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Łódź, 10 lipca 2015 r.

PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu mamy przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny Spółki
Medort S.A. za rok 2014.
Raport prezentuje wyłącznie indywidualną sytuację finansową Medort S.A., będącą
jednostką dominującą Grupy Medort. Spółka dominująca Medort S.A. działa w
zakresie planowania strategicznego, zarządzania Grupą, kontrolingu i zarządzania
płynnością finansową w Grupie. Obsługuje spółki Grupy w zakresie rachunkowym,
kadrowo-płacowym, informatycznym oraz prawnym.
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Rok 2014 był kolejnym rokiem konsekwentnej realizacji strategii wzrostu całej Grupy.
Poprzez stworzenie pełnej, zintegrowanej i unikatowej oferty na rynku rehabilitacyjnoortopedycznym chcemy zapewnić ciągły wzrost wartości dla akcjonariuszy i satysfakcji
interesariuszy – klientów, pacjentów, pracowników i partnerów handlowych.
Po zrealizowanej pod koniec roku 2013 transakcji zakupu zorganizowanej części
przedsiębiorstwa podmiotu niemieckiego Meyra-Ortopedia GmbH - lidera sprzedaży
produktów rehabilitacyjnych w Niemczech oraz ikony branży znanej w całej Europie
oraz rynkach światowych, otworzyły się przed Spółką nowe perspektywy rozwoju, w
tym w szczególności możliwość wejścia z produktami klasy „premium”, na największy
w Europie rynek niemiecki, oraz dostęp do nowego kanału dystrybucji produktów w
Europie. Następstwem transakcji były dalsze akwizycje jakie miały miejsce w
pierwszym kwartale 2014:
•
•
•
•

Meyra-Ortopedia Kft. (Węgry)
OOO "МАЙРА-КРЕСЛА-КОЛЯСКИ И СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ" (OOO
MEYRA RU, Rosja)
MEYRA ČR s.r.o.(Czechy)
MEYRA DENMARK Aps (Dania)
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Spółka nadzorowała doskonalenie produktów własnych tworzonych przez Grupę w
dwóch zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Łodzi oraz fabryce w Niemczech
należącej do Meyra GmbH. We wrześniu 2014 roku na największych targach
branżowych RehaCare w Dusseldorfie Spółka przedstawiła gamę nowych produktów
z obszaru rehabilitacji, głównie wózki elektryczne pod marką „Meyra”. Grupa
Kapitałowa zaprezentowała również nowe podejście do segmentacji swoich produktów
oraz wprowadziła nowy brand dedykowany mniej zaawansowanym produktom –
Ortopedia by Meyra. Na ww. targach po raz pierwszy zostały wspólnie z mdh Sp. z
o.o. zaprezentowane również produkty z obszaru ortopedii (brand Qmed) oraz
rehabilitacji polskiej produkcji (brand Vitea Care).
W przeciągu kilku ostatnich lat grupa kapitałowa rosła bardzo dynamicznie - w latach
2010-2014 zaobserwować można ponad 4 krotny wzrost sprzedaży skonsolidowanej.
Strategia rozwoju przewiduje ekspansję globalną w oparciu o produkty „mobillity” jak
też sprzęt ortopedyczny. Grupa chce rozwinąć bezpośrednią obecność na kluczowych
rynkach premium jak Francja, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, USA.
Przywrócenie poziomów sprzedaży utraconych przez „dawną” Meyrę oraz akwizycje
w Europie i poza jej granicami to kolejne działania, które spowodują jeszcze bardziej
dynamiczny wzrost sprzedaży i zysków.
W imieniu całej Grupy Medort S.A. chcielibyśmy serdecznie podziękować
Akcjonariuszom i Obligatariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzyli, jak i tym, bez
których nasz sukces nie byłby możliwy – Pracownikom, Współpracownikom oraz
Partnerom Handlowym Grupy Kapitałowej Medort S.A.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym.
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Mariusz Smela

Michał Perner

Paweł Robak

Tadeusz Baczyński

Medort S.A.
20 A. Struga St, 90-513 Łódź | Poland
Phone +48 42 664 38 51 fax: +48 42 637 00 37 | medort@medort.com.pl | www.medort.com.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Sąd Gospodarczy XX Wydział | KRS 0000 0 481 69 | Wysokość Kapitału Zakładowego 1 789 617 PLN
NIP: 727 23 08 750 | REGON: 471684025

Strona 2 z 2

