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1. Wprowadzenie 
2. Podstawowe informacje o  LASER-MED S.A. zawierające m.in. informację o strukturze 

akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia 
raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.  

3. Wybrane dane finansowe. 
4. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla 

przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i 
kompletny. 

5. Komentarz Zarządu na temat czynników mających wpływ na wyniki finansowe. 
6. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podjęto w obszarze 

rozwoju prowadzonej działalności. 
7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych 

na dany rok obrotowy. 
8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień 

okresy objętego raportem kwartalnym. 
9.Wskazanie przyczyn nie sporządzenia przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych. 
10. Oświadczenie Zarządu. 
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1. Wprowadzenie 
 
Zarząd LASER - MED S.A. przedkłada raport z działalności Spółki w  IV kwartale 2012 roku. Był 
to okres intensywnych działań zarówno organizacyjnych, jak i realizacji zamierzeń 
biznesowych w obszarze  usług, stanowiących ofertę Emitenta. 
 

2. Podstawowe informacje o LASER-MED S.A. 
 

LASER - MED S.A. jest spółką akcyjną, z siedzibą  w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 109/22, 
85-027 Bydgoszcz. 
Numer statystyczny w systemie REGON: 340906616 
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 967-134-22-64 
 
LASER – MED S.A. została założona 4 marca 2011 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy 
przy ul. Krasińskiego nr 9 lok. 1, repertorium A nr 1508/2011. Do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego LASER-MED S.A. została wpisana w dniu 6 maja 2011 r. przez 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000385650. 
  
Spółka powstała z myślą o ludziach, którzy pragną poprawić swoją urodę dzięki najnowszym 
odkryciom nauki. Odpowiedzią firmy na zapotrzebowanie rynku jest oferta naukowo 
potwierdzonych zabiegów z zakresu odmładzania skóry, zaawansowanych technologicznie 
metod odchudzania i modelowania sylwetki, najnowszych osiągnięć laseroterapii, a także 
zabiegów pielęgnacyjnych. LASER-MED S.A.  to nowoczesne i przyjazne miejsce przy jednej  
z głównych ulic w Bydgoszczy. 
 

2.1 LASER-MED S.A. profil działalności 
 
LASER-MED S.A. jest podmiotem działającym w segmencie chirurgii, medycyny estetycznej 
oraz kosmetologii. Działalność spółki LASER-MED S.A. skoncentrowana jest na dostarczaniu 
pacjentom nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań służących poprawie 
zdrowia, wyglądu i jakości życia. W miłej atmosferze i wyjątkowym wnętrzu Emitent oferuje 
naukowo potwierdzone zabiegi z zakresu odmładzania skóry, zaawansowane technologicznie 
metody odchudzania i modelowania sylwetki, najnowsze osiągnięcia laseroterapii, jak 
również chwile wyciszenia i regeneracji podczas zabiegów pielęgnacyjnych. LASER-MED S.A. 
prowadzi swoją działalność z pełną świadomością i odpowiedzialnością wobec pacjentów  
i ich potrzeb. Stale utrzymuje wiodącą pozycję pod względem jakości i nowoczesności usług, 
świadczonych w ramach swojej działalności. Emitent prowadzi intensywne działania 
szkoleniowe oraz stara się wprowadzać nowe rozwiązania do swojej oferty. Emitent stale 
dąży do pozyskania i utrzymania statusu lidera rynku, na którym działa. 

2.2 Struktura akcjonariatu i skład organów Emitenta 
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Kapitał zakładowy Spółki wynosi 534.287,40 zł i składa się z 5.342.874  akcji zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W jego skład wchodzą akcje 
następujących serii: 
I. akcje  na okaziciela serii A: w łącznej ilości 4.500.000 sztuk, 
II.  akcje  na okaziciela serii B: w łącznej ilości   600.000 sztuk, 
III.  akcje  na okaziciela serii C: w łącznej ilości  180.874 sztuk, 
IV. akcje  na okaziciela serii D: w łącznej ilości  62.000 sztuk. 
 
