
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ

WWW.CMISA.EU



Zastrzeżenia prawne

Niniejsza prezentacja została sporządzona przez CM International S.A. („Spółka”). Ma ona charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. 

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo 

powstałej w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją. Odbiorcy prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji 

rynkowej Spółki dokonane w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji.

Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia te opierają się na obecnych przewidywaniach Zarządu i zależą od wielu czynników, na 

które Spółka nie ma wpływu, oraz obarczone są szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, 

poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w 

stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Uczula się inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w Dokumencie Ofertowym, do 

których zalicza się m. in. ryzyko utraty płynności finansowej, ryzyko związane ze strukturą finansowania, ryzyka związane z 

sytuacją makroekonomiczną, czy ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.
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CM International współpracuje z ponad 40 dystrybutorami 

na całym świecie. Spółka posiada partnerów biznesowych 

w kilkudziesięciu krajach Europy, Afryki i Azji, m.in. w Hiszpanii, 

Niemczech, Francji, Włoszech, Algierii, Maroku, Wietnamie, 

Libanie, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Emiratach Arabskich 

czy Indiach. 

Dzięki współpracy z Dr. Burgener Switzerland, znajdziemy 

je w takich hotelach jak Atlantis the Palm, Palazzo Versace, 

Four Season, Grand Hotel i wiele innych.

Globalny zasięg

Atlantis the Palm

Grand Hotel



Profil
klienta
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Rynek medycyny estetycznej

• średnia wieku klientki gabinetu medycyny estetycznej spada,

• rosnącą grupę pacjentek są osoby w wieku 18-20  lat. 

• coraz więcej kobiet po 65. roku życia korzysta z zabiegów 

(w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano 17 proc. wzrost),

• poprawą własnego wyglądu zainteresowanych jest również 

dużo więcej mężczyzn niż w latach ubiegłych, 

• co czwarty klient gabinetów to mężczyzna,

• najwięcej pacjentów zgłaszających się do gabinetów medycyny 

estetycznej to mężczyźni w wieku od 35 do 50 lat,

• przeciętnie panowie wydają na zabiegi od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł. 

Badanie Body Care Clinic:



MODEL
BIZNESOWY
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Zdywersyfikowany model biznesowy

CMI współpracuje z dystrybutorami handlowymi działającymi na danym obszarze czy kraju. 

Odbiorcami urządzeń Spółki są w pierwszej kolejności dystrybutorzy, którzy następnie docierają 

z ofertą do swoich klientów, którymi są salony kosmetyczne, salony SPA, salony piękności, hotele, 

kliniki dermatologiczne, gabinety specjalistyczne, centra medyczne, centra odnowy biologicznej 

i inne podmioty rynku medycyny estetycznej i kosmetycznej.
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Zdywersyfikowany model biznesowy

Sprzedaż w systemach 
PAY AS YOU GO,

FIXED PRICE
MATRIX

Projektowanie 
i produkcja urządzeń 

na zlecenie Projektowanie, produkcja 
i sprzedaż własnych 

produktów
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Sprzedaż produktów własnych

CM International skupia swoją działalność na projektowaniu, rozwijaniu, produkcji i dystrybucji 

urządzeń do zabiegów kosmetycznych. 

Projektowanie Produkcja Sprzedaż przez sieć 
dystrybutorów

CMI kompleksowo realizuje proces tworzenia urządzeń. Pierwszym etapem jest projektowanie, 

po którym następuje faza prototypowania. Po pozytywnym zakończeniu tych etapów produkt trafia 

do produkcji. Następnie poprzez globalną sieć dystrybutorów produkty trafiają do klienta końcowego.
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Projekty zewnętrzne

CMI coraz częściej podejmuje się projektów zewnętrznych. Dzięki stale rozwijającej się infrastrukturze 

firmy, posiada możliwość w pełni wykonać indywidualny projekt na zamówienie.

Zlecenie opracowania 
i produkcji urządzeń

Projektowanie Produkcja Dostarczenie produktów 
do zamawiającego

Obecnie CM International realizuje dwa zamówienia w tym modelu – Projekt Niemcy o wartości 

1,9 mln euro oraz Projekt Hiszpania o wartości 0,5 mln euro.
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Sprzedaż Pay as You go, Fixed Price, Matrix

Dzięki stworzeniu oraz wykorzystaniu przez CMI nowatorskiego modułu diagnostyczno-rozliczeniowego Reactify® 

koszty generowane przez dane urządzenie opierają się o rzeczywisty czas jego pracy. Oznacza to, iż klienci Spółki mogą 

opłacać prowizje, których wielkość uzależniona jest od czasu pracy maszyny (Pay as You go) lub comiesięczne (stałe) 

abonamenty (Fixed Price).

