subskrypcyjne serii A uprawniają do objęcia 

akcji serii E natomiast warranty subskrypcyjne serii B uprawniają do objęcia akcji serii F. Cena emisyjna akcji 

serii E i F wynosi 0,10 zł. 

 

4.9.  Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 

instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity 

depozytowe 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego akcje serii A, B oraz akcje serii C wyemitowane przez Emitenta, są 

przedmiotem notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

S.A. 

W związku z instrumentami finansowymi Spółki nie były nigdy wystawiane kwity depozytowe. 
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4.10. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego 

papierom wartościowym 

Ani Emitentowi ani żadnym jego papierom wartościowym nie został nigdy przyznany rating. 

4.11.  Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, 

wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych 

grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych 

produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem w podziale na 

segmenty działalności 

 

Emitent jest innowacyjną spółką, oferującą unikatowe rozwiązania wspomagające diagnostykę obrazową i usługi 
telemedyczne nowej generacji. Telemedycyna, oparta na technologii umożliwiającej zdalne monitorowanie stanu 
zdrowia oraz innowacyjna wizualizacja danych w Mieszanej Rzeczywistości jest jedną z najszybciej rozwijających 
się branż na świecie. Oba produkty Spółki zostały przetestowane, sprawdzone i certyfikowane (przez TUV Nord) 
jako wyroby klasy medycznej, co oznacza że mogą wyć wykorzystywane jako wsparcie diagnostyczne                                 
w przeprowadzanych procedurach medycznych przez specjalistów. 
 
Spółka ma na celu stawienie czoła dwóm głównym wyzwaniom stojącym przed współczesnym rynkiem 
medycznym tj. zmianom demograficznym oraz wzrostem ilości osób cierpiących na choroby cywilizacyjne.                  
W związku ze zmianami demograficznymi w 2017 r. liczba ludności świata w wieku 60 lat i powyżej wynosiła 962 
mln, a do 2050 r. spodziewany jest wzrost do 2,1 mld. Te czynniki powinny znacząco zwiększyć zapotrzebowanie 
na usługi medyczne. Natomiast koncentracja na chorobach cywilizacyjnych wynika z faktu większej częstotliwości 
zgonów wynikających z chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych. 
 
 

 
 
Spółka zamierza skupić się także na analizie danych (Big Data) oraz sztucznej inteligencji w związku                                             
z przewidywaniami o szybkim wzroście znaczenia tych segmentów w nowoczesnej medycynie. 
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Uwaga Emitenta skupiona jest na następujących perspektywach rynkowych. Prognozowany średnioroczny wzrost 
liczby zabiegów obrazowania diagnostycznego wykonywanych w Stanach Zjednoczonych  w latach 2019-2024 ma 
wynieść 6% natomiast prognozowany średnioroczny wzrost liczby zabiegów obrazowania diagnostycznego 
wykonywanych w Unii Europejskiej w latach 2019-2024 ma wynieść 5,6%. 
 

 
 
W celu wyjaśnienia złożoności oferowanej palety produktowej Emitent definiuje następujące pojęcia: 
 
1. Obrazowanie 3D to wykorzystanie technologii rzeczywistości mieszanej (MR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) 
w celu poprawy diagnostyki i leczenia. 
2. Sztuczna Inteligencja to stałe podnoszenie jakości diagnozowanych schorzeń oraz nieustanny rozwój dzięki 
wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i analizie Big Data.. 
3. Analiza Big Data to analiza dużej ilości danych zagregowanych przy pomocy wielu urządzeń peryferyjnych przez 
wielu różnych użytkowników oraz ich obsługa w innowacyjnym systemie telemedycznym. 
 
Badania dotyczące poprawy jakości diagnostyki i leczenia przy pomocny rozwiązań AI (sztucznej inteligencji) są 
optymistyczne. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu prognozowany dla rynku rozwiązań AI jest szacowany na 
40,2%. 
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Produkt CarnaLife Holo   

     
Produkt CarnaLife Holo to holograficzna wizualizacja danych obrazowania medycznego, która jest możliwa dzięki 
wykorzystaniu rozwiązania HoloLens od światowego potentata - firmy Microsoft.  
 

