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I.

Wybrane dane finansowe

Dane z Rachunku Zysków i Strat (w tys. PLN)

II kwartał (MSR)
01.04.2013 30.06.2013

Przychody netto ze sprzedaży

Narastająco (MSR)

01.04.2012 30.06.2012

01.01.2013 30.06.2013

01.01.2012 30.06.2012

3 733,42

3 074,25

6 997,46

5 344,38

116,80

104,75

231,39

210,67

Zysk na sprzedaży

2 246,94

1 702,09

4 284,66

3 333,79

Zysk na działalności operacyjnej

2 288,02

1 647,81

4 348,46

3 298,49

Zysk brutto

3 237,29

2 014,69

6 264,08

3 632,78

Zysk netto

2 632,17

1 636,93

5 058,81

2 960,06

Amortyzacja

Źródło: Emitent

Dane z Bilansu (w tys. PLN)

Według stanu na dzień (MSR):

Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

30.06.2013

30.06.2012

75 111,44

14 842,56

773,37
5 332,85

878,11
2 178,91

44 790,46
106,68
5 911,15

8 095,22
13,82
1 515,88

Źródło: Emitent
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II.

Dodatkowe dane finansowe

Dane z Rachunku Zysków i Strat (w tys. PLN)

II kwartał (MSR)
01.04.2013 30.06.2013

Narastająco (MSR)

01.04.2012 30.06.2012

01.01.2013 30.06.2013

01.01.2012 30.06.2012

Koszty działalności operacyjnej

1 486,48

1 372,16

2 712,80

2 010,60

Zysk z działalności gospodarczej

3 237,29

2 014,69

6 264,08

3 632,78

Źródło: Emitent

Dane z Bilansu (w tys. PLN)

Według stanu na dzień (MSR):
30.06.2013

30.06.2012

Suma Aktywów

81 129,28

16 372,26

Aktywa Trwałe
Inwestycje Długoterminowe

27 822,75
25 750,26
579,10

5 333,08
3 027,67
599,37

Zapasy
Źródło: Emitent

Na koniec II kwartału 2013 r. stan środków pieniężnych Spółki wynosił 44 790,46 tys.
PLN. Bilans na dzień 30.06.2013 r. nie wykazuje zadłużenia Spółki; spółka Medicalgorithmics
S.A. nie posiadała też na ten dzień inwestycji w postaci akcji bądź derywatów.
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III.

Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe – komentarz Zarządu

Dynamika wzrostu podstawowych wyników finansowych w II kwartale 2013 roku,
w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wyniosła:
- w przychodach netto ze sprzedaży – ok. +21%
- w wyniku EBITDA – ok. +37%
- w zysku netto – ok. +61%
Rentowność
W II kwartale 2013 r. Spółka odnotowała kolejny raz bardzo wysoki poziom marży
netto na sprzedaży swoich usług. Także marża na sprzedaży i marża EBITDA pozostały na
bardzo wysokich poziomach. Taki stan rzeczy był możliwy dzięki skupieniu się na najbardziej
rentownych usługach oraz wysokiej dźwigni operacyjnej charakteryzującej model biznesowy
spółki. Nieznaczny spadek marży na sprzedaży, w stosunku do końcówki 2012 roku, związany
był głównie ze wzrostem zatrudnienia w Spółce, ponownie w dziale B+R. Zarząd wierzy, że
zatrudnianie najlepszych kandydatów na rynku pracy przełoży się na podtrzymanie wysokiej
dynamiki rozwoju Spółki. Spadek marży netto wynikał też ze spadku stóp procentowych, co
obniżyło przychody finansowe w porównaniu do poprzedniego kwartału (1 kwartał 2013 r.).
Wskaźniki rentowności Spółki w poszczególnych kwartałach w latach 2010-2013
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0,0%

Marża na sprzedaży

Marża EBITDA

Marża netto

Marża na sprzedaży = zysk ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży
Marża EBITDA = (zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja)/przychody netto ze sprzedaży
Marża netto = zysk netto/przychody netto ze sprzedaży
* Dane za rok 2010 przedstawione wg starej polityki rachunkowości, dane za lata 2011-2012 przedstawione wg nowej
polityki rachunkowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (więcej informacji na temat zmiany polityki rachunkowości
w raporcie okresowym za IV kwartał 2011 r.). Dane za rok 2013 przedstawione zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości.

