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Trzeci kwartał 2015 r. rekordowym okresem w historii Synektik 

 Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny 

nuklearnej w Polsce – wypracował w trzecim kwartale 2,5 mln zł zysku netto, czyli o 188 proc. 

więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3,3 mln zł, co oznacza 

wzrost o 40 proc. r/r. Grupa wypracowała 40,9 mln zł przychodów – o 98 proc. więcej 

niż w trzecim kwartale 2014 r. 

 W czwartym kwartale Spółka sfinalizowała formalności związane z wartą 5,6 mln zł dotacją 

z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dalsze prace nad innowacyjnym 

kardioznacznikiem. Zarząd Synektik rozpoczął prace nad uaktualnieniem strategii Spółki. 

Bardzo dobre wyniki Synektik w trzecim kwartale to wynik przede wszystkim rekordowych zamówień 

na urządzenia medyczne – budowę i wyposażenie zintegrowanej sali operacyjnej dla Kliniki 

Neurochirurgii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz rezonansów magnetycznych do szpitali 

w Białymstoku i Zambrowie. Zgodnie z oczekiwaniami, w minionym kwartale nastąpiła również 

poprawa w segmencie usług serwisowo-pomiarowych. 

– Trzeci kwartał był rekordowym okresem w historii firmy. Oczekujemy jednak, że jak co roku, 

w czwartym kwartale również uda nam się wypracować bardzo dobre wyniki. Według naszych 

obserwacji mamy do czynienia nie tyle z przesunięciem, co wydłużeniem sezonu – podkreśla Cezary 

Kozanecki, Prezes Zarządu, współzałożyciel i znaczący akcjonariusz Synektik S.A. 

Na wyniki segmentu produkcji radiofarmaceutyków wpływ miały przede wszystkim przeciągające się 

decyzje dot. ostatecznego kształtu pakietu onkologicznego. 

- Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, spodziewaliśmy się zakończenia prac 

nad nowelizacją pakietu onkologicznego już w połowie bieżącego roku. Jednakże pierwsze zmiany 

w pakiecie weszły w życie dopiero od 1 listopada, a ostateczne rozwiązania dotyczące zasad 

rozliczania badań diagnostycznych poznamy dopiero w styczniu 2016 roku, więc wpływ pakietu 

onkologicznego na wyniki Synektik widoczny będzie dopiero w przyszłym roku – tłumaczy Cezary 

Kozanecki. 

Pod koniec października Synektik podpisał z NCBiR umowę na dofinansowanie projektu badawczego, 

którego przedmiotem są prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem o globalnym potencjale 

sprzedażowym. W połowie roku rozpoczęła się I faza badań klinicznych. 

- Przyznanie dotacji to bardzo dobra wiadomość dla naszych akcjonariuszy. Pozyskane 5,6 mln zł 

istotnie wpłynie na finansowanie projektu i pomoże realizować dalsze badania kliniczne – wyjaśnia 

Cezary Kozanecki. – Staramy się o kolejne unijne dotacje – dodaje. 

W czwartym kwartale Zarząd Spółki rozpoczął prace nad aktualizacją planów rozwoju.  

- Na początku przyszłego roku będziemy chcieli wskazać nowe kierunki rozwoju Synektik. W kolejnych 

miesiącach będziemy mogli więcej powiedzieć o potencjale naszego kardioznacznika i wówczas 

planujemy przedstawić kompletną strategię rozwoju Grupy – mówi Cezary Kozanecki. 

 

 

 



 

 

O Grupie Synektik 

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki 
obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz informatycznych 
stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej 
i serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem 
radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). Synektik prowadzi prace nad 
stworzeniem nowego, oryginalnego kardioznacznika o globalnym potencjale sprzedażowym – są one 
na etapie I fazy badań klinicznych. 
 
Spółka posiada dwa 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 rozwojem nowych, oryginalnych 
radioznaczników kardiologicznych i onkologicznych. 
 
Firma powstała w 2001 roku. Dziesięć lat później akcje Synektik debiutowały na rynku NewConnect. 
W październiku 2014 roku Spółka przeniosła 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 
Spółka została doceniona przez Gazetę Giełdy Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie”, 
uzyskując tytuł spółki roku rynku NewConnect. W październiku 2015 roku Cezary Kozanecki, Prezes Synektik 
został laureatem nagrody „Wizjonerzy Biznesu”. 
 
Więcej informacji: www.synektik.com.pl 
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