Według najlepszej wiedzy Emitenta, struktura akcjonariatu Spółki LASER – MED S.A. na dzień 
sporządzenia raportu wygląda następująco: 
 
Tabela nr 1: Struktura akcjonariatu Emitenta – stan na dzień 14.02.2013 r. 

 
AKCJONARIUSZ 

 
Ilość akcji 

Udział % w 
kapitale 

zakładowym 

 
Ilość głosów 

Udział % w 
głosach 

Sławomir Dariusz Jaworski 2.031.000 38,01 2.031.000 38,01 
Katarzyna Kuligowska  

800.000 
 

14,97 
 

800.000 
 

14,97 
Karolina Pochocka  

700.000 
 

13,10 
 

700.000 
 

13,10 
Natalia Burdak 700.000 13,10 700.000 13,10 

Kamila Katarzyna Krieger  
300.000 

 
5,61 

 
300.000 

 
5,61 

Jarosław Majchrzak  
300.000 

 
5,61 

 
300.000 

 
5,61 

Pozostali Akcjonariusze  
511.874 

 
9,58 

 
511.874 

 
9,58 

SUMA  5.342.874 100 5.342.874 100 
Źródło: Spółka 
 

Zarząd: 
W skład Zarządu LASER-MED. S.A. w IV kwartale 2012 roku wchodziły: 

1. Kamila Katarzyna Krieger - Prezes Zarządu, 
2. Ewa Łączkowska - Członek Zarządu. 

 
Rada Nadzorcza: 
W skład Rady Nadzorczej LASER-MED S.A. w IV kwartale 2012 roku wchodzili: 

1. Rafał Piotr Świstun - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
2. Marek Andrzej Piontkowski - Członek Rady Nadzorczej,  
3. Agata Iwona Klinger - Członek Rady Nadzorczej, 
4. Marlena Katarzyna Wiśniewska-Maciaszek - Członek Rady Nadzorczej, 
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5.   Wojciech Andrzej Maciaszek - Członek Rady Nadzorczej.  
 
3. Wybrane dane finansowe 
 

I. Wybrane pozycje bilansu Emitenta: 

Wyszczególnienie 
Na dzień 

31.12.2012 r. 
(w zł) 

Na dzień 
31.12.2011 r. 

(w zł) 
Kapitał własny 23.306 222.040 

Należności długoterminowe 0 0 

Należność krótkoterminowe 6.714 21.766 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.080 9.522 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 150.051 34.076 

Źródło: Emitent 

 
II. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta: 

Wyszczególnienie 

Za okres 
od 

01.10.2012 r. 
do 

31.12.2012 r. 
(w zł) 

Za okres 
od 

01.10.2011 r. 
do 

31.12.2011 r. 
(w zł) 

Za okres 
od 

01.01.2012 r. 
do 

31.12.2012 r. 
(w zł) 

Za okres 
od 

01.01.2011 r. 
do 

31.12.2011 r. 
(w zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 73.850 118.887 561.129 234.862 

Amortyzacja 5.836 5.951 22.805 13.173 

Zysk/strata na sprzedaży -137.746 -188.841 -265.545 -376.424 

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

-138.064 -190.814 -270.034 -378.397 

Zysk/strata brutto -138.064 -190.814 -270.034 -378.397 

Zysk/strata netto -138.064 -190.814 -270.034 -378.397 

Źródło: Emitent 
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4.Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla 
przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny  
i kompletny.  
  
W opinii Zarządu Emitenta rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji 
majątkowej i finansowej Spółki  wymaga uwzględniania dodatkowych danych. Z uwagi na 
spadek wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zanotowaną stratę, poniżej Spółka 
prezentuje informacje: 
 

Wyszczególnienie 
Na dzień 

31.12.2012 r. 
(w zł) 

Na dzień 
31.12.2011 r. 

