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Trzy filary konkurencyjno ści ENEL-MED

Kompleksowo ść oferty

Dywersyfikacja przychodów
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Innowacyjno ść i wysoka jako ść usług



Zakres oferowanej opieki medycznej:
Dostępne i kompleksowe usługi wysokiej jakości

Konsultacje 
lekarskie
Średnio 5.000 

dziennie Diagnostyka 
obrazowa
Średnio 2.500 

Stomatologia
Średnio 7.000 

pacjentów 
miesięcznie

• Dzięki rozbudowanej sieci medycznej ENEL-MED 
dostarcza kompleksow ą opiek ę medyczn ą 
przez cały zamknięty cykl leczenia.

• Szereg innowacyjnych produktów i usług 
uzupełnia podstawową ofertę.
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ENEL-MED

*Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa

Średnio 2.500 
miesięcznie*

Liczba rek. 
medycznych

320.000Operacje i 
zabiegi

Średnio 3.000 
rocznie

Rehabilitacja
Średnio 6.000 wizyt 

miesięcznie

miesięcznie



Sieć medyczna podstaw ą stabilnego rozwoju

8 pracowni diagnostyki 
obrazowej Poznań

Łom ża
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obrazowej
Warszawa

Mielec

Lublin

Poznań

Wrocław

Kraków

Łód ź



Zdywersyfikowane źródła przychodów:
Bezpieczeństwo w każdym okresie koniunktury

Abonamenty i ubezpieczenia

Fee For Service

NFZ

Miesięczna stała stawka za 
abonamenty (klienci 
korporacyjni)  i ubezpieczenia 

Kontrakty z NFZ (Szpital Zacisze i 
diagnostyka obrazowa) – zawierane 
nieprzerwanie od 2004 r.

W mln PLN

12,9%
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medyczne (pacjenci 
indywidualni).Odrębna płatność za każdą 

wykonaną usługę 
medyczną wg cennika.

Stabilizacja przychodów dzi ęki przepływom pacjentów 
pomi ędzy poszczególnymi kanałami sprzeda ży

34,2%
52,9%



Struktura przychodów
Klienci korporacyjni

+132,9%

• Od początku 2007 r. do września 2010 r. liczba firm korzystających z usług ENEL-MED wzrosła o ponad 120% .

• Na koniec września 2010 r. liczba klientów korporacyjnych wyniosła niemal 1.000 firm (obejmujących ponad 
83 tys. abonamentów medycznych). 

1020
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696

617
563

438



Struktura przychodów
Pacjenci abonamentowi

W tys. PLN

• Od stycznia 2007 do września 2010 r. liczba pacjentów objętych abonamentami wzrosła o 100%.

• W 2009 r. Spółka rozbudowała dział sprzedaży, dzięki czemu od stycznia do września 2010 r. liczba pacjentów 
abonamentowych wzrosła o kolejnych 32%. 

+121,2% 90,7
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01.2007 01.2008 01.2009 01.2010 S2010

62,962,3
53,9

41,0



Struktura przychodów
Pacjenci ubezpieczeniowi

W tys. PLN

• ENEL-MED rozpoczął współpracę z firmami ubezpieczeniowymi w 2008 r. 

• W trakcie 9 pierwszych miesięcy 2010 r. z usług Spółki skorzystało ponad 46.000 klientów firm 
ubezpieczeniowych (ponad czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

+2168,8% 72,6
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2008 2009 S2010

18,9

3,2
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Wielko ść przychodów
Od wielu lat tempo wzrostu szybsze ni ż rynek

W mln PLN

+822,2%

• W latach 2003-2007 przychody ENEL-MED wzrosły ponad trzykrotnie . Dynamiczny wzrost sprzedaży jest 
efektem rozwoju poszczególnych kanałów dystrybucji, który zaowocował m.in. wzrostem liczby klientów.

• Dominujący udział w strukturze przychodów Spółki mają przychodnie wieloprofilowe, jednak w latach 2007-
2009 ich udział stopniowo malał na rzecz sprzedaży diagnostyki obrazowej i usług szpitalnych.

