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ENEL-MED w drodze na GPW

• Nieprzerwany rozwój od 18 lat: przychody rosn ące szybciej ni ż 
rynek, wzrost w ka żdych warunkach ekonomicznych.

• Kompleksowe usługi o jako ści wyró żniającej ENEL-MED w śród 
konkurentów.

• Ogólnopolska sie ć przychodni i centrów diagnostycznych 
podstaw ą do dalszego dynamicznego wzrostu.

www.enel.pl

• Zdywersyfikowana, bezpieczna struktura przychodów.

• Prognozy dalszego dynamicznego wzrostu rynku abonam entów i 
ubezpiecze ń w Polsce.

• Silna, wieloletnia strategia rozwoju spółki.

• Doświadczony Zarz ąd i kadra mened żerska: Adam Rozwadowski, 
Jacek Rozwadowski, Wojciech Mizerka.
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Zakres oferowanej opieki medycznej:
Dostępne i kompleksowe usługi wysokiej jakości

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

Szereg innowacyjnych produktów i usług, uzupełniaj ących podstawow ą ofert ę.

Kompleksowy zakres usług ENEL-MED

Konsultacje 
lekarskie

Diagnostyka 
obrazowa

Hospitalizacja

www.enel.pl

StomatologiaRehabilitacjaOperacje
i zabiegi

Główne dodatkowe produkty i usługi oferowane przez Sp ółk ę
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• Program 24h dla zdrowia: kompleksowe sprawdzenie stanu zdrowia pacjenta w jeden dzień
• 24h dla zdrowia malucha: kompleksowa ocena stanu zdrowia dziecka w ciągu kilku godzin
• Poradnie Specjalistyczne: poradnia leczenia bezdechu, specjalistyczna poradnia okulistyczna
• Pierwsza Linia Medyczna medycyna wyjazdowa i interwencyjne wizyty domowe oraz pomoc w nagłych zachorowaniach
• Recepta na Telefon: w przypadku leków stosowanych przewlekle, bez potrzeby konsultacji lekarskiej
• Program Szczepie ńWyjazdowych: organizacja wyjazdowych szczepień przeciw grypie w siedzibach firm
• Program Profilaktyki Stomatologicznej: prowadzony w przedszkolach, szkołach oraz na terenie Oddziałów w formie lekcji stomatologii
• Dzień Zdrowia z ENEL-MED: organizacja jednodniowych przeglądów zdrowia w siedzibach firm objętych abonamentami



Potencjał spółki 

1 600 pracowników 
w tym:

• 800 lekarzy

• 380 pracowników personelu medycznego 
nielekarskiego

• 200 pracowników obsługi Klienta 

Liczba operacji
W całym roku 2010

Dzienne konsultacje
Oddziały własne

• 5 000 konsultacji lekarskich średnio dziennie

Badania MR i TK
Oddziały własne

www.enel.pl

• Blisko 3 000 przeprowadzonych operacji

• 292 operacje neurochirurgiczne

• 2 500 badań MR i TK miesięcznie



ENEL-MED – prywatny operator medyczny działający w trzech największych 
segmentach rynku: usługach ambulatoryjnych (w tym stomatologii), szpitalnych
oraz diagnostycznych .

Na istniejącą sieć medyczną składa się 10 wieloprofilowych przychodni zlokalizowanych w 5 miastach, 
Szpital Zacisze (Warszawa) oraz 7 pracowni diagnostyki obrazowej. Wkrótce powstanie kolejny szpital 
Spółki w Warszawie, zlokalizowany przy Al. Solidarności.

Sieć ENEL-MED w Polsce

Sieć medyczna podstaw ą stabilnego rozwoju

www.enel.pl

Warszawa

Mielec

Lublin

Poznań

RM x 1

TK x 1

TK x 1 TK x 3

Łom ża

RM x 1

RM x 2

TK, RM

TK, RM

TK
Wołomin

Szpital Zacisze

Bielany

x 6
x 1

x 1

x 1

Wrocław

Kraków

TK – Tomografia komputerowy (TK)

RM – Rezonans magnetyczny (RM)

– Przychodnia wieloprofilowa

Blue City

Puławska

Atrium

Arkadia

Domaniewska

Łód ź
x 1

RM x 1
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Zdywersyfikowane źródła przychodów:
Bezpieczeństwo w każdym okresie koniunktury

12%

Struktura przychodów Enel-Care i medi-care

Miesięczna stała stawka za osobę płacona 
przez firmy w zamian za opiekę medyczną 
dla pracowników (abonamenty Enel-
Care), jak również produkt medi-care
(ubezpieczenia oferowane we współpracy