(w zł) 
Kapitał (fundusz) podstawowy 534.287 528.087 

Zysk (strata) z lat ubiegłych - 378 397 -378.397 

Kapitał zapasowy 137.450 72.350 

Kapitał rezerwowy 0 0 

 
Emitent posiada zaciągnięte od akcjonariuszy pożyczki, o których informował raportem 
bieżącym, łączna wartość pożyczonych środków wyniosła 122 tyś zł. Termin spłaty pożyczek 
został określony na dzień 31.03.2013 r. Zaciągnięcie pożyczek jest związane z realizacją 
długookresowej strategii spółki, środki zostaną przede wszystkim przeznaczone na zakup 
materiałów do gabinetu Emitenta, pozwalających na świadczenie kolejnych usług dla 
klientów. 
 
Wskaźnik płynności wynosi 0,62, z pominięciem udzielonych Emitentowi pożyczek wskaźnik 
ten kształtowałby się na korzystnym poziomie 3,3.  Aktualnie Emitent reguluje na bieżąco 
swoje zobowiązania, m.in.  dzięki przychodom wypracowanym w wyniku przeprowadzania 
zwiększonej liczby zabiegów. 
 
W świetle zaprezentowanych wyników Emitent nie widzi zagrożenia dla kontynuowania 
działalności. Emitent obserwuje wzmożone zainteresowanie klientów, a popyt przekłada się 
na wymierne przychody, stopniowo zwiększa się wartość sprzedaży. Wyniki wypracowane  
w czwartym kwartale nie stanowią w ocenie Emitenta wyznacznika na przyszłość. Emitent 
konsekwentnie realizuje strategię przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym i jest 
przekonany co do jej przyszłych pozytywnych efektów. 
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5. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe. 
 
Łączne przychody spółki za IV kwartał 2012 roku wyniosły 73.850 zł, co narastająco daje 
561.129 zł.  Wyniki narastająco były zdecydowanie wyższe od przychodów osiągniętych  
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie jednak w IV kwartale roku 2012 
odnotowano stratę w wysokości -138.064 zł. Na wynik finansowy za IV kwartał 2012 r. miały 
wpływ wydatki związane z funkcjonowaniem Spółki, które wzrosły w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego w związku z dokonaniem szeregu drobnych 
inwestycji w zaplecze techniczne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez 
Emitenta, nie mające istotnego charakteru, o którym mowa w § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do 
Regulaminu ASO. Ponadto, Spółka kontynuowała działania promocyjne  i marketingowe, 
służące zwiększeniu rozpoznawalności marki na rynku lokalnym, a także inwestowała  
w pracowników, realizując liczne szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii w celu 
zwiększania kompetencji i umiejętności zatrudnionego zespołu. Zakupiono preparaty 
długoterminowe wykorzystywane do zabiegów w dermatologii estetycznej, a cieszące się 
ostatnio dużym zainteresowaniem klientów. Nabyto również sprzęt do mezoterapii 
bezigłowej oraz manicure hybrydowego. 
 
W ocenie Zarządu istnieją przesłanki, które pozwalają sądzić, że działalność operacyjna 
Emitenta nie jest zagrożona. Rosnące zainteresowanie ofertą Emitenta, przekładające się na 
wzrost liczby klientów i wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego, to pozytywne efekty założonej przez niego strategii, obejmującej intensywne 
działania reklamowe i podnoszenie jakości i zakresu świadczonych usług. Emitent znajduje 
się w inwestycyjnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa, co wiąże się z koniecznością nakładów, 
zwłaszcza w tak wymagającej i pełnej nowoczesnych rozwiązań branży, jak medycyna 
estetyczna i kosmetyka. Warto bowiem podkreślić, że od 2009 r. zmieniło się podejście 
prywatnych firm medycznych do infrastruktury medycznej. Przed 2009 r. prywatne firmy 
medyczne finansujące się z abonamentów nie posiadały własnej, rozbudowanej 
infrastruktury medycznej. Natomiast od 2009 r. firmy z branży zaczęły rozwijać infrastrukturę 
zarówno w zakresie leczenia ambulatoryjnego (relatywnie niski koszt), jak i leczenia 
szpitalnego. Aby nie pozostawać w tyle za konkurencją, Emitent na bieżąco śledzi  
i wprowadza nowości do swojej oferty. 
 
