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Rekordowe wyniki MedApp’u w 2020 roku
MedApp, notowana na NewConnect firma technologiczna rozwijająca innowacyjne rozwiązania do
diagnostyki obrazowej i medycyny cyfrowej, opublikowała szacunkowe wyniki za miniony rok. W 2020
roku przychody spółki osiągnęły poziom 6 036 tys. złotych i wzrosły o 187 procent w porównaniu do
2019 roku (3 226 tys. złotych). Ponadto w 2020 r., MedApp wygenerował zysk netto w wysokości 2 070
tys. złotych, co stanowiło wzrost o 308 procent w porównaniu do 2019 r. (673 tys. złotych). Natomiast
EBITDA, w 2020 r., wyniosła 2 592 tys. złotych i była większa niż w 2019 r. (958 tys. złotych) o 271
procent. Firma utrzymała tym samym bardzo dużą dynamikę wzrostu wyników finansowych.
W 2021 r. Spółka planuje m.in. przenieść notowania na rynek podstawowy GPW, dalej zwiększać skalę
swojej działalności i osiąganych wyników finansowych rozszerzając jednocześnie dystrybucję swych
produktów na terenie Europy oraz przygotowując się do uzyskania certyfikacji FDA w USA.
- Miniony rok był niezwykle wymagającym okresem. Pandemia zmusiła cały sektor medyczny do
przyspieszenia transformacji cyfrowej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku główny nacisk
położyliśmy na szybkie wyposażenie lekarzy w zaawansowane narzędzia wspierające ich
w codziennej pracy. Coraz większym zainteresowaniem cieszyły się usługi naszej cyfrowej
medycyny, pozwalające na zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, ale także rozwiązania
wspomagające diagnostykę obrazową, które pomagają w planowaniu i przeprowadzaniu
zabiegów medycznych w obszarach kardiologii, onkologii czy ortopedii – powiedział Krzysztof
Mędrala, Prezes Zarządu. - Był to jednak najlepszy okres w dotychczasowej historii spółki i z jeszcze
większą energią wchodzimy w Nowy Rok, tak aby w 2021 r. i latach następnych wyniki te móc
jeszcze stale poprawiać, a także dokonywać dalszego rozwoju naszych innowacyjnych produktów.
Chciałbym przy tej okazji wyrazić uznanie dla całego zespołu MedApp za dotychczasowe
zaangażowanie w rozwój naszej Spółki – dodaje.
W 2020 r. Spółka w sposób znaczący rozwinęła sprzedaż w kraju, a w tym roku planuje rozszerzyć ją dalej
na inne rynki europejskie. W styczniu b.r. MedApp podpisał umowę z Insight Direct (UK) Ltd wchodzącą
w skład grupy Insight Enterprises, Inc., światowym liderem oferującym nowoczesne rozwiązania
technologiczne dla sektora medycznego. W ramach umowy Insight Direct Ltd będzie dystrybuował na
Wyspach Brytyjskich technologie obrazowania holograficznego 3D CarnaLife Holo, stosowane przy
zabiegach kardiologicznych, onkologicznych i ortopedycznych. Dodatkowo przedmiotem umowy jest
również rozwiązanie SurgeonEye mające zastosowanie w szkoleniu personelu medycznego w oparciu
o podobną technologię obrazowania 3D. Rozwiązanie to będzie oferowane przez Insight Direct Ltd

podmiotom publicznym m.in. uniwersytetom medycznym oraz ośrodkom farmaceutycznym na terenie
Wielkiej Brytanii.
- Widzimy coraz większe zainteresowanie technologią autorstwa MedApp’u poza granicami Polski.
Już dziś nasze innowacje wykorzystywane są w trakcie zabiegów realizowanych w najbardziej
renomowanych klinikach w Europie, a współpraca z Insight Direct (UK) Ltd jest odpowiedzią na
rosnący popyt związany z wykorzystaniem zaawansowanych technologii obrazowania 3D
w medycynie – powiedział Krzysztof Mędrala. - Cieszymy się na bliską współpracę i wierzymy, że
będzie ona jednym z elementów, który pozwoli nam jeszcze szybciej się rozwijać. Insight
Enterprises, Inc. obecny jest już na 21 rynkach na świecie, w tym także w Stanach Zjednoczonych.
