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Informacja prasowa  Warszawa, 18 sierpnia 2015 

Grupa Synektik: nowe kontakty o wartości 9,1 mln zł 

Spółka dostarczy rezonans magnetyczny do kolejnych dwóch placówek 

Grupa Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki 

obrazowej i medycyny nuklearnej – w oparciu o wygrane przetargi zrealizuje kontrakty na dostawę rezonansów 

magnetycznych dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. oraz Samodzielnego Publicznego ZOZ 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Umowy będą realizowane w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – 

Ukraina na kwotę ponad 9,1 mln zł. 

„Grupa Synektik po raz kolejny zrealizuje kontrakty dla istotnych placówek 

medycznych we wschodnich regionach kraju. Oznacza to, że 

dotychczasowymi realizacjami potwierdziliśmy iż spełniamy najwyższe 

wymagania dotyczące kompleksowych dostaw sprzętu. Jednocześnie 

dostrzegamy wyraźnie pozytywny trend w wydatkowaniu środków 

Ministerstwa Zdrowia na poprawę diagnostyki obrazowej w  placówkach na 

terenie całego kraju. Fundusze są wykorzystywane bardziej efektywnie, a 

od wykonawców kontraktów oczekuje się profesjonalizmu i niezawodności” 

– mówi Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA. 

Grupa Synektik – dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku sprzętu medycznego – jest w stanie zrealizować 

zaawansowane zlecenia, o czym świadczy m.in. zwycięstwo w przetargu dla 

Kliniki Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego, opiewającym na kwotę 

niemal 21 mln złotych netto. Zamówienie realizowane dla Szpitala 

Bródnowskiego jest niezwykle złożone i zakłada nie tylko dostawę sprzętu 

medycznego, lecz także zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z 

budową zintegrowanej sali operacyjnej. Jednocześnie doskonale wpisuje się 

w dotychczasową strategię spółki, gdyż dostarczanie placówkom medycznym aparatury diagnostycznej służącej do 

wczesnego wykrywania nowotworów – obok produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków –  jest jednym z głównych filarów 

działalności Grupy Synektik. 

„Spółka w najbliższych miesiącach i latach zamierza kontynuować strategię rozwoju i zaznaczać swój wkład w 

wprowadzaniu najnowszych technologii medycznych w Polsce przez udział w kolejnych przetargach oraz systematyczne 
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zwiększanie skali działalności. Jesteśmy przekonani, że tendencja dotycząca rozbudowy zaplecza diagnostycznego 

polskich placówek medycznych będzie się utrzymywać, co naszym zdaniem realnie przełoży się na skrócenie okresu 

leczenia pacjentów ze względu na szybką diagnostykę oraz podniesienie jakości świadczonych usług medycznych” – 

mówi Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA. 

Kluczowe czynniki wpływające na bieżącą działalność Grupy Synektik: 

Produkcja radioznaczników i infrastruktura: 

 dwa zarejestrowane zakłady produkujące radiofarmaceutyki (optymalizacja logistyki dostaw i produkcji) –w 

Kielcach produkowane są radioznaczniki EFDEGE® oraz IASOflu®, natomiast w Warszawie EFDEGE® i 

IASOcholine® 

 trzyletnie doświadczenie w produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków – w tym specjalnych, 

wysokomarżowych – (EFDEGE®, IASOflu®, IASOdopa® i IASOcholine®)  

 wyłączny i dożywotni właściciel praw do 4 radiofarmaceutyków (EFDEGE®, IASOflu®, IASOdopa® i 

IASOcholine®) – na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi gdzie spółka ma też prawo 

rozwijania preparatów i udzielania licencji oraz prawo wytwarzania i dostarczania w/w radiofarmaceutyków na 

terytorium Czech i Słowacji 

Badania nad własnymi produktami: 

 nowoczesne Centrum Badawczo–Rozwojowe w Warszawie – prace nad własnymi radioznacznikami 

(szczególnie specjalnymi, które są produktami wysokomarżowymi) – przede wszystkim w zakresie onkologii, 

kardiologii i neurologii 

 prace badawczo-rozwojowe we współpracy z izraelską firmą Hadasit Medical Research & Development w 

ramach projektu prac nad kardioznacznikiem – ammonium salt; Synektik uzyskał wyłączne prawa do produkcji i 

sprzedaży na całym świecie innowacyjnego znacznika ammonium salt, służącego do szybkiej i precyzyjnej 

diagnozy choroby wieńcowej; spółka zakończyła pomyślnie fazę badań przedklinicznych nad preparatem i 

rozpoczęła I fazę badań klinicznych 

 złożenie wniosków o rejestrację produktów własnych i kontynuacja badań nad innowacyjnymi preparatami do 

obrazowania w medycynie nuklearnej w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Warszawie 

Otoczenie rynkowe: 

 zwiększone wydatki publiczne na ochronę zdrowia – blisko 7% wzrost budżetu NFZ, jeszcze wyższy 

planowany wzrost wydatków na diagnostykę obrazową i świadczenia specjalistyczne) w 2015 roku 

 środki unijne w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 przeznaczone na zakup aparatury 

diagnostycznej i podwyższenie standardów ochrony zdrowia 

 wzrost znaczenia globalnego rynku radiofarmaceutyków – w latach 2017-20181 osiągnie on wartość na 

poziomie 5,5-7,9 mld USD 

                                                 
1 http://www.prweb.com/releases/radiopharmaceuticals/diagnostic_imaging/prweb10873082.htm 
http://www.prnewswire.com/news-releases/nuclear-medicine--radiopharmaceuticals-market---global-trends--forecast-to-2017-
213307221.html  

http://www.prweb.com/releases/radiopharmaceuticals/diagnostic_imaging/prweb10873082.htm
http://www.prweb.com/releases/radiopharmaceuticals/diagnostic_imaging/prweb10873082.htm
http://www.prweb.com/releases/radiopharmaceuticals/diagnostic_imaging/prweb10873082.htm
http://www.prnewswire.com/news-releases/nuclear-medicine--radiopharmaceuticals-market---global-trends--forecast-to-2017-213307221.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/nuclear-medicine--radiopharmaceuticals-market---global-trends--forecast-to-2017-213307221.html
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Informacje o firmie Synektik: 

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i 

medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a 

także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również 

pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). 

Spółka posiada 2 zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz w 

Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje własnym Centrum Badawczo-

Rozwojowym, które pracuje nad radioznacznikami onkologicznymi i kardiologicznymi. 

Firma powstała w 2001 roku. W sierpniu 2011 roku akcje Synektik SA debiutowały na rynku NewConnect, gdzie była notowana w 

indeksie NC Lead oraz NC Life Science (spółek prowadzących działalność naukową z zakresu medycyny i biotechnologii). W 

październiku 2014 roku Synektik SA przeniósł notowania na rynek regulowany GPW w Warszawie. 

Synektik był wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymał m.in. statuetkę Gazele Biznesu 2011 oraz 

znalazł się wśród wyróżnionych nagrodą: Diamenty Forbesa 2012. W 2013 roku Synektik został doceniony przez Gazetę Giełdy 

Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” firma Synektik - jako producent innowacyjnych farmaceutyków - została 

spółką roku 2013 z rynku NewConnect. 

www.synektik.pl 

http://www.synektik.com.pl/oferta/serwis/
http://www.synektik.pl/

