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Zarząd Synektik szacuje w 2015 r. rekordowe 83,4 mln zł przychodów 

Wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej 

w Polsce opublikował szacunki wyników w 2015 r. Dane wskazują na wzrost przychodów 

o 6 proc. r/r do poziomu 83,4 mln zł. Jednocześnie szacowany wynik EBITDA wyniósł 3,8 mln zł 

wobec 9,3 mln zł rok wcześniej. Synektik oczekuje w 2016 r. istotnej poprawy wyników segmentu 

produkcji radiofarmaceutyków. Spółka zbliża się do zakończenia I fazy badań klinicznych 

rewolucyjnego kardioznacznika oraz kontynuuje prace nad aktualizacją strategii rozwoju. 

Przychody w 2015 r. były rekordowe w historii Grupy. Na wyniki segmentu dostaw sprzętu 

diagnostycznego i oprogramowania medycznego wpływ miało kilka dużych umów, w tym warte 

łącznie ponad 32 mln zł prestiżowe realizacje w Klinice Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego 

oraz w Centrum Onkologii w Warszawie. Najwyższe w historii wyniki sprzedaży udało się osiągnąć 

pomimo wyjątkowo niekorzystnego dla segmentu radiofarmacji otoczenia, wynikającego z opóźnień 

w przyjęciu ostatecznego kształtu Pakietu Onkologicznego. 

- Dzięki zrealizowanym w ubiegłym roku prestiżowym projektom, Synektik zdobył nowe, wartościowe 

kompetencje. Najlepszym tego przykładem jest kompleksowy projekt w Szpitalu Bródnowskim, gdzie 

odpowiadaliśmy nie tylko za dostawę urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, ale również 

zaprojektowanie sali i wykonanie robót budowlanych. Jesteśmy przekonani, że zdobyte w 2015 r. 

referencje pomogą nam w staraniach o kolejne tego typu, specjalistyczne kontrakty – mówi Cezary 

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

wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie w życie wejdzie wreszcie pełny Pakiet Onkologiczny. 

Spodziewamy się, że realizowane w jego ramach badania zdeterminują istotny wzrost popytu 

na produkowane przez Synektik radiofarmaceutyki, które generują wyraźnie wyższe od innych 

obszarów naszej działalności marże – dodaje Cezary Kozanecki. 

Synektik jest równocześnie na ostatnim etapie I fazy badań klinicznych innowacyjnego 

kardioznacznika, który ma szansę zrewolucjonizować globalny rynek diagnostyki kardiologicznej. 

W czwartym kwartale minionego roku Spółka pozyskała na realizację I i II fazy badań klinicznych 

15,7 mln zł dotacji z prestiżowego, prowadzonego bezpośrednio przez Komisję Europejską programu 

Horyzont 2020, którą otrzyma bez wkładu własnego. 

- Już w tym momencie mamy zagwarantowane pełne finansowanie I i II fazy badań klinicznych. 

To bardzo komfortowa sytuacja, zarówno dla Spółki, jak i jej Akcjonariuszy. Kiedy zakończymy dwa 

pierwsze etapy badań, wartość projektu – a co za tym idzie całej firmy – bardzo wyraźnie wzrośnie. 

Odnośnie III fazy badań, to również liczymy przede wszystkim na finansowanie grantowe. 

Alternatywnie powinniśmy być w stanie sfinansować badania ze środków własnych lub przy wsparciu 

inwestora branżowego. Mówimy tutaj bowiem o kwotach nieporównywalnie niższych niż 

w przypadku badań klinicznych prowadzonych dla innowacyjnych leków – tłumaczy Cezary Kozanecki. 

Zarząd Synektik kontynuuje prace nad aktualizacją planów rozwoju.  

- Przy okazji publikacji ostatecznych wyników za czwarty kwartał będziemy chcieli zrealizować 

zapowiedzi i wskazać nowe kierunki rozwoju Synektik. W kolejnych miesiącach – po zakończeniu I fazy 

badań klinicznych – będziemy mogli więcej powiedzieć o potencjale naszego kardioznacznika 

i wówczas planujemy przedstawić kompletną strategię rozwoju Grupy – zapowiada 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). 

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 r. Cezary Kozanecki, Prezes Synektik został laureatem 
nagrody „Wizjonerzy Biznesu”. 

Więcej informacji: www.synektik.pl 
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