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PROJEKT
INTELIGENTNY BEZPRZEWODOWY STETOSKOP WSPÓŁPRACUJĄCY ZE SMARTFONEM
BENEFICJENT:
StethoMe Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

9100 768 zł

WARTOŚĆ WSPARCIA:

6 456 767 zł

FINANSOWANIE: PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ/PUBLICZNO-PRYWATNE WSPARCIE
PROWADZENIA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH – NCBR VC

Program
Operacyjny
Inteligentny
Rozwój

o StethoMe,

czyli efektach
działania funduszu
W RAMACH PROGRAMU NCBR VC
POWOŁANY ZOSTAŁ FUNDUSZ
TDJ PITANGO VENTURES, KTÓRY
ZAINWESTUJE W POLSKIE SPÓŁKI
TECHNOLOGICZNE 55 MLN USD
Fundusz działa od maja 2017 roku. Od czasu założenia jego zespół przeanalizował 1200 startupów,
spotkał się z ponad 300 i przeprowadził dogłębną
analizę około 60 podmiotów. Na listę kandydatów do inwestycji trafiło 20 projektów, z czego
3 znalazły się na liście preferencyjnej. W grudniu 2017 r. została podpisana umowa z pierwszą
z nich. To StethoMe, polska firma produkująca
inteligentny bezprzewodowy stetoskop współpracujący ze smartfonem. Stetoskop, noszący jak
jego producent nazwę StethoMe, to elektronicz-
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ny aparat z funkcją pomiaru temperatury, który
pomoże ludziom w analizie stanu ich zdrowia
samodzielnie w domu, bez konieczności wizyty
lekarskiej. Pomysł takiego urządzenia, wykorzystującego „machine learning” do rejestracji badania
osłuchowego płuc i diagnostyki, powstał wśród
naukowców z Instytutu Akustyki Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W styczniu 2017 r.
projekt został doceniony przez panel ekspertów
i uzyskał grant na prace B+R z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Młodym Polakom nie brakuje wiedzy, pomysłów, zapału, przedsiębiorczości i chęci
podejmowania wyzwań. Brak
było jednak w naszym kraju
sieci doświadczonych inwes
torów venture capital, którzy
nie tylko zainwestują pieniądze,
lecz także będą dla młodych
przedsiębiorców mentorami
i poprowadzą ich od pomysłu
do sukcesu na globalnym rynku. Inwestycje venture capital
w Polsce wynoszą 2,7 dolara na jednego mieszkańca
(2017 r.), co stanowi jedną dziesiątą średniej europejskiej.
Dla porównania Izrael, światowy lider tego typu inwestycji, mógł w 2017 r. pochwalić się imponującym wynikiem
447 dolarów inwestycji venture capital na mieszkańca.

TDJ PITANGO VENTURES
CZYLI WSPARCIE
DLA MŁODYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW

By zapełnić tę lukę, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
do spółki z dwoma partnerami powołało Fundusz TDJ
Pitango Ventures. Jednym z partnerów jest Pitango Venture
Capital z Izraela – największy w tym kraju fundusz venture
capital, z portfelem 250 inwestycji i wieloletnim doświadczeniem we wprowadzaniu startupów na globalną scenę,
specjalizujący się w branżach: informatycznej i nowoczesnej
opieki zdrowotnej. Drugi partner to TDJ - rodzinna firma
inwestycyjna należąca do Tomasza Domogały. W ciągu
czterech dekad działalności rodzina Domogałów budowała
i rozwijała kolejne przedsiębiorstwa oraz dokonała kilku-

dziesięciu akwizycji. Zarządzane
przez rodzinę spółki portfelowe
osiągały silną pozycję, a część
z nich została wprowadzona na
Giełdę Papierów Wartościowych.
Obecnie największym inwestycyjnym obszarem TDJ jest Private Equity, akwizycje dojrzałych
spółek. Nowym rozdzia
łem
w działalności TDJ jest otwarcie się na wsparcie projektów
innowacyjnych – venture capital.