• Rezultaty pierwszych 3 kwartałów 2010 r. pokazują, że pozytywny trend wzrostu sprzedaży jest utrzymywany. 

249
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 S2010 P 2011 P2012 P2013

167

+822,2%

121
102

76
65

44
3327

138

204



EBITDA

W mln PLN

+580,3%

• Systematyczny, dynamiczny wzrost marży EBITDA (od 2007 r. do 2009 r. o 83,1%).

41,5
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2007 2008 2009 S2010 P 2011 P2012 P2013

+580,3%

11,1
7,6

6,1

14,6

21,9

31,8



EBIT

W mln PLN

+829,2%

• W latach 2008-2009 zauważalny był wpływ spowolnienia gospodarczego na działalność operacyjną ENEL-
MED. Pojawiła się presja cenowa ze strony klientów Spółki oraz przypadki ograniczenia zakresu usług przez 
klientów korporacyjnych. 

• W 2008 r. Spółka odnotowała spadek EBIT w wyniku uwzględnienia wyższego poziomu amortyzacji odnoszącej 
się do nowych inwestycji ENEL-MED. 

22,3
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2007 2008 2009 S2010 P2011 P2012 P2013

+829,2%

2,90,52,4

4,6

9,5

14,7



Zysk netto

W mln PLN

+900,0%

• Wypracowanie niewielkiego zysku netto w latach 2008-2009, podobnie jak w przypadku zysku brutto, było 
wynikiem znacznego wzrostu skali działalności ENEL-MED.

• W 2010 r. Spółka znacznie poprawiła wynik netto . 

1,5
15,0
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2007 2008 2009 S2010 P2011 P2012 P2013

+900,0%

-1,4

1,5

1,5 0,1
1,0

5,7

9,0



Poprawa rentowno ści biznesu

2007 2008 2009 S2010 P2011 P2012 P2013

Marża 
EBITDA

8,0% 7,4% 9,2% 10,6% 13,1% 15,6% 16,7%
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Marża EBIT 3,1% 0,4% 2,4% 3,3% 5,7% 7,2% 9,0%

Marża netto 2,0% -1,4% 0,1% 0,7% 3,4% 4,4% 6,0%
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Rynek abonamentów i ubezpiecze ń w Polsce:
Prognozowany dalszy dynamiczny wzrost

Historyczna i prognozowana wartość Historyczna i prognozowana wartość 

•Rynek abonamentowej oraz ubezpieczeniowej prywatnej opieki medycznej powinien w perspektywie kolejnych 
lat w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać. ENEL-MED jest znaczącym graczem w obu tych segmentach 
rynku. 

www.enel.pl

2005 2006 2007 2008 2009 2010F 2011F 2012F2005 2006 2007 2008 2009 2010F 2011F 2012F

Historyczna i prognozowana wartość 
rynku abonamentów (w mld PLN)

Historyczna i prognozowana wartość 
rynku ubezpieczeń zdrowotnych (w mld PLN)

Źródło: PMR
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Polska vs OECD – diagnostyka obrazowa:
Duży potencjał wzrostu, nawet wobec krajów CEE

•Dane OECD wskazują, że w Polsce współczynnik liczby aparatury diagnostyki obrazowej
w relacji do liczby mieszkańców jest dużo niższy od średniej dla krajów członkowskich.

Liczba rezonansów magnetycznych na 
1 mln mieszkańców 2008

Liczba tomografów komputerowych na 
1 mln mieszkańców 2008

34,3

Średnia OECD 23,8

25,9

www.enel.pl

7,1 7,4
10,9

13,5 13,7
15,3

Średnia OECD 23,8

Źródło: OECD (2010), OECD Health Data 2010: Statistics and Indicators, www.oecd.org/health/healthdata

2,8 2,9
5,1 5,6 6,1

9,9

Średnia OECD 12,6

* Dane dla Wielkiej Brytanii obejmują tylko sektor publiczny ** Dane dla Hiszpanii obejmują jedynie sprzęt
w szpitalach *** Dane dla USA 2007
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Nie tylko ENEL-MED dostrzega 
perspektywy rozwoju rynku

www.enel.pl
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Trzy filary strategii ENEL-MED

Filar 1

Wszystkie

najbardziej rentowne segmenty 
rynku medycznego
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Filar 1
Kompleksowo ść 

oferty

rynku medycznego

Jeden z nielicznych podmiotów na rynku 
oferujących zarówno usługi szpitalne, 
ambulatoryjne, diagnostyczne, jak i 

rehabilitacyjne oraz stomatologiczne na 
terenie całego kraju.