 
 
 
CarnaLife Holo umożliwia tworzenie dokładnego i interaktywnego środowiska rzeczywistości mieszanej (MR)                   
z wykorzystaniem wiodących rozwiązań w tej dziedzinie. Takie środowisko może zostać wykorzystane np. 
bezpośrednio przy stole operacyjnym czy w gabinecie lekarskim. Hologramy badań obrazowych widziane                          
w goglach są realniejsze (widziane jak zwykłe, otaczające nas przedmioty), łatwiejsze w interpretacji co przekłada 
się na ergonomię pracy specjalisty. 
Dużą zaletą rozwiązania CarnaLife Holo jest jego ergonomia. Cecha ta przejawia się pod postacią prostoty 
użytkowania aplikacji oraz wygody obsługi hologramów. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest jego 
intuicyjność. Jest ono podparte możliwością dotykania hologramów i poruszania nimi w nieograniczony sposób. 
Obraz ten może być powiększany czy też zmniejszany. Możliwa jest także ekstrakcja wybranych danych z obrazu 
3D. Dzięki temu użytkownik rozwiązania jest w stanie skupić się na wybranej partii obrazu (np. konkretnych 
strukturach anatomicznych, patologiach czy narządach). CarnaLife Holo daje też możliwość zmiany barwy i trybu 
wyświetlanego obrazu 3D. Ma to spowodować lepsze rozróżnienie przez użytkownika danych fragmentów 
oglądanego obrazu. W ten sposób prezentowane dane 3D dają możliwość mniejszej częstotliwości wykonywania 
standardowych badań. 
 
Na moment publikacji niniejszego dokumentu ofertowego ilość przeprowadzonych zabiegów z użyciem CarnaLife 
Holo wyniosła 46 zabiegów. 
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Podsumowując CarnaLife Holo ma za zadanie: 
 
1. Wizualizować narządy wewnętrzne jak i ogólnie rozumowane obiekty wewnętrzne znajdujące się w ludzkim 

organizmie. 

2. Usprawniać proces diagnostyczny przed leczeniem zabiegowym.  

3. Być wsparciem operatorów (lekarzy) w trakcie trudnych zabiegów.  

4. Zmniejszać ryzyko potencjalnych powikłań lub zmniejszać skalę tych powikłań jeśli już się wydarzą.  

5. Zwiększenie świadomości na temat rozwoju jednostki chorobowej, jej diagnostyki czy też leczenia. 

6. Polepszenie bezpieczeństwa zabiegu dzięki lepszemu przygotowaniu lekarzy i zespołu medycznego. 

CarnaLife Holo umożliwia dostęp do danych z wielu perspektyw. Rozwiązanie to oferuje także szybszą i lepszą 

interpretację obrazów 3D. Przechowanie danych możliwych dzięki rozwiązaniu CarnaLife Holo (i ich interpretacja 

w czasie) może zobrazować rozwój jednostki chorobowej przyczyniając się do jej lepszego diagnozowania. Finalnie 

pacjent ma dzięki temu uzyskać lepszą jakość świadczonych usług medycznych niż dotychczas oferowane przez 

rozpoznane rozwiązania. Docelowo rozwiązanie CarnaLife Holo ma przynieść lepsze, szeroko rozumiane wyniki 

medyczne przy niższych kosztach co przy wzrastających nakładach na służbę zdrowia jak i prywatnych nakładach 

na ten cel ma ogromne znaczenie. 

Rozwiązanie CarnaLife Holo może być skierowane na przykład do dystrybutorów urządzeń medycznych, 

producentów urządzeń obrazowania (przykładowo General Electric Healthcare), szpitali oraz placówek 

medycznych. 

Korzyściami oferowanymi przez CarnaLife Holo jest: 

1. Możliwość personalizowania i zaplanowania przebiegu zabiegu indywidualnie dla każdego pacjenta. 

2. Możliwość porównania danych obrazowych przed, w trakcie oraz po wykonanym zabiegu. 

3. Potencjalne ograniczenie użycia promieniowania RTG i zmniejszenie przez to ryzyka powikłań dla pacjenta. 

4. Potencjalne ograniczenie użycia kontrastu i możliwe zmniejszenie powikłań dla pacjenta. 

5. Minimalizowanie ryzyka powikłań okołooperacyjnych. 
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6. Możliwość zwiększenia liczby wykonywanych zabiegów oraz bezpieczniejszego wykonywania zabiegów 

skomplikowanych i generujących większą odpłatność. 

 

Produkt CarnaLife System 

Emitent oferuje również rozwiązanie CarnaLife System. Jest to zaawansowany system telemedyczny.  System ten 

to innowacyjne narzędzie do rejestracji dużej ilości danych biomedycznych (Big Data), umożliwiające w efektywny 

sposób ich gromadzenie i analizę (Big Data Analysis). Analizę danych wspomagają algorytmy oparte o sztuczną 

inteligencje. Jeśli wbudowany algorytm zidentyfikuje potrzebę szczególnej interwencji specjalisty zostaje ono 

spriorytetyzowane i użytkownik/pacjent/lekarz prowadzący jest o tym informowany. W ten sposób dzięki łatwemu 

i stałemu monitoringowi pacjenta można wykrywać odchylenia od norm w zakresie wielu parametrów organizmu. 