5

www.medicalgorithmics.pl

Przychody
W II kwartale 2013 r. w porównaniu z II kwartałem 2012 r. Medicalgorithmics S.A.
osiągnęła przychody o wartości większej o 21%, natomiast wartość zysku netto Spółki
wzrosła o 61% w tym samym okresie. Główną przyczyną był wzrost sprzedaży najbardziej
rentownych usług (usługi abonamentowe) oraz wzrost przychodów finansowych związanych
z poziomem zainwestowanych środków finansowych.
Model biznesowy Spółki polega na sprzedaży urządzeń, a następnie pobieraniu
comiesięcznego abonamentu za korzystanie z urządzeń i związanej z nimi infrastruktury
software’owej i serwerowej. Abonament naliczany jest od dnia pierwszego użycia
urządzenia. Sprzedaż urządzeń odznacza się znacznie niższą rentownością niż sprzedaż
abonamentów, która nie jest obciążona prawie żadnymi kosztami zmiennymi.
Przychody netto ze sprzedaży oraz zysk netto w poszczególnych okresach*

5 000,00
Przychody netto ze sprzedaży

Zysk netto

4 000,00

3 000,00

2 000,00

1 000,00

0,00

-1 000,00

-2 000,00

-3 000,00

Dane w tys. PLN
* Dane za lata 2008-2010 przedstawione wg starej polityki rachunkowości, dane za lata 2011-2012 przedstawione wg nowej
polityki rachunkowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (więcej informacji na temat zmiany polityki rachunkowości
w raporcie okresowym za IV kwartał 2011 r.). Dane za rok 2013 przedstawione zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości.
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Koszty
W II kwartale 2013 r. największe znaczenie wśród kosztów operacyjnych miały koszty
świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia) oraz usług obcych.
Za zwiększenie znaczenia kosztów wynagrodzeń odpowiada wzrost zatrudnienia w Spółce:
poszerzenie składu Zarządu, stworzenie nowych komórek organizacyjnych - między innymi
związanych z marketingiem oraz rozwojem sprzedaży międzynarodowej, a także
powiększenie zespołu Badań i Rozwoju o nowych programistów oraz stworzenie komórki
zajmującej się rozwojem nowych urządzeń medycznych. Za duży udział usług obcych
odpowiada model biznesowy Spółki, polegający na outsourcowaniu procesów, które nie są
kluczowe dla Spółki, i które nie wiążą się ze zwiększaniem poziomu wiedzy w organizacji.
Należy również pamiętać, że obecnie część wynagrodzeń oraz usług obcych księgowana jest
w ciężar rozliczeń międzyokresowych kosztów, które po zakończeniu realizacji danego
projektu zostaną przeksięgowane na wartości niematerialne i prawne. W rachunek rozliczeń
międzyokresowych księgowane są też przychody związane z dotacjami na wspomniane
projekty.
Struktura kosztów działalności operacyjnej w okresie 01.04.2013-30.06.2013

5,2%

5,4%

30,0%

Zużycie surowców i materiałów
Świadczenia pracownicze
Amortyzacja

50,2%

Usługi obce
Pozostałe

9,3%

Zdecydowaną część pracochłonnych procesów produkcyjnych, księgowych i prawnych
Spółka outsourcuje, ograniczając zespół pracowników do osób o najwyższych kompetencjach
zawodowych.
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IV.

