
 Kraków, 30 marca 2021 roku 

Szanowni Państwo, 

 

Kiedy witaliśmy nowy 2020 rok nikt z Nas nie przypuszczał, że będzie to rok pod znakiem Covid-19.  

Dziękuję za niepowtarzalne poświęcenie w walce z pandemią z narażaniem własnego zdrowa i życia. Praca 

którą Państwo wykonujecie nie może być zdalna. Byliście i jesteście na pierwszej linii walki z wirusem. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy mają swój udział w Naszym sukcesie. Słowa te kieruję do lekarzy, personelu 

medycznego, inżynierów, mikrobiologów, radiochemików i pozostałego personelu.  

Dzięki kreatywności, niepowtarzalnej zdolności akomodacji, kompetencjom i poświęceniu stworzyliśmy ponad 

250 nowych miejsc pracy. Wykonaliśmy ponad 200 tysięcy testów SARS-CoV-2 w czterech nowopowstałych 

laboratoriach. Dzięki synergiom w obrębie Grupy, współtworzyliśmy 10 modułowych unitów diagnostycznych 

i mobilne laboratorium na potrzeby szpitali istniejących, jak również tymczasowych. Stworzyliśmy 

i wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązanie kompletnego mobilnego laboratorium RT-PCR o przepustowości 

ponad 1000 testów dziennie (Mobigen). Pracujemy nad mobilnym punktem szczepień. Stworzyliśmy własne 

łańcuchy dostaw z Azji dla materiałów zużywalnych i odczynników do testów SARS-CoV-2.  

Pomimo twardego lockdownu kontynuowaliśmy w 2020 roku zbliżone wolumeny badań diagnostycznych. 

Dodatkowo, w 2020 roku Grupa powiększyła potencjał diagnostyczny, konsolidując Scanix sp. z o.o. 

i Rezonans Powiśle sp. z o.o. Wzrosty wolumenów badań diagnostycznych są kontynuowane w I kwartale 

2021 roku, pomimo trzeciej fali koronawirusa, m.in ze względu na aplikację e-skierowanie.  

W ubiegłym roku Grupa kontynuowała wieloletnie nielimitowane umowy z oddziałami Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Realizowany jest rozwój organiczny obejmujący powstawanie nowych miejsc świadczeń – 

5 pracowni rezonansu magnetycznego, 2 pracownie tomografii komputerowej, dwie pracownie PET-TK i co 

najmniej 2 punkty szczepień. 

2020 rok był również okresem rozwoju Grupy w obszarze terapii. Szpital o specjalności neurologiczno-

udarowej (VITO-MED sp. z o.o.) uzyskał od listopada 2020 roku III poziom referencyjności w leczeniu 

pacjentów z Covid-19. Exira Gamma Knife sp. z o.o. ma za sobą wymianę źródeł promieniotwórczych co 

zapewni jej siedmioletni okres amortyzacji inwestycji. Pomimo dwumiesięcznej przerwy zrealizowała 

wolumeny terapii  na poziomie roku 2019. 

Rok 2020 był dla Grupy Voxel szóstym rokiem z rzędu wzrostu obrotów i rentowności. Zanotowaliśmy wzrost 

przychodów, który wyniósł 55% Grupa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości ponad 50 milionów złotych 

oraz wskaźnik EBITDA na poziomie około 85 milionów złotych. Jako Zarząd zarekomendowaliśmy nową 

strategię dywidendową na lata 2021-2025. 

Grupa planuje konsolidację już dokonanych akwizycji, ale myślimy też o następnych przejęciach w celu 

zwiększenia naszego potencjału. 

Na koniec pragnę podziękować inwestorom za okazane nam zaufanie i wiarę w potencjał Grupy. Wszystko to 

sprawia, że z optymizmem możecie Państwo oczekiwać na kolejne raporty.  

 

Jarosław Furdal 


