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Z przyjemnością przekazujemy Państwu Raport Roczny Grupy Medicalgorithmics za rok 2016.  

Miniony rok obfitował w ważne wydarzenia gospodarcze i polityczne na całym świecie. Również dla 

naszej firmy był to rok dużych zmian i kroków milowych, które finalnie sprawiły, że dziś jesteśmy 

organizacją znacznie większą i silniejszą. Zanim jednak do tego doszło, musieliśmy stawić czoła 

wyzwaniom prawnym i finansowym, które pochłaniały nas przez ostatnie miesiące.  

Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku dla Medicalgorithmics S.A. było przejęcie 

strategicznego partnera amerykańskiego, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC. Po podpisaniu 

30 marca 2016 roku umowy nabycia pakietu kontrolnego, staliśmy się właścicielem 75% udziałów 

w kapitale spółki Medi-Lynx. Od tego dnia jej wyniki są konsolidowane w ramach Grupy 

Medicalgorithmics. Medi-Lynx zarządza 4 centrami monitoringu arytmii, obsługuje klientów w 36 

stanach i na dzień publikacji raportu rocznego zatrudnia ponad 350 specjalistów. Wierzymy, że 

przejęcie Medi-Lynx przyspieszy nasz rozwój i znacząco zwiększy skalę działalności w Stanach 

Zjednoczonych – na strategicznym dla nas rynku. Efekty widoczne są już w wynikach za rok 2016 – 

przychody Grupy sięgnęły 127.921 tys. zł, a  EBITDA – 51.124 tys. zł.  

Kolejnym kluczowym wydarzeniem była pełna wygrana w procesie przed sądem w Delaware. Jej 

efektem było potwierdzenie skuteczności rozwiązania umowy z drugim partnerem amerykańskim, 

AMI/Spectocor, oraz późniejsza z nim ugoda. Dzięki niej uzyskaliśmy prawo do przejęcia 

najistotniejszych z naszego punktu widzenia zasobów AMI/Spectocor, czyli pracowników i bazy 

klientów. Zakładamy, że dzięki zakończeniu sporu i odzyskaniu przez nas możliwości pełnej 

koncentracji na rozwoju biznesu, wzrośnie skala działalności Grupy i udział rynkowy w USA, co jest 

zgodne z naszą strategią budowy silnej pozycji na tym rynku. 

Skonsolidowane wyniki za rok 2016 są obarczone efektami licznych zdarzeń jednorazowych – 

zarówno po stronie kosztowej, jak i przychodowej – związanych z procesem przejęcia Medi-Lynx oraz 

postępowaniami spornymi z AMI/Spectocor zakończonymi ugodą oraz przejęciem składników 

majątku tej firmy. Jednak poniesienie tych istotnych nakładów – czasu, pracy, a także finansowych – 

miało decydujący wpływ na to, jak Medicalgorithmics wygląda dziś i jakie ma przed sobą 

perspektywy. 
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Rok 2017 w dużej mierze poświęcimy na zakończenie procesów integracyjnych w Grupie, co 

w efekcie powinno przynieść dalsze wzrosty w USA, oraz kontynuację prac nad wzrostem 

organicznym, w tym nad poszerzaniem grona odbiorców PocketECG o kolejne kraje, np. na rynku 

europejskim.  

Ponadto będziemy przygotowywać się do debiutu rynkowego naszych dwóch nowych produktów, 

z którymi wiążemy duże nadzieje, czyli systemu 12-kanałowego EKG oraz systemu do domowej 

rehabilitacji kardiologicznej. W przypadku drugiego otrzymaliśmy już pozwolenie na sprzedaż 

w UE i w tym roku spodziewamy się dopuszczenia do obrotu na rynku amerykańskim. Dla rozwoju 

sprzedaży tej usługi kluczowe będzie jednak wypracowanie kodów refundacyjnych, na czym 

będziemy mocno się koncentrować.  

Podsumowując, rok 2016 zgodnie z naszymi przewidywaniami obfitował w wyzwania dla całej 

organizacji. Tak jak oczekiwaliśmy, połączenie wzrostu organicznego, akwizycji w USA oraz 

zakończenie toczących się sporów prawnych przełożyło się pozytywnie na wartość Spółki dla 

Akcjonariuszy. Mamy wszelkie argumenty, by sądzić, że trend ten będzie kontynuowany. 

Chciałbym w tym miejscu podziękować Państwu za okazane zaufanie, a naszemu zespołowi – za 

kolejny rok współpracy na rzecz całej Grupy. Wspólnie podążamy ścieżką rozwoju i motywujemy się 

wzajemnie do podejmowania kolejnych wyzwań, które czynią Grupę Medicalgorithmics coraz większą 

i silniejszą organizacją. 

Z poważaniem, 

 

 

 

W imieniu Zarządu Medicalgorithmics S.A.: 

 

 

 

 

 

Marek Dziubiński   

    Prezes Zarządu   

   

 

 

 


