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Pismo Zarządu 
 
 
 
 
Drodzy Akcjonariusze, Współpracownicy, Klienci, Partnerzy i Przyjaciele, 
 
 

Za nami kolejny, rekordowy rok działalności Medicalgorithmics S.A. Nie tylko znacznie 
zwiększyliśmy sprzedaż i zyski, ale także przeprowadziliśmy kolejną emisję akcji, praktycznie 
w całości zakończyliśmy proces programistyczno-inżynierski nowego PocketECG i staliśmy się 
liczącym graczem na rynku długookresowej telemetrii kardiologicznej.  

 
Skupmy się na chwilę na naszych wynikach finansowych, ponieważ mamy się czym 

pochwalić. Przychody ze sprzedaży i zysk netto wzrosły odpowiednio o 89% i 147%. Marża 
netto wzrosła natomiast o 16 p.p. do poziomu 68%. Za wzrost wyników odpowiada przede 
wszystkim dalszy rozwój naszej działalności w USA, gdzie wykorzystujemy przewagę 
technologiczną, jaką posiadamy nad konkurentami i dzięki temu zwiększamy udział w rynku. 
W samych Stanach Zjednoczonych liczba aktywnych urządzeń wzrosła w ciągu roku o ok. 
95%. Dzięki temu nasze udział w rynku zdalnej diagnostyki kardiologicznej w USA (mierzony 
liczbą pacjentów) wzrósł z ok. 2,4% do ok. 4,5%. Jak sami Państwo widzą, mamy jeszcze 
bardzo dużo miejsca do dynamicznego rozwoju na tym rynku. 

 
W minionym roku postanowiliśmy również powiększyć nasz obszar zainteresowań 

o rynek badania nowych leków pod kątem wpływu na występowanie arytmii (Cardiac 
Safety), a także rynki związane z szeroko pojętą informatyką w medycynie 
oraz telemedycyną i długoterminowym monitorowaniem innych sygnałów życiowych 
pacjenta niż EKG. Po szczegółowych analizach stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem 
na rozpoczęcie działalności w tym obszarze będzie przejęcie firmy już na nim działającej. 
Widzimy wiele obszarów synergii naszej technologii oraz działalności podmiotów na ww. 
rynkach.  

 
Najważniejszym jednak projektem w minionym roku były prace programistyczne 

i inżynieryjne nad nową wersją PocketECG. Stworzenie i komercjalizacja PocketECG trzeciej 
generacji jest dotrzymaniem obietnic złożonych inwestorom podczas pierwszej emisji 
Medicalgorithmics, w drugim kwartale 2011 roku, przy okazji wejścia na rynek NewConnect.  

Nasz zespół R&B nie tylko skupił się na  części hardware’owej, gdzie wprowadziliśmy 
rewolucyjne zmiany w obszarze inżynierii, wytrzymałości baterii oraz designu. 
Unowocześniliśmy także oprogramowanie, zmieniliśmy raporty z badania tak, aby były 
bardziej czytelne dla lekarzy i pacjentów oraz daliśmy lekarzom możliwość dostępu 
do pełnego, aktualizowanego na bieżąco zapisu EKG poprzez przeglądarkę WWW. Są to 
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cechy, które po raz kolejny wyróżniają nas spośród naszych konkurentów, co coraz bardziej 
doceniają nasi klienci. Bardzo ważne jest dla nich, że słuchamy ich uwag i staramy się tak 
dopasować nasze rozwiązania, aby sprostać ich oczekiwaniom. 

 
Jak Państwo widzą, ten rok był naprawdę rekordowy, a nasze sukcesy znaczące. 

Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować Wam wszystkim: akcjonariuszom, którzy wierzą 
w naszą przyszłość, partnerom, którzy na co dzień z nami współpracują oraz pracownikom, 
którzy razem z nami tę przyszłość tworzą. Zrobimy wszystko, abyśmy w kolejnym roku także 
mogli pochwalić się wieloma sukcesami i kolejnymi, rekordowymi wynikami finansowymi. 
Szanse na to są wysokie, ponieważ w maju 2013 roku miał premierę nasz nowy PocketECG 
III, z którym wiążemy duże nadzieje na przyszłość. Jesteśmy przekonani, iż kolejny list 
będziemy już pisać jako reprezentanci Spółki notowanej na głównym parkiecie Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie.  
 
 
W imieniu Zarządu Spółki: 
 
Warszawa, 31 maj 2013 r. 
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