System działa na systemie Windows, Android i iOS. Umożliwia on korzystanie z niego niemal każdemu 

użytkownikowi niezależnie od urządzenia. System ma charakter modułowy i nie wymaga instalacji całego 

rozwiązania. 

 

 

 

CarnaLife System oferuje: 

1. Zdalny i wygodny monitoring pacjentów z wbudowanymi systemami alarmów czy opieki nad pacjentem. 

2. Precyzyjną diagnostykę pacjentów oraz ich screening (badania przesiewowe) pod kontem konkretnych chorób. 

3. Kompatybilność dzięki czemu rozwiązanie telemedyczne współpracuje z wieloma typami urządzeń 

diagnostycznych, niezależnie od jego producenta. 

4. Wielofunkcyjne rozwiązanie dla placówek medycznych, firm ubezpieczeniowych, domów opieki, ośrodków 

senioralnych. 

5. Przeprowadzenie badań przesiewowych w celu wykrycia objawów pojawiającej się choroby na jej wczesnym 

etapie. 

6. Szybszy przekaz danych pomiędzy lekarzem a pacjentem między innymi dzięki możliwości generowania 

raportów i ich wysyłki. 
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Dane, które są gromadzone dzięki rozwiązaniu CarnaLife System są przechowywane dzięki usłudze Microsoft 

Azure. Jest to forma „chmury” danych działającej 24 godziny na dobę przez cały rok. Dane te są w pełni szyfrowane 

i zabezpieczane oraz archiwizowane. Dzięki przechowaniu i dostępności tych danych każdy kontakt z nowym 

lekarzem prowadzącym nabierze innego wymiaru. Dotychczasowe kontakty lekarskie wymagały np. przewożenia 

przez pacjentów całkowitej dokumentacji jak i wnioskowana do placówek o wdanie wyników badań w celu ich 

uzyskania (aby móc przedstawić je innemu lekarzowi lub placówce). Możliwość gromadzenia tych danych                         

w wygodny i bezpieczny sposób skutecznie niweluje także ryzyko zgubienia tych danych jak ich interpretacyjnej 

deformacji. Często wydruk papierowy badania może nie zawierać danych o maszynach monitorujących, ich 

specyfikacji, dopuszczalnych błędach pomiarowych, zwykłej amortyzacji technologicznej czy choćby środowisku 

przeprowadzenia badania. Dzięki CarnaLife System te stosunkowo proste ale czasochłonne do rozwiązania 

problemy mogą zostać ułatwione do niezbędnego minimum. 

 

Kanałami dystrybucji rozwiązania CarnaLife System mogą być światowi partnerzy (np. Johnson & Johnson) jak                    

i lokalni dystrybutorzy. Produkt ten może także być przedmiotem zainteresowań integratorów medycznych, 

serwisowalnych osiedli senioralnych, domów opieki, czy choćby platform telemedycznych. 

 

Korzyści rozwiązania CarnaLife System to: 

1. Możliwość podłączenia nielimitowanej liczby urządzeń medycznych (EKG, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, 

glukometry, aparaty etc.). Ta cecha produktu daje możliwość interpretacji wielu badań w celu zignorowania np. 

błędnych wskazań poprzez hoslistyczne spojrzenie na stan pacjenta. Dodatkowo objawy chorobowe wskazujące 

na definiowanie możliwości zachorowania najczęściej nie mogą być wykryte poprzez jedno badanie. 

2. Skrócenie drogi do lekarza. Rozwiązanie będzie minimalizować ogólne koszty mobilności jak i utraconych 

korzyści pacjentów. Pacjent zdalnie jest informowany o swoich wynikach i zdalnie może je skonsultować. 

3. Pełen dostęp dla personelu medycznego i rodziny do badań wykonanych przez pacjenta w każdym momencie. 

4. Zmniejszenie kosztów poprzez mniejszą liczbę koniecznego do opieki nad pacjentem personelu medycznego. 

5. Możliwość objęcia opieką większych grup pacjentów (np. domy opieki, senioralne osiedla, przychodnie, kliniki, 

grupy sportowe, grupy pacjentów) co ma ułatwić zarzadzanie takimi obiektami. 

Emitent korzysta do produkcji swoich produktów z bardzo nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań jakie oferują 

światowe firmy. System CarnaLife Holo został opracowany przy użyciu HoloLens (wizualizacja urządzenia poniżej) 

dostarczanej przez firmę Microsoft. Forma współpracy z Microsoft została wyeksponowana w liście Prezesa 
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Microsoft dla akcjonariuszy za rok 2018. Microsoft udziela także istotnego wsparcia merytorycznego dla prac nad 

rozwiązaniem CarnaLife Holo.  