Istotne zdarzenia
działalności

związane

z

rozwojem

prowadzonej

W II kwartale 2013 r. Emitent prowadził dalsze prace badawcze dotyczące algorytmiki
i obszaru informatycznego systemu, a także kontynuował prace rozwojowe nad nowym
systemem PocketECG III generacji. Prace nad nowym urządzeniem były w fazie produkcyjnej,
a zespół B+R prowadził testy sprzętu.
W maju Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji w sprawie polityki
wypłaty dywidendy na lata 2012-2015. Zarząd zarekomendował WZA przeznaczenie
w każdym roku minimum 25% zysku na wypłatę dywidendy i przeznaczenie reszty zysku na
kapitał zakładowy. Wstępnie wysokości dywidend zostały zarekomendowane na poziomie:
1) 1,10 PLN na jedną akcję z zysku osiągniętego w 2012 r.
2) 1,35 PLN na jedną akcję z zysku osiągniętego w 2013 r.
3) 1,60 PLN na jedną akcję z zysku osiągniętego w 2014 r.
4) 1,85PLN na jedną akcję z zysku osiągniętego w 2015 r.
Więcej informacji o rekomendacji Zarządu znaleźć można w komunikacie bieżącym Spółki
nr 6/2013 z 15.05.2013 r.
27 czerwca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które m.in.
zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy 2012, podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy oraz podjęło uchwałę
o sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki wg Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Zgodnie z powyższą uchwałą niniejszy raport oraz wszystkie następne przedstawiać będą
dane finansowe sporządzone wg MSR.
Zgodnie z uchwałą ZWZA Medicalgorithmics S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 1,10 zł
na akcję. Dzień przypisania prawa do dywidendy wyznaczono na 4 lipca 2013 r., a dzień
wypłaty dywidendy na 19 sierpnia 2013 r.
W II kwartale Spółka kontynuowała proces przechodzenia na parkiet główny GPW S.A.
w Warszawie. Pod koniec czerwca zdecydowana większość prospektu została już
przygotowana. Emitent planuje złożyć wniosek do KNF w ciągu III kwartału oraz
zadebiutować na parkiecie podstawowym w IV kwartale 2013 roku.
Przez cały czas Spółka intensywnie poszukiwała nowych rynków zbytu. Pierwszymi
krajami, które wydają się bardzo obiecujące, a rozmowy z potencjalnymi partnerami są
zaawansowane, są Wielka Brytania oraz Brazylia.
Spółka wynajęła także dodatkową powierzchnię biurową na 19 piętrze wieżowca ORCO
Tower, która sąsiaduje z zajmowaną obecnie powierzchnią na tym samym piętrze.
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V.

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania
prognoz

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na koniec 2013 roku lub okres, którego dotyczy
niniejszy raport lub przyszłe okresy.

VI.

Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki

Spółka nie jest podmiotem dominującym ani zależnym w żadnej grupie kapitałowej, tym
samym przedstawiany raport kwartalny jest raportem jednostkowym.
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VII. Bilans oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów (MSR)

AKTYWA w tys. PLN na dzień:

2013-06-30

2012-06-30

1 080,2

1 420,7

Rzeczowe aktywa trwałe

218,8

6,6

Należności długoterminowe

773,4

878,1

25 750,3

3 027,7

0,1

0,1

27 822,8

5 333,1

579,1

599,4

5 332,9

2 178,9

-

-

2 604,1

165,7

44 790,5

8 095,2

Aktywa obrotowe ogółem

53 306,5

11 039,2

AKTYWA OGÓŁEM

81 129,3

16 372,3

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne

Aktywa finansowe długoterminowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa trwałe ogółem

Aktywa obrotowe
Zapasy

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Aktywa finansowe krótkoterminowe

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
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PASYWA w tys. PLN na dzień :

2013-06-30

2012-06-30

342,2
69 710,4
5 058,8
75 111,4

249,2
11 633,3
2 960,1
14 842,6

-

-

106,7
106,7

13,8
13,8

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem

1,1
4 104,1
339,1
1 466,8
5 911,2

2,7
370,8
209,8
932,6
1 515,9

Zobowiązania ogółem

6 017,8

1 529,7

81 129,3

16 372,3

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Zyski/(Straty) zatrzymane
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania finansowe
Rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki, w tym kredyty w rachunku bieżącym
Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Rezerwy

PASYWA RAZEM
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów w tys. PLN za okres
Przychody ze sprzedaży
Koszty z tytułu akcyzy
Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku
Zużycie surowców i materiałów
Świadczenia pracownicze
Amortyzacja
Usługi obce
Pozostałe
Koszt własny razem
Zysk na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Przychody finansowe netto
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Zysk netto za okres sprawozdawczy
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy
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od 2013-04-01
do 2013-06-30

od 2012-04-01
do 2012-06-30

3 733,4
(51,3)
(815,4)
(116,8)
(445,6)
(57,5)
(1 486,5)
2 246,9
42,2
(1,2)
2 288,0

3 074,3
(644,2)
(260,9)
(104,8)
(295,5)
(66,8)
(1 372,2)
1 702,1
35,9
(90,2)
1 647,8

977,4
(28,1)
949,3
3 237,3
(605,1)
2 632,2
2 632,2
2 632,2
2 632,2

400,8
(33,9)
366,9
2 014,7
(377,8)
1 636,9
1 636,9
1 636,9
1 636,9

www.medicalgorithmics.pl

VIII. Podstawowe informacje o Spółce
Medicalgorithmics S.A. to:
Innowacyjna spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych
urządzeń medycznych, obecna na rynku od 2005 roku.
Właściciel i wytwórca najnowocześniejszego w skali światowej systemu do analizy
pracy serca - PocketECG.
Właściciel patentów i zgłoszeń patentowych na terenie USA i UE.
Spółka działająca na największych i najbardziej perspektywicznych rynkach w Stanach Zjednoczonych i Azji.
Podmiot dostarczający rozwiązania dla najbardziej prestiżowych ośrodków w Polsce
i w Stanach Zjednoczonych.