Nasza Spółka obecnie przygotowuje się do certyfikacji FDA z myślą o wejściu na rynek
amerykański. W związku z przygotowaniami do złożenia wniosku o certyfikację FDA, firma
rozważa także utworzenie spółki zależnej na terenie Stanów Zjednoczonych.
W 2021 r. MedApp planuje także uruchomienie spółki dedykowanej do rozwoju działalności w regionie
DACH – tj. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
Kolejnym ważnym wydarzeniem, które czeka MedApp w 2021 r. będzie przeniesienie notowań na rynek
regulowany GPW.
- Wierzymy w sukces oferty, a pozyskane z emisji środki planujemy przeznaczyć na przyspieszenie
naszego rozwoju. Jednocześnie sukcesywnie poszerzamy funkcjonalności naszych produktów
odpowiadających na wyzwania związane przede wszystkim z chorobami cywilizacyjnymi – dodaje
Krzysztof Mędrala. – Poszukujemy także nowych obszarów, czego przykładem jest oferowana od
grudnia interaktywna aplikacja SurgeonEye. Wykorzystuje ona trójwymiarowe modele
holograficzne do nauki czy prowadzenia zajęć dydaktycznych. Tym samym stawiamy pierwsze
kroki w obszarze EduTechu, który ze względu na zmianę modeli nauczania, tak jak branża
MedTech, rozwijał się w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie – dodaje.
MedApp sukcesywnie rozszerza także współpracę z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny
takimi jak Microsoft, GE Healthcare czy Johnson & Johnson, zapewniając tym samym swoim klientom
bezpieczne gromadzenie, analizowanie i wizualizację dużej ilości danych. W styczniu 2021 r. Spółka
otrzymała od Microsoft status Mixed Reality Partner (DMP), dzięki któremu stała się oficjalnym
dystrybutorem urządzenia do wizualizacji holograficznej w mieszanej rzeczywistości – HoloLens 2.
MedApp posiada także status Silver Partner w programie Mixed Reality Partner Program (MRPP), a także
oferuje swoim klientom rozwiązanie chmurowe Microsoft Azure.

- Uczestnictwo w kolejnym programie partnerskim firmy Microsoft jest dla nas dużym
wyróżnieniem. To dowód na to, że MedApp świadczy usługi najwyższej jakości. Poszerzanie
współpracy ma dla nas istotne znaczenie z perspektywy rozwinięcia kanałów sprzedaży, a takie
programy jak MRPP, pozwalają nam na intensyfikację działań marketingowo-sprzedażowych.
Cieszymy się, że Microsoft otwiera przed nami kolejne możliwości. Wychodzimy na rynki
zagraniczne w obszarze MedTech gdzie istotne jest korzystanie z bezpiecznych, skalowalnych
rozwiązań w oparciu o partnerstwo z tak dużym graczem jakim jest Microsoft. W 2021 r.
równolegle podejmujemy rozmowy z dystrybutorami i kolejnymi partnerami, którzy wykorzystują
nasze aplikacje w coraz szybciej digitalizującym się otoczeniu usług medycznych, zarówno tych
związanych z cyfrową medycyną jak i wizualizacją holograficzną 3D. Stawiamy sobie ambitne cele
i wierzymy, że będziemy w czołówce spółek zmieniających świat w obszarze ochrony zdrowia –
informuje Krzysztof Mędrala.
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MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna, której innowacje rewolucjonizują sposób diagnostyki
i leczenia. Firma oferuje unikalne rozwiązania softwarowe, wspomagające diagnostykę obrazową i usługi medycyny
cyfrowej nowej generacji. Kluczowe produkty oferowane przez spółkę to: CarnaLife Holo, HoloComm, CarnaLife
System i Cyfrowa Przychodnia. MedApp współpracuje z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny takimi
jak między innymi Microsoft, GE Healthcare czy Johnson & Johnson, zapewniając swoim klientom bezpieczne
gromadzenie, analizowanie i wizualizację dużych ilości danych. Więcej informacji o firmie i rozwijanych przez nią
innowacjach, dostępnych jest na stronach: www.medapp.pl oraz LinkedIn.