 

Możliwa forma współpracy z General Electric  Healthcare zawiera wspólne prezentacje dla potencjalnych klientów. 

Obecniez tym partnerem rozwijany jest projekt badawczo rozwojowy tj. transfer danych w czasie rzeczywistym              

z ECHO Vivid95 do HoloLens z wykorzystaniem rozwiązania CarnaLife Holo. 

Współpraca z kolejnym światowym potentatem dotyczy serii badań przesiewowych przeprowadzanych w ramach 

programu „Akcja Ablacja”. Dzięki tej kooperacji z Johnson & Johnson wykonywane są badania na grupie  pacjentów 

z potencjalnymi zaburzeniami rytmu serca. 

Dodatkową możliwością dystrybucji rozwiązań Emitenta może być współpraca z US Army oraz NATO. W grudniu 

2019 roku Emitent otrzymał Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and 

Government Entity), który pozwoli Spółce na udział w przetargach organizowanych przez 15 największych 

dostawców US Army z dziedziny IT. Na moment otrzymania kodu, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, Emitent  

był jedynym podmiotem w Polsce mogącym świadczyć usługi dla US Army oraz struktur wojskowych NATO                   

w zakresie obronności. Ten kod daje możliwości wejścia ze swoimi produktami na ryki krajów sojuszniczych NATO 

(29 państw).  

Emitent otrzymał także numer DUNS, który ma ułatwiać między innymi nawiązywanie relacji z kolejnymi 

partnerami. Jest to numer nadawany przez londyńską agencję ratingową Dun & Bradstreet. Dziewięciocyfrowy 

zapis pozwala zidentyfikować firmy na całym świecie i otrzymać spójne i przejrzyste informacje na temat swoich 

partnerów biznesowych. Pozwala poznać historię firmy, ocenić ryzyko biznesowe i podjąć właściwe decyzje. Jest 

on również wykorzystywany do określania powiązań kapitałowych między podmiotami i tworzenia drzew 

korporacyjnych. Ten kod ma na celu zmniejszenie asymetrii informacyjnej związanej z chęcią działania na 

światowych rynkach. 

Emitent w ramach projektów pilotażowych wykonał 46 zabiegów zarówno dla sektora publicznego (Gdański 

Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński, Warszawski Uniwersytet Medyczny) jak i prywatnego (General 

Electric, Johnson & Johnson). 

 

Cele i plany Emitenta 

W zakresie CarnaLife Holo spółka pracuje nad wersją 2.0 aplikacji połączonej z najnowszymi goglami Hololens 

(całościowa reprezentacja danych medycznych). Ten produkt ma zostać rozszerzany o kolejne 

funkcjonalności/moduły medyczne. 

Produkt CarnaLife System ma zostać rozbudowany o kolejne algorytmy do automatycznej analizy EKG. Ma to na 

celu zwiększenie liczby wykrywanych arytmii przez algorytmy. Rozwiązanie to będzie także adaptowane do coraz 

to większej ilości  nowych/kolejnych urządzeń medycznych. 
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Głównymi założeniami strategicznymi Emitenta są: 

1. Dążenie do osiągnięcia dodatniego wyniku netto w 2021 r. 

2. Skoncentrowanie nakładów inwestycyjnych na dalszy rozwój oferty produktowej (wzrost zatrudnienia                           

w obszarze Holo oraz Telemedycyny). 

3. Inwestycje w marketing i sprzedaż - aktywniejszy udziału w konferencjach i rozwoju sieci dystrybucji. 

4. Rozpoczęcie procesu Certyfikacji w Stanach Zjednoczonych  (FDA). 

5. Złożenie prospektu emisyjnego w KNF związanego z możliwym przejściem notować na Główny Parkiet GPW               

w 2020 r. 

 

Pod poniższym linkiem znajduje się film ilustrujący zastosowanie i wykorzystanie CarnaLife Holo, jednego                       

z produktów oferowanych przez Emitenta.  

www.medapp.pl/200210-medapp-teaser/ 
 

4.12. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli 

wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 

Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania upadłościowe, układowe, 

ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności 

Emitenta. 

 

4.13. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji 

publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o 

postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub 

takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania 

mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na 

sytuację finansową Emitenta, albo stosowną informację o braku takich 

postępowań 

Spółka zawarła w dniu 2 stycznia 2020r. Umowę o rozłożenie na okres trzydziestu miesięcznych rat należności                     

z tytułu zaległych składek ZUS, kwota objęta Umową wynosi 1.321.956,15 zł.  

 Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania przed organami 

administracji publicznej, postępowania sądowe lub arbitrażowe, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

 

4.14.  Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną       

i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców 

papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych 

Zgodnie z bilansami Emitenta: 

http://www.medapp.pl/200210-medapp-teaser/
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- na dzień 31 grudnia 2018 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta 

- na dzień 30 września 2019 roku, który nie był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta 

na wartość zobowiązań Spółki, składają się następujące podstawowe pozycje: 

 

[ tys. zł ] 31.12.2018 30.09.2019* 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7.114 11.006 

Rezerwy na zobowiązania 8 8 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 7.105 10.998 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

   *dane finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta 

Emitent będzie dokładał należytych starań aby utrzymać zobowiązania na poziomie adekwatnym do rozmiaru 

prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu wywiązywaniu się z nich. 

 

4.15.  Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w 

Dokumencie Ofertowym 

W roku obrotowym 2018 i 2019 nie nastąpiły żadne nietypowe zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na wyniki                         

z działalności gospodarczej Emitenta. 

4.16.  Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 

finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały 

po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w rozdziale 5 

Po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w Rozdziale 5, nie nastąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji 

gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 

 

4.17. Prognoza wyników finansowych Emitenta 

Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych. 

 

4.18. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

4.18.1.  Osoby zarządzające 

Zgodnie z art. 13 Statutu Emitenta, Zarząd składa się z nie mniej niż jednego członka. Członków Zarządu powołuje 

i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej 3-letniej kadencji.  

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego Zarząd Emitenta jest dwuosobowy: 

Pan Krzysztof Mędrala - Prezes Zarządu 

Pan Rafał Ligęziński - Wiceprezes Zarządu 
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4.18.2.  Osoby nadzorujące 

Zgodnie z art. 21 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 członków, powoływanych na 

wspólną 3-letnią kadencję.  

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: 

1. Pan Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Pani Wiktoria Guzik - Członek Rady Nadzorczej 

3. Pani Ewelina Rytter  - Członek Rady Nadzorczej 

4. Pan Grzegorz Wrona - Członek Rady Nadzorczej 

5. Pan Włodzimierz Kubiak         - Członek Rady Nadzorczej 

 

4.19. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta,  

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego struktura akcjonariatu Spółki jest następująca:  

 
Akcjonariusz 

Liczba akcji 
 

Liczba głosów 
Udział 

w k. z. oraz ogólnej 
liczby głosów   

Amida Capital sp. z o.o. S.K.A. 96.456.352 96.456.352 40,68% 

Omegia S.A. 22.183.204 22.183.204 9,36% 

Blue Ring sp. z o. o. 18.500.000 18.500.000 7,80% 

MedeHealth sp. z o. o. 9.000.000 9.000.000 3,80% 

Krzysztof Mędrala 5.155.000 5.155.000 2,17% 

Pozostali 85.794.804 85.794.804 36,19% 

Suma 237.089.360 237.089.360 100,00% 

 

5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Sprawozdania finansowa Emitenta   

Sprawozdania finansowe dostępne są na stronie internetowej Emitenta w zakładce relacje inwestorskie: 

https://medapp.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/  

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 6.1   Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 

Emitent zwraca uwagę, iż aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta nie uwzględnia zmian, które zostały 

zgłoszone lecz do dnia publikacji Dokumentu Ofertowego nie zostały zarejestrowane przez sąd. Zmianie uległ skład 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Aktualny skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta został wskazany w pkt 4.18. 

Dokumentu Ofertowego.  

https://medapp.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/
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Załącznik 6.2 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta  

STATUT MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA 
(TEKST JEDNOLITY) 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą MedApp Spółka 
Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy MedApp S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. 
 

§ 2. 
Jedynym założycielem Spółki jest Adam Osiński. 
 

§ 3. 
Siedzibą Spółki jest Kraków. 
 

§ 4. 
Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
 

§ 5. 
1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa 
i wszelkie inne jednostki organizacyjne. 
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem 
dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W 
szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub 
nowozakładanych spółek handlowych. 
 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
 

§ 6. 
1. Przedmiotem działalności Spółki będzie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 
1) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – PKD 32.50.Z, 
2) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21.20.Z, 
3) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z, 
4) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z, 
5) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach – PKD 47.74.Z, 
6) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.73.Z, 
7) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z, 
8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z, 
9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z, 
10) Praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z, 
11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 
72.19.Z. 
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa 
w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a 
w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie 
lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu 
tych warunków 
 

§ 7. 
Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 
417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. 
 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
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§ 8. 
1. Kapitał zakładowy wynosi 13.850.000 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i 
dzieli się na: 
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
oznaczonych numerami od A 0.000.001 do 1.000.000; 
2) 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja, oznaczonych numerami od B 1.000.001 do 33.000.000; 
3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
oznaczonych numerami od C 33.000.001 do 41.000.000; 
4) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od D 41.000.001 do 101.000.000; 
5) 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E 00.000.001 do 24.500.000. 
6) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od F 00.000.001 do 30.000.000. 
 