Siedziba:

Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Adres e-mail:

finanse@medicalgorithmics.com

Firmowa strona WWW:
Strona Relacji Inwestorskich:

www.medicalgorithmics.com
www.medicalgorithmics.pl

Kontakt dla Mediów:

Anna Dziuban
tel.: +48 22 292 83 69
e-mail: a.dziuban@medicalgorithmics.com

finanse@medicalgorithmics.com

Kontakt dla Inwestorów:
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IX.

Informacje dotyczące działalności Emitenta

Dane rejestrowe
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000372848
NIP 5213361457
REGON 140186973

Kapitał zakładowy
Wysokość kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego
wynosi 342.192,60 zł i dzieli się na 3.421.926 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, w tym:





1.747.200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A
508.200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B
236.926 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C
929.600 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D

Struktura Akcjonariatu, stan na dzień 14.08.2013

14,73%

Marek Dziubiński (Prezes Zarządu)

33,66%
11,33%

BIB Seed Capital S.A.
New Europe Ventures LLC
ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Nordea Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A.

14,34%

Aviva Investors Poland S.A.

5,24%
7,52%

Pozostali Akcjonariusze
13,18%
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X.

Zarząd Medicalgorithmics S.A.

Skład Zarządu Medicalgorithmics S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu
przedstawia się następująco:
dr Marek Dziubiński – Prezes Zarządu
Dr Marek Dziubiński jest absolwentem międzywydziałowych studiów
na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki.
Ukończył także studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Systemów
Multimedialnych na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Praca doktorska dra
Dziubińskiego wyróżniona została przez Politechnikę Gdańską oraz otrzymała wyróżnienie na
szczeblu krajowym. Marek Dziubiński jest autorem licznych publikacji naukowych, artykułów
w czasopismach naukowych oraz referatów konferencyjnych. Przez ostatnich 13 lat kariery
zawodowej był związany z opracowywaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania
sygnałów, w szczególności koncentrując swoją aktywność w obszarze analizy sygnałów
periodycznych i kwazi-periodycznych. Technologia PocketECG opiera się o stworzony przez
dra Dziubińskiego, samouczący algorytm interpretacji sygnału EKG działający na bazie
ograniczonej ilości odprowadzeń sygnału, generujący wyniki w czasie rzeczywistym. Marek
Dziubiński jest również autorem modelu biznesowego Spółki.
Kariera:






Czerwiec 2005 – obecnie: MEDICALGORITHMICS: Prezes zarządu, CTO
Marzec 2005 – Styczeń 2006: Aud-X Team : Kierownik grupy informatyków
Czerwiec 2003 – Sierpień 2005: WAVEFORMATIC: Kierownik projektu
Czerwiec 2004 – Wrzesień 2005: PRESTO-SPACE: Uczestnik projektu
Lipiec 2000 – Maj 2003: Houpert Digital Audio: Programista

Tomasz Mularczyk – Wiceprezes Zarządu ds. IT
Tomasz Mularczyk jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Matematyki,
Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku informatyka. Karierę
zawodową rozpoczął jako programista aplikacji trójwymiarowych. Później jako kierownik
techniczny projektów w spółce Big Brat koordynował pracę dziewięcioosobowego zespołu
programistów oraz nadzorował projektowanie systemu i rozwiązań technologicznych
w firmie.
W Medicalgorithmics S.A., pełniąc jednocześnie funkcję wiceprezesa Spółki, zajmuje
się inicjowaniem i nadzorowaniem projektów informatycznych. Jest między innymi
odpowiedzialny za dobór technologii i koordynację prac zespołów składających się
z programistów C#, C++ oraz testerów.
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Piotr Żółkiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i operacyjnych
Piotr Żółkiewicz jest absolwentem studiów wyższych na kierunku zarządzanie. Jego
doświadczenie zawodowe związane jest z rynkiem kapitałowym, doradztwem w sprawach
pozyskiwania kapitału przez spółki oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Karierę
rozpoczynał jako prywatny inwestor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Od 2007 roku jest członkiem rady dyrektorów Stalica Trading Limited, a od 2011 roku
doradza w sprawach finansów i strategii zarządowi Grupy Eko Park i powiązanych spółek
działających w branży energetycznej. Od 2010 roku pracuje także dla spółki Kardiosystem
Sp. z o.o., wykonującej zabiegi inwazyjne na sercu.
W Medicalgorithmics S.A. do jego głównych obowiązków należy zarządzanie
finansami Spółki, współtworzenie jej strategii oraz odpowiedzialność za wszystkie procesy
operacyjne, rekrutacyjne, prawne, produkcyjne i finansowe. Od 2009 roku do listopada 2012
roku Piotr Żółkiewicz był dyrektorem ds. finansowych i operacyjnych w Medicalgorithmics
S.A.

