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Treść raportu:   

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 w sprawie umowy inwestycyjnej dot. spółki HealthUp 

Sp. z o.o., która po przekształceniu w spółkę akcyjną działa obecnie pod firmą Healthup S.A. [HealthUp], 

w której akcje posiada Fundusz JPIF, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w 

dniu 5 marca 2021 r. doszło do realizacji przez kanadyjską spółką Trudell Medical Limited będącą 

międzynarodowym liderem produkującym i dystrybuującym urządzenia medyczne [Inwestor] Drugiej 

Transzy inwestycji w HealthUp poprzez objęcie przez Inwestora akcji HealthUp w podwyższonym 

kapitale zakładowym w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 8.827,004 zł oraz 

konwersję na kapitał zakładowy uprzednio udzielonej pożyczki w kwocie ok. 5,9 mln zł.  

W związku z realizacją Drugiej Transzy inwestycji, z chwilą dokonania wpisu podwyższenia kapitału 

zakładowego HealthUp do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Inwestorowi 

będzie przysługiwało 40.03% akcji HealthUp uprawniających łącznie do 51% ogólnej liczby głosów w 

HealthUp, natomiast udział JPIF w HealthUp będzie wynosił odpowiednio 41.15% akcji HealthUp 

uprawniających łącznie do 33,62% ogólnej liczby głosów w HealthUp, natomiast w przypadku 

przeprowadzenia w całości programu opcyjnego dla pracowników [Employee Stock Option Plan, 

ESOP], Inwestorowi będzie przysługiwało 36,82% akcji HealthUp uprawniających łącznie do 51% 

ogólnej liczby głosów w HealthUp, natomiast udział JPIF w HealthUp będzie wynosił odpowiednio 

37,86% akcji HealthUp uprawniających łącznie do 29,36% ogólnej liczby głosów w HealthUp. Pozostała 

część akcji przysługuje dotychczasowym udziałowcom HealthUp.  

Emitent przypomina, że HealthUp rozwija mobilną platformę monitorowania i wspomagania leczenia 

chorób płuc wyposażoną w elektroniczny spirometr oraz oprogramowanie pozwalające na 

optymalizację diagnostyki i zarządzania chorobami układu oddechowego natomiast poprzez jednostkę 

zależną – Adiuvo Management Sp. z o.o. Emitent wywiera znaczący wpływ na JPIF. 