1a. 
1) Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą 
niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). 
2) Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt 
milionów). 
3) Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie 
uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2015 roku w przedmiocie 
emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.   
1b.  
1) Określa się wartość nominalną drugiego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie 
wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). 
2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela 
serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 100.000.000 (słownie: sto 
milionów). 
3) Akcje serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie 
uchwały nr 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 roku, zmienionej uchwałą  nr 
5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.09.2017 roku w przedmiocie emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki. 
2. Wszystkie akcje serii A oraz akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 
3. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego spółki pod firmą Yellow Hat 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stanowiącego zespół 
składników niematerialnych i materialnych, w skład którego wchodzi w szczególności, ale 
nie wyłącznie platforma (serwis internetowy) – yellowhat.pl. 
4. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego Spółki zostanie wpłacona kwota 25.000,00 zł 
(dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 
5. Wpłaty na akcje serii A, niezbędne do pełnego pokrycia ich wartości nominalnej, powinny 
zostać dokonane w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku. 
 

§ 9. 
 

/wykreślony/ 
 

§ 10. 
Każda akcja Spółki może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia jej przez Spółkę. 
 

IV. ORGANY SPÓŁKI 
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§ 11. 

Organami Spółki są: 
1) Zarząd, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Walne Zgromadzenie. 

A. ZARZĄD SPÓŁKI 
 

§ 12. 
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów 
Spółki. 
 

§ 13. 
1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. 
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji 
powołuje założyciel Spółki, o którym mowa w § 2. 
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 
 

§ 14. 
1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. 
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. 
 

§ 15. 
1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu 
zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby 
jeden z pozostałych członków Zarządu 
sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest 
uprzednia uchwała Zarządu. 
2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Do 
ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. 
 

§ 16. 
1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę 
Nadzorczą. 
2. Regulamin określa co najmniej: 
1) sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, 
2) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. 
 

§ 17. 
W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków zarządu lub dwóch prokurentów. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania 
oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. 
 

§ 18. 
Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada 
Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w 
razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania 
czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. 
 

B. RADA NADZORCZA 
 

§ 19. 
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
 

§ 20. 
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Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, 
przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: 
1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest 
sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, 
2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 
3) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie 
art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., 
4) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, 
5) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na 
rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy 
złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
budżecie Spółki. 
 

§ 21. 
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. 
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady 
Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje założyciel Spółki, o którym mowa w § 2, oraz z zastrzeżeniem punktu 4 
niniejszego paragrafu. 
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 
4. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganej przez niniejszy Statut lub 
przepisy prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej („Pozostali 
Członkowie Rady Nadzorczej”) mają prawo powołać tymczasowych członków Rady Nadzorczej do sprawowania 
przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne 
Zgromadzenie. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru tymczasowych członków Rady Nadzorczej 
w 
trybie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy Pozostałych Członków Rady Nadzorczej. 
 

§ 22. 
1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby 
pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. 
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. 
 

§ 23. 
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. 

§ 24. 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek 
Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. 
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej 
kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady 
Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej 
zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd. 
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu 
członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty 
elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, 
godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. 
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić 
tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł 
sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. 
 

§ 25. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek 
Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 

§ 26. 
1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.  
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2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek 
z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka 
lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na 
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy 
podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 

§ 27. 
1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. 
Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli 
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Zarządu. 
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego 
dotyczy to sprawozdanie. 
 

§ 28. 
Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała 
Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 29. 
Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i 
zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady 
podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4. 
 
 

C. WALNE ZGROMADZENIE 
 

§ 30. 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu 
spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. 
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielczego prawa albo udziału w 
nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub spółdzielczym prawie, a także zawarcie umowy o subemisję 
akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 31. 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku 
ich nieobecności członek Zarządu. 
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu. 
 

§ 32. 
1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  
 

§ 33. 
1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. 
Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez 
Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. 
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być 
wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o 
zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. 
3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie 
wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2. 
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§ 34. 

 
/wykreślony/ 

 
§ 35. 

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. 
 

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 
 

§ 36. 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku. 
 

§ 37. 
Sprawozdania finansowe Spółki są sporządzane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 
 

§ 38. 
1. Kapitały własne Spółki stanowią: 
1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitały rezerwowe. 
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w 
trakcie roku obrotowego. 
 

§ 39. 
1. Budżet Spółki stanowi w szczególności roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, 
sporządzany na każdy kolejny rok obrotowy. 
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. 
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: 
1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, 2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu 
budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy 
dany budżet. 
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady 
Nadzorczej. 
 