Emitent podkreśla, że specyfika branży, w której działa, wymaga od niego uważnego 
śledzenia technologicznych nowości, a ponoszenie wysokich kosztów związanych z ich 
wdrażaniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników jest nieuniknione  
w przypadku dążenia do uzyskania pozycji dominującej wśród konkurujących ze Spółką 
podmiotów o podobnym profilu działalności. Emitent realizuje długoterminową strategię  
i buduje markowy, stabilny, wyposażony w nowoczesne urządzenia i materiały podmiot. 
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Na zakończenie warto podsumować cele krótkoterminowe – na okres jednego roku, które 
Emitent przedstawiał w Dokumencie Informacyjnym: 
1) Pozyskanie kapitału w drodze private plecement - zrealizowane 
2) Debiut na rynku NewConnect - zrealizowane 
3) Budowa silnej marki Emitenta i pozycji rynkowej- w toku 
4) W miarę pozyskiwania nowych środków zakup kolejnego laseru – planowany 
5) Dalszy rozwój Centrum Medycznego Laser – Med S.A., gdzie wykonywane są przede 
wszystkim zabiegi nieinwazyjne z zakresu: chirurgii i medycyny estetycznej – zrealizowane, 
rozwój i ulepszanie trwa 
6) Umocnienie wizerunku wiarygodnej i profesjonalnej marki – zrealizowane. Na razie  
na rynku lokalnym. 
7) Osiągnięcie ogólnopolskiego zasięgu działania w celu poprawy dotarcia do krajowych 
Klientów – w toku, 
8) Aktualizacja i unowocześnienie serwisu internetowego www.laseroterapia.bydgoszcz.pl-, 
który pozwoli na umocnienie pozycji w internecie przy wykorzystaniu nowoczesnych 
narzędzi internetowych, między innymi social media - zrealizowane, aktualizacja  
i unowocześnianie na bieżąco. 
 
6. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem 
emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. 
 
Emitent w swojej strategii rozwoju zakłada osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku chirurgii  
i medycyny estetycznej przede wszystkim poprzez utworzenie sieci placówek własnych.  
W czwartym kwartale Emitent dokonał przeglądu ofert najmu lokali, przeprowadził także 
badanie potencjału na rozwój na terenie kraju. Spółka kontynuowała działania promocyjne   
i marketingowe, służące zwiększeniu rozpoznawalności marki na rynku lokalnym, a także 
inwestowała w pracowników, realizując liczne szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii 
w celu zwiększania kompetencji i umiejętności zatrudnionego zespołu. Zakupiono preparaty 
długoterminowe wykorzystywane do zabiegów w dermatologii estetycznej, a cieszące się 
ostatnio dużym zainteresowaniem. Nabyto również sprzęt do mezoterapii bezigłowej oraz 
manicure hybrydowego. LASER-MED S.A. pragnie rozszerzać swoją działalność prowadzoną 
w branży medycyny estetycznej, tak by stale podnosić konkurencyjność świadczonych usług  
i dywersyfikować ofertę z myślą o sukcesywnym zwiększaniu przychodów. Dlatego też 
Emitent stale obserwuje rynek medycyny estetycznej, co pozwoli w odpowiednim czasie 
uzupełniać ofertę centrum medycznego o najnowocześniejsze i najskuteczniejsze 
technologie, a także szkoli swoich pracowników i prowadzi działania marketingowe w celu 
pobudzania popytu na świadczone usługi na rynku lokalnym.  
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7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych 
na dany rok obrotowy.  
 
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2012 rok. 
 
8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni 
dzień okresy objętego raportem kwartalnym. 
 
Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 
 
9. Wskazanie przyczyn nie sporządzenia przez emitenta skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych. 
 
W związku z brakiem podmiotów zależnych i nie konsolidowaniem - nie dotyczy. 
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10. Oświadczenie Zarządu. 
 

Bydgoszcz, 14.02.2013 r. 
 

 
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za IV kwartał 2012 roku. 
 
Zarząd LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Emitent) oświadcza, iż wedle jego 
najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za IV kwartał 2012 r., sporządzone 
zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie  
z działalności Emitenta zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć LASER-MED S.A. 
 

 
Kamila Krieger 

Prezes 
 
 

Ewa Łączkowska 
Członek Zarządu 