Główne obszary, na których koncentrują się zainteresowania nowego funduszu, to: big data, internet rzeczy (IoT),
sztuczna inteligencja i machine learning, SaaS, a także
urządzenia mobilne i media cyfrowe oraz sprzęt medyczny
i zdrowie cyfrowe. Fundusz zapewni wsparcie we wczesnych,
jak i w późniejszych etapach rozwoju firm (seed stage,
startup, later stage expansion), m.in. przy tworzeniu planów
i strategii biznesowych oraz ekspansji globalnej, fuzjach,
przejęciach, przygotowaniu pierwszej oferty publicznej.
W ramach współpracy startupy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie biznesowe TDJ, które wynika z kilkudziesięcioletniego doświadczenia spółki w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwami. Dzięki naszym relacjom oraz wspólnym
przedsięwzięciom z zagranicznymi partnerami umożliwiamy dostęp do unikalnego know-how w zakresie rozwoju
i skalowania globalnych biznesów opartych na technologii.

Czym jest
StethoMe
STETHOME TO INTELIGENTNY APARAT MEDYCZNY DO KONTROLI STANU ZDROWIA PŁUC I SERCA
W WARUNKACH DOMOWYCH. Elektroniczne, bezprzewodowe urządzenie połączone z bezdotykowym termometrem współpracuje ze smartfonem.
Dzięki modułowi sztucznej inteligencji potrafi
rozpoznać nieprawidłowe dźwięki pojawiające się
podczas choroby. Wystarczy przyłożyć urządzenie w punktach wskazanych na ekranie telefonu,
a StethoMe przeprowadzi diagnozę. Zarejestrowane dźwięki i temperatura w każdej chwili mogą
zostać wysłane do wybranego lekarza, także przez
platformy telemedyczne. Za pomocą StethoMe
można także precyzyjnie monitorować choroby
przewlekłe układu oddechowego, takie jak astma.

NCBR
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Zdaniem
beneficjenta
Wojciech Fedorowicz
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY TDJ PITANGO VENTURES

STETHOME, BARDZO
OBIECUJĄCY, POLSKI
STARTUP W OBSZARZE
ZDROWIA I NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII, POSIADA
GLOBALNY POTENCJAŁ
ROZWOJU

REWOLUCYJNY
POMYSŁ ORAZ SILNY
I DOŚWIADCZONY
ZESPÓŁ PRODUKTOWY,
SZCZEGÓLNIE W OBSZARZE
UCZENIA MASZYNOWEGO
TO SOLIDNY FUNDAMENT
TEJ FIRMY

DLACZEGO TRZY TAK RÓŻNE
PODMIOTY ZDECYDOWAŁY SIĘ
STWORZYĆ WSPÓLNIE FUNDUSZ
VENTURE CAPITAL?

W JAKI SPOSÓB TDJ PITANGO
VENTURES MOŻE POMÓC MŁODYM
PRZEDSIĘBIORCOM Z POMYSŁAMI
NA INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA?

Zależy nam na budowaniu polskiego ekosystemu
startupowego, ponieważ widzimy w nim ogromny
potencjał. Polacy są przedsiębiorczy, mają wysoką
tolerancję dla ryzyka oraz porażek biznesowych.
Niezbędne dla rozwoju startupów jest zaplecze
zdolnych, wykształconych i kreatywnych osób o wykształceniu technicznym, a Polska zajmuje trzecie
miejsce w Europie pod względem liczby inżynierów
kończących corocznie studia.

TDJ Pitango Ventures oprócz inwestycji kapitałowej
oferuje ścisłą współpracę z początkującymi firmami.
Pomagamy w budowaniu zespołu, w zatrudnieniu ludzi z kompetencjami, którzy bez naszych gwarancji nie
zawsze chcieliby wiązać się z początkującą firmą. Zapewniamy naszym startupom dostęp do światowej sieci kontaktów, które przez lata zgromadzili nasi partnerzy. Nie ograniczamy się do jednorazowej inwestycji, ale
prowadzimy firmę przez kolejne rundy finansowania.
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Przede wszystkim jednak naszym celem jest obudzenie w naszych podopiecznych odważnej wizji i ambicji oraz wsparcie w globalnym rozwoju ich biznesów.

JAKIEJ RADY UDZIELIŁBY PAN POLSKIM
STARTUPOM?

WSPIERAJĄC STETHOME,
BĘDZIEMY MOGLI
WYKORZYSTAĆ
NASZE WIELOLETNIE
IZRAELSKIE ORAZ POLSKIE
DOŚWIADCZENIA WE
WPROWADZANIU FIRM NA
RYNKI MIĘDZYNARODOWE

Aby od samego początku, przy tworzeniu firm, planowały globalny rozwój i skupiały się na tworzeniu
unikatownych, trudno kopiowalnych rozwiązań.

NCBR
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