§ 40. 
Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty 
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 
 

§ 41. 
Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, 
a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z 
pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 42. 

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności 
przepisy kodeksu spółek handlowych. 
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Załącznik 6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Akcje, Akcje Serii G 
Do 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii G Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda 
wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4/2019 NWZ z dnia 07 października 2019 roku. Akcje Serii G 
są przedmiotem Oferty Publicznej na podstawie Dokumentu Ofertowego. 

Alternatywny 
System Obrotu,  
ASO,  
NewConnect 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect. 

Suplement do 
Dokumentu Ofertowego 

lub Suplement 

Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Dokumentu Ofertowego lub o 
znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii G, zaistniałych w okresie od 
udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął 
wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu Ofertowego, 
udostępniana do publicznej wiadomości - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od 
wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji w sposób, w jaki został opublikowany Dokument 
Ofertowy. 

Cena Emisyjna Cena po jakiej nastąpi objęcie Akcji Serii G w Ofercie Publicznej wynosi 0,67 zł (zero złotych 67/100) 

Emitent, 

lub Spółka, 

lub MedApp S.A. 

MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Beliny – Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa Śródmieście w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000340194 z kapitałem zakładowym 23.708.936,00 zł, opłaconym w całości.  

Formularz zapisu Formularz zapisu na Akcje 

Giełda, GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Inwestor Osoba składająca Zapis na Akcje Serii G  

k.s.h. 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1030 z późn. zm.) 

KDPW, Depozyt, 
Krajowy Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Komunikat Aktualizujący Informacja powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu 
Ofertowego lub Suplementów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji papierów 
wartościowych. Komunikat Aktualizujący udostępnia się do publicznej wiadomości w sposób, w jaki 
został udostępniony Dokument Ofertowy. 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Dokument Ofertowy 
lub Dokument 

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii G 

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Oferta Publiczna 
Oferta publiczna - w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie - Akcji Serii G dokonywana przez Emitenta 
na podstawie Dokumentu Ofertowego. 

PCDM 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Waryńskiego 3A, 00-645 
Warszawa, o kapitale zakładowym 2.806.691,00 zł, w pełni opłaconym, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065126. 

Organizator ASO 
lub Organizator 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

PLN, zł  złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.) 

Rada Nadzorcza,  
RN 

Rada Nadzorcza MedApp S.A. 
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Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia  
1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

USD Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Ustawa o Obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 
poz. 94 z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. 
zm.) 

Ustawa o Ofercie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r. poz. 1382) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  
poz. 330, z późn. zm.) 

Ustawa pdof 
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012  
poz. 361 z późn. zm.) 

Ustawa pdop 
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  
poz. 851 z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ Walne Zgromadzenie 

Zarząd Zarząd Emitenta 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
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Załącznik 6.4   Formularze Zapisów na Akcje Serii G 

Formularz nr 1  

Formularz zapisu na Akcje Serii G MedApp S.A. w Ofercie Publicznej 

[formularz dla osób fizycznych] 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii G MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), oferowane w drodze Oferty 

Publicznej przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („PCDM”), na warunkach określonych 

w Dokumencie Ofertowym opublikowanym 10 lutego 2020 roku na stronach internetowych Emitenta: www.medapp.pl i 

PCDM: www.pcdm.pl („Dokument”) oraz w niniejszym Formularzu zapisu. Akcje Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela, 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii G w liczbie nie większej niż wskazana 

w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie. 

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . .  

e)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

f) Dane kontaktowe*:  numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres mailowy : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Cena Emisyjna: 0 zł 67 gr 

3. Liczba Akcji Serii G objętych zapisem (minimalny zapis: 3.000 akcji): . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Kwota wpłaty na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. Forma wpłaty: przelew na rachunek Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. 

 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 (PKO Bank Polski S.A.) 

6. Rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot środków: nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

prowadzony przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uwaga:  

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej 

części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. 

Oświadczenie osoby składającej zapis: 

• Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Dokumentu Ofertowego, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję 

warunki Oferty Publicznej Akcji Serii G. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu MedApp S.A. 

• Zgadzam się zarówno na przydzielenie mi Akcji Serii G jak i ich nieprzydzielenie, przy czym nieprzydzielenie Akcji Serii G lub przydzielenie 

ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału Akcji Serii G opisanych w Dokumencie 

Ofertowym.  

• Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Oferty Publicznej. 

• Oświadczam również, że dane osobowe w Formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie a także, że zapoznałem/am się z zasadami 

przetwarzania danych osobowych wskazanymi u dołu niniejszego formularza.  