NFZ

Kontrakty z NFZ wykorzystywane przez 
Szpital Zacisze oraz diagnostykę 
obrazową, z góry określające liczbę 
procedur oraz stawkę za wykonanie;  
kontrakty zawierane nieprzerwanie od 2004 
roku

www.enel.plStr. 7

56%32%

(ubezpieczenia oferowane we współpracy
z Interrisk)

Fee For Service

Odrębna płatność za każdą wykonaną 
usługę medyczną wg cennika dla: 
• osób indywidualnych
• pacjentów abonamentowych dla usług 
nieobjętych  abonamentem
• pacjentów firm ubezpieczeniowych
• nielicznych klientów korporacyjnych

Ponadto:
Znaczące przepływy 
pacjentów pomiędzy 
poszczególnymi kanałami 
sprzedaży powodują 
dodatkową stabilizację 
przychodów.



Jakość usług wyró żnia ENEL-MED na rynku

Polityk ą ENEL-MED jest oferowanie pacjentom wysokiej jako ści usług, co znajduje 
odzwierciedlenie w starannym doborze kadry medyczne j, komfortowym wyposa żeniu placówek, 
nieustannym wdra żaniu nowych technologii zakupie nowoczesnych urz ądzeń oraz stale 
monitorowanego systemu zarz ądzania jako ścią. 

Certyfikat ISO •Spółka posiada Certyfikat ISO 9001 od 17 lutego 2004 roku. Pod koniec stycznia 2010 roku odbyła 
się kolejna certyfikacja systemu zarządzania jakością. 

Kadra medyczna •Ponad 95% lekarzy pracuj ących w Spółce posiada II stopie ń specjalizacji. Chirurdzy zatrudnieni 
w Szpitalu Gilarska należą do czołówki lekarzy – operatorów w Polsce. 

www.enel.pl

Obsługa Klienta

•Prowadzona przez Dział Obsługi Klienta Korporacyjnego, ogólnopolskie Call Center, stronę 
internetową www.enel.pl, przypomnienia SMS. Cykliczne badania satysfakcji klientów i jako ści 
obsługi (mystery shopper).

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi

•Regularne programy szkoleniowo-rozwojowe wspierające realizację strategii firmy, takie jak 
Akademia Menedżera, Akademia Koordynatora, szkolenia sprzedażowe. Departament Medyczny 
Spółki organizuje cykliczne szkolenia dla lekarzy. 

Nagrody 
i wyró żnienia

•Potwierdzeniem wysokiej jakości usług oraz obsługi klienta jest szereg otrzymanych wyróżnień i 
nagród, obejmujący m.in.: Finalista Forum Jakości Quality International 2008, „Gazele Biznesu” 2008 
oraz 2007. 

Marka
•ENEL-MED konsekwentnie buduje swoją markę od 18 lat na wszystkich rynkach, na których jest 
obecny. Marka ENEL-MED jest znana i rozpoznawalna w Warszawie na poziomie 67% (wyniki 
badania z grudnia 2009).

Str. 8



Historia: 17 lat od lokalnej firmy rodzinnej do 
ogólnopolskiej sieci medycznej

2006
Powstaje Oddział Diagnostyczny w Szpitalu Bielańskim oraz pierwszy oddział wieloprofilowy 
poza Warszawą - Kupiec Poznański. Przekształcenie w S.A.

2007

We Wrocławiu uruchomiono Oddział Arkady Wrocławskie. Otworzono Pracownię Diagnostyczną 
w Mielcu.

2008

Otwarcie Oddziału Puławska w Warszawie i Oddziału Galeria Krakowska. Wprowadzenie ucyfrowienia
badań RTG.

2010
Uruchomienie Pracowni Diagnostycznej w Lublinie oraz Szkół Rodzenia w Poznaniu i Warszawie.

2009

Otwarcie nowej placówki w Łodzi i na ul. Domaniewskiej w Warszawie. Otwarcie dwóch pierwszych przychodni 
przyzakładowych (NBP i Millennium). Uzyskanie pozwolenia na budowę szpitala przy Al. Solidarności w Warszawie.

www.enel.plStr. 9

1993
Adam Rozwadowski tworzy ENEL-MED. Otwarcie centrum medycznego na Zaciszu w Warszawie. 
Początkowo była to klinika stomatologiczna. W połowie lat 90-tych powstał pomysł rozszerzenia kliniki 
stomatologicznej o część ogólnomedyczną (1996).

