Medartis
Prezentacja firmy
2019

Precision in Fixation
Medartis:

Specjalizuje się w precyzyjnych systemach implantów
przeznaczonych do zespolenia złamań oraz osteotomii kości

Rok założenia:

1997

Siedziba główna: Bazylea, Szwajcaria
Spółki zależne:

Niemcy, Austria,
Francja, Wielka Brytania, Polska,
USA, Meksyk, Brazylia,
Australia / Nowa Zelandia, Japonia

Dystrybutorzy:

Europa, Azja,
Ameryka Łacińska, Afryka

Pracownicy:

około 600
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DNA zespalania kości odziedziczone od Instytutu
Straumann’a
Medartis
• Firma została założona w roku 1997, a jej działalność rozpoczęła się od przejęcia niewielkiego, niezależnego
zakładu zajmującego się chirurgią szczękowo-twarzową (ChST) w niemieckim Freiburgu
• W pierwszych latach firma skupia się na chirurgii szczękowo-twarzowej
• Pierwotnie firma miała działać jako drugi filar firmy Straumann Dental
• Firmy rozdzielają się po debiucie giełdowym firmy Straumann Dental, którego celem było skoncentrowanie się grupy
na rynku produktów stomatologicznych
• Wśród pierwszych pracowników Medartis był współzałożyciel i członek zarządu Willi Miesch, dyrektor generalny do 2029 roku
• Wejście w 2004 roku na rynek produktów dedykowanych do kończyny górnej
a w 2010 roku na rynek produktów dedykowanych do kończyny dolnej

1954 r. — założenie
Instytutu Straumann AG

1960 r. — połączenie metalurgii i
medycyny

Prof. dr Reinhard Straumann

Dr. h.c. Fritz Straumann

1990 r. — podział i skoncentrowanie się
firmy Straumann AG na implantach
stomatologicznych
Dr. h.c. Thomas Straumann

Badania i rozwój w dziedzinie metalurgii i fizyki

Globalne badania i rozwój. Producent i dystrybutor: AO/Synthes

Nr 1 na świecie na rynku implantów stomatologicznych

Innowacje: najlepsza sprężyna zegarkowa na świecie

Innowacja: pierwsza na świecie medyczna stal nierdzewna

Firma założona w 1990 roku, zatrudnia obecnie 6000
pracowników na całym świecie
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Technologia Medartis opracowana przez innowatorów z
wieloma sukcesami
Wcześniejsze doświadczenie z firm
Straumann / STRATEC

Chairman & CEO

Technologia osteosyntezy nowej generacji

Head of Manufacturing

TriLock®

Head of Development &
Sales Subsidiaries

HexaDrive®

Head of Development

Global Product Manager
Hand

Head Intercompany
Business & Hand specialist

Head of Construction

SpeedTip®

Head of BU Prosthetics

THORP®

Wcześniejsze doświadczenie z firm
Leibinger / Stryker

Pozycja rynkowa nr 1 lub nr 2 w
Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji i
Australii
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Produkty Medartis
APTUS® Shoulder
Bliższa nasada kości
ramiennej

MODUS®
Czaszka
Środkowa część twarzy
Żuchwa

APTUS® Elbow

Dalsza nasada kości ramiennej
Bliższa nasada kości promieniowej
Bliższa nasada kości łokciowej

APTUS® Hand
Paliczki
Śródręcze
Nadgarstek

APTUS® CCS

Kaniulowane kompresyjne śruby

APTUS® Wrist

Dalsza nasada kości
promieniowej
Dalsza nasada kości
łokciowej

APTUS® Foot
Przodostopie
Śródstopie
Tyłostopie
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Struktura organizacyjna
Board of Directors
QM (Qualified Person)

Medartis AG

(Christoph Brönnimann)

(Andrea Kiefer-Schweizer)

Corporate Services

Assistant CEO

(Patrick Christ)

(Antonietta Fasolin)

Merger & Acquisitions

Legal Counsel
(Susanne Born)

(Jonas Schnider)

(Thomas Tribelhorn)

Sales

(Christoph Brönnimann ad int)

Operations & QM

Finance & Services

Human Resources

Assistant

Assistant CSO

Production Engineering

Finance

Human Resources

Strategic Technology
Management

Business Development

Environment,
Health & Safety

Controlling &
Consolidation

Reception Administration

Product Management

Marketing

Plate
Manufacturing

Logistics

Development Engineering

Sales Team
EMEA

Screw
Manufacturing

IT

Research / Testing

Sales Team
USA

Quality Management

Mimedis Digital Surgical
Solutions

Sales Team APAC/LATAM

Global Products

(Axel Maltzen)

(Dominique Leutwyler)

(Anthony Durieux)

Źródło: informacje o Grupie Medartis ze 2019 r.
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Czynniki sukcesu firmy Medartis
1

Najlepsza w swojej klasie technologia zespalania złamań

2

Konkurencyjne cenowo produkty szwajcarskie

3

Intensywna współpraca z kluczowymi specjalistami medycznymi
na całym świecie

4

W pełni rozwinięta organizacja pod jednym dachem
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Przedsiębiorczy i doświadczony zespół zarządzający

6

Zdyscyplinowane zarządzanie kapitałem i silny profil finansowy

7

Przyspieszone wprowadzanie produktów na rynek i globalna dynamika
7

Rynki i działalność gospodarcza
Medartis
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Przegląd segmentów docelowych Medartis
Światowy rynek ortopedyczny (2016 r.)

