
 Kraków, 23 marca 2020 roku 
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Z przyjemnością przekazuję podsumowanie wyników za 2019 rok Grupy Kapitałowej Voxel S.A. oraz Spółki 
Voxel S.A., która jest podmiotem medycznym oferującym kompleksowy zakres usług i produktów związanych 
z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie 

W 2019 roku przychody Grupy wyniosły prawie 212 milionów złotych, co oznacza wzrost w porównaniu do 
poprzedniego roku aż o 24%. Grupa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości około 34 milionów złotych 
(wzrost o 11% r/r) oraz wskaźnik EBITDA na poziomie ponad 57 milionów złotych, tj. o 26% wyższy niż 
w roku poprzednim. Zysk netto wyniósł około 23 milionów złotych.  

Rozwój Grupy w 2019 roku prowadzony był zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. W roku 
2019 Grupa kontynuowała strategię, która zakłada rozwój organiczny, w szczególności poprzez zwiększenie 
wolumenów badań, poszerzenie bazy świadczenia usług o nowe miejsca, rozwój nowych linii usług 
medycznych, rozwój badań nad nowymi technikami diagnostycznymi oraz rozwój kompetencji w zakresie 
realizacji projektów pracowni diagnostycznych. W 2019 roku zintegrowaliśmy podmioty przejęte 
w 2018 roku, tj. Exira Gamma Knife sp. z o.o. (poszerzenie portfolio Grupy o usługi z zakresu 
neuroradiochirurgii) oraz VITO-MED sp. z o.o. (wyspecjalizowana opieka szpitalna, neurologiczno-udarowa), 
wykorzystując synergie między nowymi podmiotami a spółkami z Grupy. Nowe spółki w Grupie to oprócz 
synergii, utworzenie wspólnych linii produktowych, utworzenie grupy zakupowej i powstanie centrum usług 
wspólnych. 

Rok 2020 to dla Grupy Voxel okres sporych wyzwań, co wynika z aktualnej sytuacji związanej z pandemią 
koronawirusa. Wierzymy, że ograniczenia związane z obecną sytuacją będą czasowe, a wdrożone przez Nas 
działania zaradcze pozwolą przejść Grupie przez ten trudny okres. Na bieżąco weryfikujemy naszą strategię 
inwestycyjną w kontekście rozwijającej się pandemii Covid 19 i jej możliwych następstw. Rozpoczęte 
projekty inwestycyjne na chwilę obecną są realizowane. 

Po raz kolejny chcę podziękować wszystkim tym, którzy mają wpływ na działalność Grupy, pracownikom 
Grupy, personelowi medycznemu oraz inwestorom. Dziękujemy za poświęconą pracę i za zaufanie. Jako 
podmiot leczniczy deklarujemy, że wszyscy pacjenci mogą na nas liczyć. Pracownie nieprzerwanie przyjmują 
chorych do diagnostyki i terapii. W 2020 roku wszystkim pacjentom, pracownikom, współpracownikom oraz 
inwestorom życzę dużo zdrowia. 
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