1998

Otwarcie Szpitala Zacisze w Warszawie. Do dyspozycji pacjentów oddano dwie  nowoczesne sale operacyjne. To także data 
uruchomienia programu abonamentowej opieki medycznej Enel-Care.

2002

Otwarcie Oddziału Atrium Plaza w Warszawie (od 1996 istniała tam przychodnia stomatologiczna).

2003
Enel-Med, jako pierwsze centrum medyczne w Polsce wprowadziło do oferty teleradiologię – system 
transmisji obrazów medycznych. Otwarcie Pracowni Diagnostycznej w Łomży. 

2004
Otrzymanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy ISO 
9001:2000. Otwarcie Oddziału Blue City (Warszawa). Uruchomienie programu 
ubezpieczeń zdrowotnych medi-care.

2005
Otwarcie Oddziału Arkadia (Warszawa) oraz Pracowni Diagnostycznej 
w Poznaniu.

2006poza Warszawą - Kupiec Poznański. Przekształcenie w S.A.



Od wielu lat tempo wzrostu szybsze ni ż rynek

65 76
102

121

90 101
+ 22%

+ 23%

+ 47%

+ 17%

+ 35%

+ 18%

Przychody ENEL-MED w okresie 2003 – 2009, 1-3Q 2009 i 1-3Q 2010
[mln PLN, %]

+ 12%

www.enel.pl

27 33 44
65

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1-3Q 2009 1-3Q 2010

..…. 2007 ...... 2009 …... Zmiana 1-3Q 
2009

1-3Q 
2010

Zmiana

Pacjenci abonamentowi 41 tys. 63 tys. + 54% 63 tys. 82 tys. +30%

Klienci korporacyjni 440 firm 700 firm + 59% 700 firm 970 firm +39%

Liczba pacjentów oraz klientów korporacyjnych ENEL- MED w okresie 2007 / 2009 i 1-3Q 2010
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Rynek rósł, ro śnie i b ędzie rósł w przyszło ści:
Dzięki makroekonomii i zmianom społecznym

Wszystkie czynniki makroekonomiczne i zmiany społeczne ob serwowane w ostatnich latach
i prognozowane na kolejne lata wpływaj ą na wzrost wydatków na zdrowie w Polsce.

Wzrost i zmiany

Wydatki 
na zdrowie

www.enel.pl

Wzrost i zmiany
struktury populacji
(liczebność osób, 

struktura demograficzna)

Coraz wi ększa
świadomo ść prozdrowotna

społecze ństwa

Wzrost zamo żności 
społecze ństwa

(PKB, konsumpcja, zarobki)

Wzrost oczekiwanej
długo ści życia
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Polska vs OECD – usługi medyczne:
Duży potencjał wzrostu, nawet wobec krajów CEE

Poziom prywatnych wydatków na usługi medyczne w Pol sce w przeliczeniu na jednego 
mieszka ńca wyniósł 119 USD w 2008 roku co jest du żo ni ższym wynikiem od danych dla 
większości krajów OECD.

Prywatne wydatki na usługi medyczne per capita 2008 (USD ppp)

Kraj
Prywatne wydatki 

na usługi medyczne
Prywatne wydatki  

na usługi szpitalne
Prywatne wydatki 

na opiek ę ambulatoryjn ą

www.enel.pl

USA 2 746 771 1 931

Niemcy 540 206 260

Hiszpania 510 100 367

Słowacja 214 58 177

Węgry 167 41 122

Polska 119 14 95

Czechy 101 17 83

Średnia OECD* 523 180 326

Źródło: OECD (2010), OECD Health Data 2010: Statistics and Indicators, www.oecd.org/health/healthdata
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Polska vs OECD – diagnostyka obrazowa:
Duży potencjał wzrostu, nawet wobec krajów CEE

Dane OECD wskazuj ą, że w Polsce współczynnik liczby aparatury diagnostyki obraz owej
w relacji do liczby mieszka ńców jest du żo ni ższy od średniej dla krajów członkowskich.

Liczba rezonansów magnetycznych na 1 mln 
mieszka ńców 2008

Liczba tomografów komputerowych na 1 
mln mieszka ńców 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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Rynek abonamentów i ubezpiecze ń w Polsce:
Prognozowany dalszy dynamiczny wzrost

0,8 0,9
1,1

1,5
1,7

2,0
2,3

2,7
Historyczna i prognozowana warto ść 

rynku abonamentów (w mld PLN) •Zakładając brak negatywnych zmian w otoczeniu
makroekonomicznym Polski, należy spodziewać się dalszego
wzrostu zamożności społeczeństwa. Polacy żyją coraz dłużej oraz
wykazują rosnącą świadomość potrzeby dbania o zdrowie.