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Data i podpis składającego Zapis  Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

http://www.medapp.pl/
http://www.pcdm.pl/
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Dyspozycja Deponowania Akcji* 

 proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

prowadzonym w domu maklerskim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii G MedApp S.A. 

 nie posiadam rachunku papierów wartościowych 

*opcjonalnie 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że MedApp S.A. jest Administratorem Państwa danych 

osobowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, 

związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii G (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności 

związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii G (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) Prawo 

do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane i przetwarzane przez PCDM i inne 

podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii G, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta, wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w 

szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Akcje Serii G oraz upoważniam te podmioty i instytucje do 

otrzymania i przetwarzania tych informacji. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim 

zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić 

administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora. 

 

 

 

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data i podpis składającego Dyspozycję Data, pieczęć i podpis przyjmującego Dyspozycję 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formularz nr 2  
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Formularz zapisu na Akcje Serii G MedApp S.A. w Ofercie Publicznej 

[formularz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej] 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii G MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), oferowane w drodze Oferty 

Publicznej przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („PCDM”), na warunkach określonych 

w Dokumencie Ofertowym opublikowanym 10 lutego 2020 roku na stronach internetowych Emitenta: www.medapp.pl i 

PCDM: www.pcdm.pl („Dokument”) oraz w niniejszym Formularzu zapisu. Akcje Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela, 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii G w liczbie nie większej niż wskazana 

w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie. 

1. Inwestor: 

a) Nazwa (firma) i siedziba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Adres: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i lokalu : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Numery identyfikacyjne: KRS: . . . . . . . . . . . , REGON . . . . . . . . . . . . . , inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

2.  Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) Dane kontaktowe:  numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres mailowy : . . . . . . . . . . . . . . 

3.  Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) Dane kontaktowe:  numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres mailowy :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Cena Emisyjna: 0 zł 67 gr 

5. Liczba Akcji Serii G objętych zapisem(minimalny zapis: 3.000 akcji): . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 

6. Kwota wpłaty na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

7. Forma wpłaty: przelew na rachunek Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. 

 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 (PKO Bank Polski S.A.) 

8. Rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot środków: nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

prowadzony przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

http://www.medapp.pl/
http://www.pcdm.pl/
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Uwaga:  

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej 

części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. 

Oświadczenie osób składających zapis: 

• Działając w imieniu Inwestora niniejszym oświadczam(y), że zapoznałam(łem, liśmy) się z treścią Dokumentu, że treść ta jest dla mnie 

(nas) zrozumiała oraz że akceptuję(emy) warunki Oferty Publicznej Akcji Serii G. Równocześnie oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na 

brzmienie Statutu MedApp S.A. 

• Działając w imieniu Inwestora zgadzam(y) się zarówno na przydzielenie Inwestorowi Akcji Serii G jak i ich nieprzydzielenie, przy czym 

nieprzydzielenie Akcji Serii G lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad 

przydziału akcji opisanych w Dokumencie Ofertowym.  

• Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych przez Emitenta w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Oferty Publicznej .  

• Oświadczam(y) również, że dane osobowe w Formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie a także, że 

zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się z zasadami przetwarzania danych osobowych wskazanymi u dołu niniejszego formularza. 

 

 

 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

            Data i podpis(y) składającego(ych) Zapis                                                                    Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

 

Dyspozycja Deponowania Akcji* 

 proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

prowadzonym w domu maklerskim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii G MedApp S.A. 

 nie posiadam rachunku papierów wartościowych 

*opcjonalnie 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że MedApp S.A. jest Administratorem Państwa danych 

osobowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, 

związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii G (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności 

związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii G (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) Prawo 

do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane i przetwarzane przez PCDM i inne 

podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii G, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta, wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w 

szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Akcje Serii G oraz upoważniam te podmioty i instytucje do 

otrzymania i przetwarzania tych informacji. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim 

zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić 

administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora. 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data i podpis(y) składającego(ych) Dyspozycję                                                     Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Dyspozycję 
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Załącznik 6.5 Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących Zapisy na Akcje Serii G 

Punkt Obsługi Klientów PCDM 

Lp.  Miejscowość  Adres 

Punkt Obsługi Klientów Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A.: 

1 Warszawa ul. Waryńskiego 3A 

2 Warszawa – Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Emilii Plater 53 

3 Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej  ul. Twarda 18 (XI piętro) 

4 Kraków - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Kurkowa 8 

5 Kraków - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Walońska 7/66  

6 Poznań – Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Bóżnicza 1/6 

 

 

 

Punkty Obsługi Klientów członków Konsorcjum  
 

Lp.    Miejscowość                   Adres 

Punkty Obsługi Klientów  

   

 


