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Treść raportu:

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego ESPI nr 16/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. dotyczącym zawarcia umowy

inwestycyjnej nabycia udziałów Telemedica Sp. z o.o., niniejszym informuje, że w dniu 14
grudnia 2017 do siedziby Spółki wpłynęły obustronnie podpisane umowy towarzyszące

wspomnianej umowie inwestycyjnej, tj. umowa ramowa na współpracę w zakresie obsługi
telecentrum, umowa konsorcjum oraz umowa współpracy w zakresie Center of Excellence.
Umowa ramowa na współpracę w zakresie obsługi telecentrum zawarta została pomiędzy
Emitentem a Telemedica Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest ustalenie ramowych zasad

współpracy w zakresie świadczenia usług medycznym przez Telemedica w ramach telecentrum z
wykorzystaniem systemu telemedycznego CarnaLife należącego do Emitenta.

Umowa konsorcjum zawarta została pomiędzy Emitentem a Telemedica Sp. z o.o. Przedmiotem
umowy jest zawiązanie konsorcjum w celu wspólnego świadczenia kompleksowych usług

telemedycznych na rzecz podmiotów trzecich. Strony umowy ustanowiły Emitenta liderem
konsorcjum, a także upoważniły siebie nawzajem do reprezentowania podczas negocjacji z

podmiotami trzecimi.
Umowa współpracy w zakresie Center of Excellence zawarta została pomiędzy Emitentem a

Telemedica Sp. z o.o., Premium Lease & Finance Sp. z o.o. oraz Carint Holding Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest podjęcie przez strony działań mających na celu:

– uruchomienie instalacji referencyjnej / demonstracyjnej systemu CarnaLife _we współpracy
z podmiotami zewnętrznymi, wykonującymi świadczenia medyczne wskazanymi przez Telemedica

lub PLF_,
– uruchomienie i prowadzenie centrum telemedycznego, działającego w ramach systemu

CarnaLife,
– uruchomienie centrum pokazowego _showroom_ urządzeń telemedycznych, współpracujących z

systemem CarnaLife,
– zorganizowanie lokalizacji umożliwiającej prezentację oferowanych przez MedApp i

Telemedica usług _w tym telemedycznych_ dla mediów, klientów, potencjalnych klientów i
innych podmiotów zainteresowanych pod wspólnym brandem CarnaLife / MedApp.

Jednocześnie Emitent wskazuje, w nawiązaniu do terminu zawarcia umowy wdrożenia systemu
telemedycznego CarnaLife _dla firm Inercard Sp. z o.o. oraz Carinstart Sp. z o.o._

określonego w raporcie ESPI 16/2017 na dzień do 11 grudnia 2017 r., iż termin ten uległ
wydłużeniu do 31.12.2017. Niepodpisanie umów we wcześniej wskazany terminie spowodowane
zostało koniecznością dostosowania zapisów do wkrótce wchodzącej w życie regulacji RODO.

Jednocześnie Emitent informuje, że prace wdrożeniowe, w tym szkolenia dla personelu
medycznego są prowadzone zgodnie z zaakceptowaną ofertą.
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