•Obecny poziom prywatnych wydatków na usługi medyczne jest
znacząco poniżej danych dla większości krajów OECD. Jest
wysoce prawdopodobne, iż wraz z rozwojem polskiej gospodarki
dojdzie do zwiększenia wydatków konsumentów na opiekę
zdrowotną.

www.enel.pl

2005 2006 2007 2008 2009 2010F 2011F 2012F

0,4 0,4
0,5

0,6
0,8

1,0

1,3

1,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010F 2011F 2012F

Historyczna i prognozowana warto ść 
rynku ubezpiecze ń zdrowotnych (w mld PLN)

Źródło: PMR
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zdrowotną.

•Istotna część działalności ENEL-MED dotyczy prowadzenia
pracowni diagnostyki obrazowej. Dane OECD wskazują,
że w Polsce współczynnik liczby aparatury diagnostyki obrazowej
w relacji do liczby mieszkańców jest dużo niższy od średniej krajów
członkowskich.

•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.
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Najważniejsze cechy modelu biznesowego ENEL-MED

Celem Zarz ądu ENEL-MED jest wypracowanie trwałej przewagi konk urencyjnej modelu 
biznesowego Spółki, poprzez oferowanie kompleksoweg o zakresu innowacyjnych usług wysokiej 
jakości, skierowanych do szerokiego grona klientów, wyko rzystuj ąc dost ępne kanały sprzeda ży.

Trzy filary konkurencyjno ści ENEL-MED

Kompleksowo ść oferty

• Jeden z nielicznych podmiotów na rynku oferujących zarówno usługi 
szpitalne, ambulatoryjne, diagnostyczne, jak i rehabilitacyjne oraz 
stomatologiczne.

• Rozległa oraz ciągle rozbudowywana sieć medyczna obejmująca 
zarówno placówki własne, jak i podwykonawców, umożliwiająca dostęp 

www.enel.plStr. 17

Dywersyfikacja i stabilno ść

Innowacyjno ść i jako ść

• Dywersyfikacja płatników (przedsiębiorstwa, towarzystwa 
ubezpieczeniowe, osoby prywatne, NFZ) oraz pionów medycznych 
(szpital, przychodnie, ambulatoria, diagnostyka, stomatologia), zwiększaj
ąca stabilność modelu biznesowego oraz odporność na wahania 
koniunktury.

• 18 lat obecności na rynku prywatnych usług medycznych, przy 
zachowaniu rodzinnego charakteru Spółki.

• Wysoka jakość świadczonych usług potwierdzona wynikami badań 
przeprowadzonych w placówkach i wśród klientów, jak również 
wdrożoną polityką jakości (certyfikat ISO 9001).

• Nastawienie na ciągłe poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii 
medycznych, czego przykładem było pionierskie w Polsce rozpoczęcie 
stosowania teleradiologii.

zarówno placówki własne, jak i podwykonawców, umożliwiająca dostęp 
do opieki medycznej na terenie całego kraju.



Strategia na lata 2011-2012:
Droga do sukcesu na rosnącym rynku

Główny cel:
umocnienie pozycji rynkowej oraz podniesienie 

poziomu rentowno ści

Główne zało żenia strategii na lata 2011-2012:

•Budowa i wyposażenie nowego szpitala przy Al. Solidarności w Warszawie (Spółka 
uzyskała już pozwolenie na budowę). Pierwszy szpital przy ul. Gilarskiej w 
Warszawie stanowi obecnie najbardziej rentowny segment działalno ści 
Spółki, dlatego ENEL-MED zamierza rozszerzyć działalność w tym zakresie.

www.enel.pl

Spółki, dlatego ENEL-MED zamierza rozszerzyć działalność w tym zakresie.

•Rozwój usług z zakresu diagnostyki obrazowej i teleradiologii. ENEL-MED jes t 
liderem w tym segmencie rynku . Wyraźna tendencja szpitali publicznych do 
outsourcingu diagnostyki oraz problemy placówek publicznych z niedoborem 
nowoczesnego sprzętu medycznego. Liczba radiologów w Polsce nadal jest 
niska, rośnie natomiast ilość urządzeń diagnostycznych. Wyraźny wzrost 
zainteresowania klientów teleradiologi ą. Rynki te nie są zatem nasycone, a więc 
stanowią dla ENEL-MED dobre perspektywy rozwoju.