Trzy filary strategii ENEL-MED

Filar 2

Odporno ść

na wahania koniunktury i 
stabilność modelu biznesowego
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Filar 2
Dywersyfikacja i 

stabilno ść

stabilność modelu biznesowego

Dywersyfikacja płatników  
(przedsiębiorstwa, towarzystwa 

ubezpieczeniowe, osoby prywatne, NFZ) 
oraz pionów medycznych (szpital, 

przychodnie, ambulatoria, diagnostyka, 
stomatologia).



Trzy filary strategii ENEL-MED

Filar 3

Nowe technologie

ciągłe poszukiwanie i wdrażanie 
nowych technologii medycznych
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Filar 3
Innowacyjno ść i 

jakość

nowych technologii medycznych

Pionierskie w Polsce rozpoczęcie 
stosowania teleradiologii.



Strategia na lata 2011-2012:
Cele emisyjne

umocnienie pozycji rynkowej oraz 
podniesienie poziomu rentowności

Główny cel:

www.enel.pl

podniesienie poziomu rentowności



Strategia na lata 2011-2012:
Cele emisyjne

Mamy 5 celów 
emisyjnych

które pomog ą 
zrealizowa ć  
nam nasz ą 
strategi ę

Nowy szpital

Sieć wieloprofilowych 
przychodni

www.enel.pl

emisyjnych strategi ę
przychodni

Diagnostyka obrazowa

System IT

Teleradiologia



Strategia na lata 2011-2012:
Cele emisyjne

•To najbardziej rentowny segment działalności 
Spółki (przykład – Szpital Gilarska)

•Znaczny popyt na usługi szpitalne.

•Ograniczona powierzchnia istniejącej już 

Szpital przy Al. Solidarno ści 128
w Warszawie

Dlaczego?

www.enel.pl

•Ograniczona powierzchnia istniejącej już 
placówki przy ul. Gilarskiej w Warszawie. 

•2 sale operacyjne i 30 łóżek

•Świadczenie wybranych usług medycznych 
(szpital wysoce specjalistyczny), głównie 
ortopedycznych i neurochirurgicznych

•Zabiegi związane z jak najkrótszym pobytem 
pacjenta w szpitalu w celu redukcji kosztów 
obsługi

Jak?

Łączne nakłady – 10 mln zł



Strategia na lata 2011-2012:
Cele emisyjne

•To największy sektor działalności ENEL-MED 
pod kątem generowanych przychodów

• Główne źródło pozyskiwania klientów 
korporacyjnych i indywidualnych, którzy 

Rozbudowa sieci wieloprofilowych 
przychodni

Dlaczego?

www.enel.pl

stymulują sprzedaż w pozostałych segmentach 
(diagnostyka i szpital)

•Uzupełnienie sieci w obszarze Katowic i 
Trójmiasta

•Część inwestycji będzie nadal koncentrować 
się w stolicy, ponieważ jest to główny ośrodek 
koncentracji klientów korporacyjnych

•Mniejsze placówki, ale w atrakcyjnych 
lokalizacjach

Jak?

Łączne nakłady – 9 mln zł



Strategia na lata 2011-2012:
Cele emisyjne

•Drugi najbardziej rentowny segment 
działalności ENEL-MED pod kątem wielkości 
sprzedaży

•Obiecujące perspektywy diagnostyki w Polsce

Rozwój usług z zakresu diagnostyki 
obrazowej

Dlaczego?

www.enel.pl

•Skłonność szpitali do outsourcingu diagnostyki, 
mała ilość profesjonalnego sprzętu i długi czas 
oczekiwania w sektorze publicznym

•Tworzenie pracowni 2 typów: oferujących usługi 
rezonansu magnetycznego i tomografii 
komputerowej

•3 nowe placówki w 2011 (w tym w nowym 
szpitalu przy Al. Solidarności), 2 placówki w 
2012 i kolejne 2 w 2013

Jak?