Segmenty docelowe1

2019
Endoprotezy
stawu biodrowego
20%

Endoprotezy
stawu kolanowego
26%

Produkty do kończyny górnej
11%

35,1 mld
USD

Produkty do kończyny dolnej
9%
Chirurgia Szczękowo-Twarzowa

Kręgosłup
30%

4%

CAGR 2016–2022

Produkty do kończyny
górnej
4,3 mld USD

5,6%

Produkty do kończyny
dolnej
3,9 mld USD

6,8%

Chirurgia szczękowotwarzowa
1,7 mld USD

6,6%

Ogółem 9,9
mld USD

(1) Podane wartości są zaokrąglone. Dokładnych danych liczbowych użyto do obliczenia współczynnika CAGR, który zaokrąglono do jednego miejsca po przecinku

Kręgosłup

3,0%

Kolano

3,5%

Biodro

2,5%

Źródło: Dane Technavio i dane dotyczące światowego rynku produktów ortopedycznych
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Czynniki przyczyniające się do wzrost rynku Medartis
Ważne czynniki wzrostu rynku

• Wprowadzenie płyt blokowanych
począwszy od 2000 r.

Starzenie się i aktywniejsza populacja

Specjalizacja chirurgiczna

1990
Ludność świata
(w milionach)

Dzisiaj

+50%

2000

1500

• Znaczący wzrost cen za leczenie
na skutek zastąpienia gipsu i
drutów płytami blokowanymi

1000

+56%
+50%

80 or over
60-79

500

• Rosnąca częstotliwość
występowania cukrzycy i otyłości
powoduje konieczność leczenia
bardziej złożonych deformacji i
złamań
• Rynek produktów do kończyny
dolnej jest we wcześniejszym
etapie cyklu wzrostu niż rynek
produktów do kończyny górnej

0

2000

2015

Wiek populacji > 60 lat:

2030

2050

2030
1,4 mld

2050
2,1
mld

Podstawowymi czynnikami napędzającymi wzrost
rynku jest starzenie się populacji i wysoki poziom
aktywności wśród osób w zaawansowanym wieku

•

Ortopedia

•

Chirurgia ręki

•

Chirurgia ogólna

•

Chirurgia łokcia i barku

•

Chirurgia szczękowo-

•

Chirurgia stopy i stawu skokowego

twarzowa

•

Ortopedia i traumatologia

•

Ortopedia dziecięca

•

Mięśniowo-szkieletowa

•

Chirurgia szczękowo-twarzowa

•

Inne

Nierozwiązane problemy kliniczne i
specjalizacja chirurgiczna prowadzą do
ekspansji rynku

Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych (2015 r.). Perspektywy zaludnienia na świecie: Przegląd z 2015 r.
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Konkurencja i czynniki, które odróżniają Medartis
Krajobraz konkurencji

Co odróżnia firmę Medartis?
Bieżące inwestycje w
działalność
gospodarczą

1
Potencjalny wzrost
udziału w rynku

Pozostałe, w tym
Medartis
Wright

DePuy Synthes

25%

Szwajcarska
kultura oparta na
jakości

37%

6,6 mld
USD

4%
7%

Smith & Nephew

8%

Zorientowanie na
długotrwałe
partnerstwo

6

19%

Zimmer Biomet

Stryker

2

7

Firma
zbudowana od
podstaw

Medartis
Postawa
przedsiębiorczości
gotowej na
długoterminowe
działanie

5

4

Wiodąca pozycja w
zakresie technologii
zespolenia złamań i
w innowacjach

Koncentracja
na 
kończynie górnej i
3
dolnej
oraz chirurgii
szczękowo-twarzowej
Wysoki poziom
wykształcenia
kadr

Źródło: Orthoworld (przemysł ortopedyczny 2017 r.)
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Zespolenia kości: obszary zastosowania
Złamania

Korekcje

Rekonstrukcje

Zdjęcia użyte za zgodą właścicieli
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Podstawa sukcesu firmy Medartis
15 lat ciągłych innowacji w zakresie stabilizacji wewnętrznej
TriLock®

HexaDrive®

SpeedTip®
• 21 rodzin patentów udzielonych lub
oczekujących na rozpatrzenie
• Ogółem firma przygotowała,
zgłosiła do rozpatrzenia lub
otrzymała 106 patentów krajowych
• Zasięg na świecie: USA, UE,
Japonia, a od niedawna również
CN, BR
• Główne rodziny patentów:
TriLock®
HexaDrive®

Wielokierunkowe, kątowo stabilne
blokowanie,
niski profil

Bez tulei,
mechanizm samotrzymający

Śruba samowiercąca

SpeedTip®
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Innowacje firmy Medartis w zakresie systemów do zespolenia
małych kości
2001 r.