•Rozbudowa sieci ogólnodostępnych przychodni i stomatologii. Najwi ększy sektor 
działalno ści ENEL-MED i główne źródło pozyskiwania klientów korporacyjnych i 
indywidualnych.

•Rozwój systemu IT, który poprawi efektywność organizacyjną Spółki niezbędną z 
powodu dynamiki rozwoju ENEL-MED i coraz większej liczby obsługiwanych 
pacjentów.



IPO źródłem finansowania rozwoju

Debiut na GPW poł ączony w pierwsz ą publiczn ą emisj ą akcji jest optymaln ą 
metod ą pozyskania kapitału dla Spółki na realizacj ę strategii rozwoju.

2 grudnia 2010 r. ENEL-MED zło żył w KNF prospekt emisyjny.

Dlaczego giełda?

www.enel.pl

•ENEL-MED jest w chwili obecnej jedynym znaczącym prywatnym operatorem medycznym, który rozwijał się 
wyłącznie w oparciu o środki własne, bez wsparcia kapitałem ze strony inwestorów (finansowych lub 
strategicznych).

•Spółka jest obecna na rynku prywatnych usług medycznych od 18 lat i przez cały ten czas dynamicznie rosła. 
Posiada znaczący potencjał do dalszego rozwoju i poprawy wyników działalności. 

•W chwili obecnej brak jest istotnej reprezentacji prywatnych operatorów medycznych na GPW, przez co inwestorzy 
nie mają dużych możliwości uczestniczenia w rozwoju rynku prywatnych usług medycznych.

•Państwo Rozwadowscy, główni udziałowcy oraz założyciele ENEL-MED, zamierzają w dalszym ciągu zarządzać 
Spółką.



Doświadczony Top-Management

ADAM ROZWADOWSKI, Prezes Zarz ądu

•Założyciel, główny akcjonariusz oraz twórca ENEL-MED. Odpowiedzialny za opracowanie strategii Spółki, realizację 
projektów inwestycyjnych, podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

•Ponad 18 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na rynku prywatnych usług medycznych.

•Kierowana przez p. Adama Rozwadowskiego Spółka, jako pierwszy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, skoncentrowała 
się na promocji oraz szerokim udostępnieniu badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania choroby 
niedokrwiennej serca i nowotworów (24h dla zdrowia).

•Konsekwentnie realizuję strategię dywersyfikacji źródeł przychodów oraz rozbudowy oferty opieki medycznej 
Spółki, obejmującej zarówno usługi ambulatoryjne, jak i diagnostyczne oraz szpitalne.

•P. Adam Rozwadowski pełni funkcję Członka Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia 
(www.medycynaprywatna.pl) Członka Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych 
(www.szpitale.org).

•W 2004 roku otrzymał tytuł Menedżera Roku w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Termedia – "Sukces roku 
2004 w Ochronie Zdrowia". 
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JACEK ROZWADOWSKI, Wiceprezes 
Zarządu, Dyrektor Zarz ądzający

•Związany z firmą od 2002 roku. Od 
października 2008 roku odpowiada za 
realizację określonej przez Zarząd strategii 
firmy. Nadzoruje pracę pionów biznesowych 
ENEL-MED oraz działów i departamentów 
operacyjnych.

•Zanim podjął pracę w sektorze 
medycznym, był związany z branżą 
motoryzacyjną. W latach 1999 – 2002 
zajmował się marketingiem i sprzedażą
w DAF Trucks Polska Sp. z o.o. Wcześniej 
przez rok pracował dla DAF Trucks NV 
Holland, w którym był odpowiedzialny za 
sprzedaż na region Polski. W latach 1996 –
1998 project manager w Elektrim S.A. 

WOJCIECH MIZERKA, Dyrektor Finansowy

•Dyrektorem Finansowym w Spółce został w 
listopadzie 2008 roku. Odpowiedzialny za 
m.in. sporządzenie budżetu oraz planów 
finansowych Spółki, nadzorowanie controllingu 
wewnętrznego, monitoring rentowności 
projektów inwestycyjnych, zarządzanie 
gotówką.

•W latach 1998 – 2008 był związany z firmą 
McDonald’s Polska. Jako Zastępca Dyrektora 
Finansowego kierował Działem Finansowym
w tym miedzy innymi zespołami 
księgowości, podatków, środków 
trwałych, treasury oraz analiz finansowych.
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Kontakt:

Euro RSCG Sensors
Kinga Grabowska, tel. 22 444 0 653, e-mail: kinga.grabowska@eurorscg.pl
Ewelina Wojtysiak, tel. 22 444 0 670, e-mail: ewelina.wojtysiak@eurorscg.pl 