XI.

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A.

Skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu
przedstawia się następująco:
dr hab. Marcin Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dr hab. Marcin Hoffman jest absolwentem Wydziału Chemii oraz Wydziału
Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. zdobył tytuł
doktora habilitowanego. Pan Hoffman jest także absolwentem studiów MBA
zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Georgia State University
w Atlancie. Pan Marcin Hoffman jest laureatem licznych konkursów, m.in. Promising Scientist
Award wręczonej w 2002 r. Uzyskał także stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Stefana Batorego oraz Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku jest prezesem zarządu BIB Seed Capital S.A. Pracował
również jako konsultant w McKinsey & Co. oraz kierownik zespołu w Instytucie BioInfoBank.
Martin Jasinski – Członek Rady Nadzorczej
Martin Jasinski jest absolwentem Uniwersytetu Columbia (MBA) w Nowym Jorku oraz
Uniwersytetu SUNY Buffalo (USA). Pan Martin Jasinski posiada ponad dwudziestoletnie
międzynarodowe doświadczenie w zakresie wdrażania nowych produktów i usług
technologicznych, marketingu i sprzedaży. Od 2006 roku jest partnerem zarządzającym
w New Europe Ventures, a od dwóch lat wiceprezesem zarządu korporacji Aricent.
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Roland Gale Landes – Członek Rady Nadzorczej
Roland Gale Landes jest absolwentem University of Chicago, gdzie ukończył kierunek
Biotechnologia. Ukończył także Medical College of Wisconsin. Jest autorem licznych
artykułów naukowych z zakresu medycyny. Od 1990 roku jest prezesem zarządu w Landes
Bioscience, medycznym domu wydawniczym.

Jan Kunkowski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Jan Kunkowski jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał tytuł Magistra
Psychologii. Odbył także roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w realizacji badań
ilościowych. Od 2010 roku Jan Kunkowski jest dyrektorem w spółce Gemius S.A.

dr Marcin Jan Szumowski - Członek Rady Nadzorczej
Dr Marcin Szumowski uzyskał tytuły Doktora Nauk i Magistra w dziedzinie fizyki
atmosfery na University of Illinois oraz MBA ze specjalizacją w zakresie międzynarodowego
marketingu i finansów na University of Nevada w Reno. Marcin Szumowski jest
współzałożycielem Medicalgorithmics SA, pełnił funkcje CEO, Wiceprezesa i Prezesa Zarządu
(2005-2009), od 2010 r. pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju w BTM Mazowsze Sp. z o.o. platformie transferu technologii dla Konsorcjum Naukowego CePT, od 2002 jest też
kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami w Instytucie
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. W ciągu ostatnich 16 lat prowadził lub
uczestniczył w ok. 40 projektach badawczych, rozwojowych, celowych i inwestycyjnych
o łącznej wartości ok. 1 miliarda złotych.
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XII.

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Medicalgorithmics S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy,
przedstawione wybrane dane finansowe Spółki za II kwartał 2013 roku oraz dane do nich
porównywalne za analogiczny okres w 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami
obowiązującymi Spółkę oraz, że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym
raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
Medicalgorithmics S.A.
Warszawa, 14 sierpień 2013 r.

Marek Dziubiński

Piotr Żółkiewicz

Tomasz Mularczyk

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
ds. finansowych i operacyjnych

Wiceprezes Zarządu ds. IT

Medicalgorithmics S.A.
ORCO Tower, 19 piętro
Aleje Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
www.medicalgorithmics.pl
finanse@medicalgorithmics.com
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