Łączne nakłady – 39 mln zł



Strategia na lata 2011-2012:
Cele emisyjne

•Rozbudowa wykorzystywanego 
oprogramowania w celu zwiększenia 
efektywności organizacyjnej Spółki

•Licencjonowany software w związku z 

System IT

Dlaczego?

www.enel.pl

rozbudową sieci medycznej i integracji 
podwykonawców

•Wprowadzenie „końcówek” systemu do 
podwykonawców (większa kontrola nad 
podwykonawcami)

•Usprawnienie zdalnej rejestracji wizyt i 
udostępniania pacjentom dokumentacji 
medycznej

•Uproszczenie wymiany dokumentacji z firmami 
ubezpieczeniowymi

Jak?

Łączne nakłady – 3 mln zł



Strategia na lata 2011-2012:
Cele emisyjne

•Ograniczone zasoby lekarzy radiologów i stale 
wzrastająca liczba urządzeń diagnostycznych 
determinują rozwój teleradiologii 

•Intensyfikacja rozwoju teleradiologii w ramach 

Rozwój usług z zakresu teleradiologii

Dlaczego?

www.enel.pl

strategii zdywersyfikowania źródeł przychodów

•Rozwinięcie istniejącego systemu teleradiologii 
w oparciu o wirtualny pokój opisowy, który 
połączy lekarzy pracujących w istniejących już 
pokojach opisowych z nowym – w szpitalu przy 
Al. Solidarności, oraz stworzenie 3 kolejnych 
centrów opisowych 

Jak?

Łączne nakłady – 1,4 mln zł



IPO źródłem finansowania rozwoju

Emisja 7.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D  

Plan inwestycyjny na lata 2011-2013

Planowane inwestycje Nakłady (mln zł)

Budowa Szpitala 10,0

• Transza Detaliczna – do 1.500.000 akcji

• Transza Instytucjonalna – do 5.600.000 akcji serii D

• Oferta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

www.enel.pl

Budowa Szpitala 10,0

Rozbudowa sieci przychodni 
wieloprofilowych

9,0

Rozwój segmentu diagnostyki obrazowej 38,7

Inwestycje w system IT 3,0

Rozwój segmentu teleradiologii 1,4

Nakłady odtworzeniowe 12,1

Razem 74,2

Większość planowanych inwestycji zostanie pokryta ze środków pozyskanych z IPO



IPO źródłem finansowania rozwoju

1,54%
Rodzina 

Liczba akcji oraz liczba głosów

Struktura akcjonariatu przed ofertą publiczną Struktura akcjonariatu po ofercie publicznej

www.enel.pl

98,46%

1,54%
Rodzina 
Rozwadowskich

Inni

Nowi akcjonariusze 68,80%
1,08%

30,13%



IPO źródłem finansowania rozwoju

Harmonogram IPO

Działanie Data

Publikacja przedziału cenowego Do 23 maja 2011 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy 
Detalicznej

24-26 maja 2011 r. 
do godz. 17:00

Book building 26 maja 2011 r. do 

www.enel.pl

Book building 26 maja 2011 r. do 
godz. 15:00

Ustalenie i opublikowanie Ceny Emisyjnej 27 maja 2011 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy 
Instytucjonalnej

30-31 maja 2011 r.

Przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej 1 czerwca 2011 r.

Przydział akcji w Transzy Detalicznej 1 czerwca 2011 r.



DZIĘKUJEMY ZA UWAG Ę!

Q&A

www.enel.pl

DZIĘKUJEMY ZA UWAG Ę!

Kontakt:

Euro RSCG Sensors
Kinga Grabowska, tel. 22 444 0 653, e-mail: kinga.grabowska@eurorscg.pl


