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Pismo Zarządu 
 
 
 
 
Drodzy Akcjonariusze, Współpracownicy, Klienci, Partnerzy i Przyjaciele, 
 
 Mamy wielką przyjemność zaprezentować Państwu wyniki Medicalgorithmics S.A. 
za 2013 rok. Rok temu, kiedy przedstawialiśmy wyniki za rok 2012, byliśmy przekonani, że 
czeka nas dobry okres w działalności Spółki i to się sprawdziło. Teraz mamy wrażenie, iż 
powstaje Medicalgorithmics w wersji 2.0. Wszelkie problemy „wieku dziecięcego” firma ma 
już za sobą; wypracowała produkty, które podbijają świat; osiągnęła zadawalającą 
rentowność; nabrała rozpędu. Najbliższe lata będą okresem szybkiej ekspansji geograficznej 
i etapem rozwoju nowych produktów. Każdy etap rozwoju firmy cechuje się odmienną logiką 
problemów i ich rozwiązań. Co tydzień napotykamy na nowe wyzwania, czasem problemy – 
i dzięki wspaniałemu zespołowi pracowników i partnerów biznesowych – rozwiązujemy je na 
bieżąco. Mamy nadzieję, że podobnie będzie w przyszłości, czego życzymy sobie i naszym 
akcjonariuszom. 
 

Skupmy się na chwilę na naszych wynikach finansowych, ponieważ mamy się czym 
pochwalić. Przychody ze sprzedaży wyniosły 15,7 mln zł, wynik netto po raz pierwszy 
przekroczył 10 mln zł i dodatkowo udało nam się utrzymać bardzo wysoki poziom marży 
netto wynoszący 69%. Nadal głównym motorem naszego wzrostu jest rynek amerykański. 
Jak wcześniej informowaliśmy, nasz nowoutworzony dział sprzedaży międzynarodowej 
zdążył podpisać już kilka istotnych umów oraz jest w trakcie zaawansowanych negocjacji 
dotyczących kolejnych obszarów geograficznych. 

 
Coraz bardziej odczuwamy zmianę podejścia decydentów, firm ubezpieczeniowych 

oraz lekarzy do nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, w tym do telekardiologii. Zmiany 
podejścia skutkują powiększaniem się naszych dotychczasowych rynków, jak choćby w USA, 
gdzie kolejne duże firmy ubezpieczeniowe zaczęły refundować długoterminowe badania 
kardiologiczne. W innych regionach rynki te zaczynają dopiero powstawać i szybko 
się rozwijać dzięki zmianom legislacyjnym i tworzeniu nowych procedur refundacyjnych 
związanych z używaniem naszego systemu, jak na przykład niedawno w Australii, która 
powinna być niebawem dla nas rynkiem o najwyższych marżach 
 
 Od strony inżynieryjno-programistycznej największym wydarzeniem w minionym 
roku była oficjalna premiera naszego nowego systemu PocketECG III generacji na targach 
kardiologicznych w Denver, USA w marcu 2013r. W kolejnych miesiącach nadal 
pracowaliśmy nad udoskonalaniem systemu oraz przygotowywaniem zwiększonej 
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powierzchni produkcyjnej ponieważ sukces komercyjny, jaki odniosła nowa generacja 
PocketECG jest tak duży, że obecna lokalizacja w Gdańsku jest już dla nas niewystarczająca. 
 
 Jesteśmy także bardzo szczęśliwi, ponieważ udało nam się wywiązać z obietnicy 
przeniesienia notowań Spółki na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Przez cały miniony rok przygotowywaliśmy się do tego momentu, proces 
przebiegł szybko oraz bez komplikacji. Trzeciego lutego 2014 akcje Medicalgorithmics S.A. 
zadebiutowały na parkiecie głównym.  
 
 Jak sami Państwo widzą miniony rok był bardzo udany dla naszej Spółki. W bieżącym 
roku czeka nas rozpoczęcie realizacji nowo podpisanych umów oraz rozwój o kolejne 
regiony. Jest zatem ogromne prawdopodobieństwo, że za rok znów będziemy mogli 
pochwalić się rekordowymi wynikami finansowymi oraz nowymi rynkami zbytu. Mamy 
nadzieje, że zostaną Państwo z nami aby, tak jak do tej pory, uczestniczyć w naszym 
wspólnym sukcesie. 

 
 

 
 
W imieniu Zarządu Spółki: 
 
Warszawa, 25 kwiecień 2014 r. 
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