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PERSPEKTYWY RYNKOWE

6,0 %

Prognozowany średnioroczny wzrost liczby zabiegów 
obrazowania diagnostycznego wykonywanych w USA 
w latach 2019-2024. *

5,6 %

Prognozowany średnioroczny wzrost liczby zabiegów 
obrazowania diagnostycznego wykonywanych w Unii 
Europejskiej w latach 2019-2024. **

Zmiany demograficzne
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. Znacząco zwiększy to 
zapotrzebowanie na usługi medyczne.

Wzrost zachorowań na choroby 
cywilizacyjne
Choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe 
są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.

Innowacyjne narzędzie wykorzystujące rozszerzoną 
rzeczywistość w nowoczesnej diagnostyce obrazowej

Wizualizacja danych obrazowych 3D

Potencjalne skrócenie czasu zabiegu jak i minimalizacja 
obciążenia promieniowaniem i używanymi kontrastami

Możliwość telekonsultacji

Możliwośc współracy ze szpitalnymi serwerami badań 
obrazowych PACS/RIS*

*US Diagnostic Imaging Market 2019-2024  - Growth, Trends and Forecasts, 
mordorintelligence.com 

**Europe Diagnostic Imaging Market 2019-2024  - Growth, Trends and Forecasts, 
mordorintelligence.com  

*PACS (Picture Archiving and Communication System) – system archiwizacji obrazu i  komunikacji 
*RIS (Radiology Information System) – system informacji radiologicznej  
 

Globalny rynek rozwiązań
medycznych VR/AR 2017-2023 
(mld USD)

Globalny rynek obrazowania
diagnostycznego 2019-2024
(mld USD)

CAGR: 36,6% CAGR: 5,2%

Poznaj nasze nowoczesne rozwiązania do diagnostyki obrazowej 
z innowacyjną koncepcją rozszerzonej rzeczywistości w medycynie 
zabiegowej.

Innowacyjne narzędzie do rejestracji danych medycznych 
umożliwiające w efektywny sposób ich gromadzenie, oraz ich analizę

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje 
o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii G jest Dokument Ofertowy akcji serii G dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki www.medapp.pl oraz www.pcdm.pl



PLANY ROZWOJU
Komercjalizacja i dotarcie do jak największej liczby 
rynków

PRZESŁANKI INWESTYCYJNE

STRUKTURA AKCJONARIATU

CarnaLife Holo

CarnaLife System PARAMETRY EMISJI

Zakończenie wersji 2.0 aplikacji połączonej 
z najnowszymi Hololens (całościowa reprezentacja 
danych medycznych)

Rozszerzenie o kolejne funkcjonalności/moduły 
medyczne

Podpisane strategicznych umów
z producentami sprzętu obrazującego

Oferowanie gotowych rozwiązań będących w trakcie 
komercjalizacji. 

Dział badań i rozwoju pracujący nad nowymi 
rozwiązaniami 

Globalny potencjał produktów CarnaLife

Wykorzystanie rzeczywistości mieszanej i sztucznej 
inteligencji

Międzynarodowa współpraca z Microsoft, Johnson & 
Johnson oraz innymi

Własne algorytmy oraz zespół programistów

Naukowa Rada Doradcza

Rozbudowa funkcjonalności o kolejne algorytmy 
do automatycznej analizy EKG

Zwiększenie liczby wykrywanych arytmii

Zwiększenie możliwości podłączenia kolejnych 
urządzeń medycznych

Cena emisyjna:

Liczba oferowanych akcji:

Minimalny zapis:

Próg emisji:

Pierwszy dzień zapisów:

Ostatni dzień zapisów:

Przydział akcji:

Uczula się inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże 
się szereg czynników ryzyka opisanych w Dokumencie 
Ofertowym, do których zalicza się m.in. ryzyko utraty 
płynności finansowej, ryzyko związane ze strukturą 
finansowania, ryzyka związane z sytuacją makroeko-
nomiczną, czy ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.
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Firma inwestycyjna
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Amida Capital Sp. z o.o. S.K.A 

Omegia SA

Blue Ringg Sp. z o.o

 Nowi akcjonariusze (Akcje serii G )

Free Float

MedeHealth Sp. z o.o

0,67 PLN

4 000 000

3 tys. akcji

2 000 000 akcji

10.02.2020

28.02.2020

02.03.2020

Przed emisją Po emisji

40,68

7,80
9,36

3,80

2,17

36,19

40,01

7,67
9,20

3,73

2,14

35,59

1,66