Pierwszy dwukierunkowy system blokujący i kompresyjny do żuchwy

2004 r.

Pierwszy i jedyny wielokierunkowy dwuelementowy system blokowania na docisk: TriLock®

2005 r.

Pierwszy system płyt blokowanych pod zmiennym kątem 2.5 do dalszej nasady kości
promieniowej

2006 r.

Pierwszy projekt otworu pod śruby blokowane i nieblokowane

2008 r.

Pierwsza samowiercąca śruba SpeedTip®

2009 r.

Pierwsza anatomiczna płytka do głowy kości promieniowej

2010 r.

Pierwszy minisystem implantów blokowanych pod zmiennym kątem 1.5

2011 r.

Pierwszy CCS SpeedTip® — kaniulowane kompresyjne śruby 2.2, 3.0

2011 r.

Pierwsza płyta blokowana do kości łódeczkowatej

2011 r.

Pierwsza płyta blokowana pod zmiennym kątem do częściowej artrodezy nadgarstka
(four corner fusion)

2012 r.

Pierwszy kompleksowy system implantów blokowanych do artrodezy nadgarstka

2013 r.

Pierwszy system dwóch płyt dedykowanych do wyrostka łokciowego

2014 r.

Pierwszy system TriLockPLUS umożliwiający jednoczesną kompresję i blokowanie

2016 r.

Pierwsza płytka Lapidus ze śrubą stabilizującą przechodzącą przez płytę

2018 r.

Pierwsza płyta do bliższej nasady kości ramiennej ze spiralnym ostrzem
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Partnerstwo naukowe i jego kluczowe znaczenie dla
sukcesu rynkowego

Program stypendialny

CHF
Rezydenci i
członkowie
towarzystw

0

32 ośrodki szkoleniowe
IBRA na całym świecie

Doświadczeni
chirurdzy
Poziom podstawowy
Zaawansowany

Eksperci

Wydarzenia edukacyjne
v

Mistrz

Współpraca naukowa z
towarzystwami krajowymi
i międzynarodowymi

70 sympozjów
50 warsztatów
laboratoryjnych
28 wydarzeń
towarzyszących
oraz

Co odróżnia
IBRA

ponad 12 000
uczestników od 2008 r
Kursy mistrzowskie (Cadlab) dla
chirurgów na poziomie eksperta
z wcześniej przygotowanymi
złamaniami

Przypadki złamań zaopatrywane,
oceniane i omawiane przez
ekspertów klinicznych

Intensywna współpraca między
chirurgami w celu omówienia
informacji klinicznych i pomysłów
na nowe produkty
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Zaawansowana produkcja szwajcarska
• Wszystkie kluczowe technologie są produkowane we własnym
zakresie

• Wiedza na temat procesów i tajemnice dotyczące produkcji
pozostają własnością firmy Medartis

• Wysoce zautomatyzowane linie produkcyjne zapewniają
oszczędność kosztów

• Doskonałość w inżynierii i programowaniu zapewnia
możliwość tworzenia wyjątkowych produktów i usług
Siedziba główna w Bazylei, Szwajcaria

• Regularnie kontrolowane, rygorystyczne normy jakości
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Globalne zróżnicowanie działalności gospodarczej

Ameryka Północna (USA)
Dochody 16,5%

EMEA

Dochody 54%
34,7 miliona
CHF

10,7 miliona CHF
Wzrost w walucie
lokalnej 11%

Wzrost w
walucie lokalnej
5%

APAC
Dochody 18%
11,5 miliona CHF
Wzrost w walucie
lokalnej 8%

LATAM
Dochody 11,5%
7,6 miliona CHF
Wzrost w walucie
lokalnej 21%
Siedziba
11 filii
40 krajów z partnerami dystrybucyjnymi
Źródło: Wyniki półroczne 2019 r.

Udział sprzedaży spółek zależnych / rynków dystrybutorów: 85% / 15%.
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Dlaczego warto zaangażować się w działalność
Medartis
1

Firma Medartis koncentruje się na najszybciej rozwijających się segmentach rynku
ortopedycznego.

2

Produkty Medartis oparte są na nowej generacji technologii osteosyntezy.

3

Firma Medartis utrzymuje stały kontakt z kluczowymi specjalistami medycznymi.

4

Firma Medartis posiada udokumentowane osiągnięcia w zakresie udanej penetracji rynku.

5

Firma Medartis jest gotowa przyspieszyć rozwój na istniejących i nowych rynkach.

6

Firma Medartis jest finansowo stabilna.

7

Firma Medartis jest zarządzana w sposób zaangażowany, ukierunkowany i długoterminowy.
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