Miesięczny stały abonamentPłatność tylko 
za przepracowane minuty

Możliwość zakupu 

tylko niektórych zabiegów

Model charakteryzuje się systematycznie rosnącą bazą korzystających z nich użytkowników. Ze względu na ich konstrukcję 

(opartą o regularne płatności o stosunkowo powtarzalnych wartościach). Model ten jest odporny na okresowe spadki 

koniunktury w branży.

PAY AS YOU GO FIXED PRICE MATRIX
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Struktura sprzedaży

Udział poszczególnych grup urządzeń w przychodach ze sprzedaży produktów i usług w okresie 

2016 – 9M 2019 (%)

12,88%
4,31% 1,83% 1,51%

48,53%

22,56%
6,23%

3,05%

27,53%

59,67%

9,68% 3,10%

4,91%
6,38%

3,77% 3,17%

6,14% 7,07%

2,75%
3,99%

10,87%

64,86%

47,35%

37,83%

2016 2017 2018 9M 2019

Jednofunkcyjne

Wielofunkcyjne

M3

Fixed Price + PAYG

Pozostałe

Usługi projektowania i
udoskonalania urządzeń
kosmetycznych
Zamówienia urządzeń - zlecenia
zewnętrzne

Lasery

2,11 mln zł 3,72 mln zł 11,90 mln zł 12,98 mln zł



PORTFOLIO
PRODUKTÓW

I
STRUKTURA 
SPRZEDAŻY



Portfolio produktów
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Urządzenie jednofunkcyjne – oferowane do konkretnego typu 

zabiegów kosmetycznych.

Urządzenie wielofunkcyjne – są dowolnymi kombinacjami 

urządzeń jednofunkcyjnych. Urządzenia wielofunkcyjne mają 

na celu idealnie dopasowanie palety zabiegów do oferty 

usługowej klienta.

M3 – kompleksowe urządzenie wielofunkcyjne pozwalające 

na przeprowadzenie 8 różnych rodzajów zabiegów 

kosmetycznych.
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Urządzenia CMI zintegrowane są z aplikacją SKINIC służącą

do zarządzania salonem kosmetycznym. Spółka gwarantuje 

również zmniejszenie awaryjności maszyn poprzez 

monitorowanie amortyzacji ich poszczególnych komponentów.

Dzięki SKINIC profesjonaliści z branży medycyny estetycznej 

mogą rejestrować swoją pracę, monitorować przebieg leczenia,  

umawiać wizyty.

Proces aktualizacji oprogramowania zostaje zautomatyzowany.

Platforma do zarządzania salonem kosmetycznym - SKINIC



DNA
CMI
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Nowoczesne zaplecze produkcyjne

CMI dysponuje własnym nowoczesnym zapleczem produkcyjnym. 

Oferowane urządzenia są tworzone w oparciu o własny software 

i hardware, nad którym pracuje kompletny zespół inżynierów 

i informatyków. Zastosowanie sprzętu najnowszej generacji, takich

jak maszyny CNC, gwarantuje, że produkt końcowy będzie najlepszy 

z możliwych.

Dzięki parkowi maszyn Spółka jest niezależna, a oferowane akcesoria, 

stojaki, obudowy oraz system pakowania jest unikatowy.

CMI stale inwestuje w rozwój wzbogacając zaplecze technologiczne 

oraz poszerzając ofertę wykonywanych usług.
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CMI S.A. jako pierwszy producent na świecie stworzył i opracował inteligentne 

urządzenie do medycyny estetycznej z zastosowaniem koncepcji Internet 

of Things (IoT). 

Produkcja nowej generacji urządzeń M3, wprowadziła przemysł kosmetyczny 

w rewolucję 4.0. Wykorzystując wszystkie zalety podłączenia do internetu, 

użytkownik przenosi się w całkowicie inny wymiar obsługi i modelu biznesowego.

Spółka opracowała laser diodowy do trwałej depilacji o nazwie Nuximia. 

Urządzenie wykorzystuje nowatorską technologię specjalnej diody SLD, która 

wyróżnia się wyższymi parametrami użytkowania, trwałości i ergonomii użycia. 

Urządzenie korzysta z koncepcji IoT, modułu diagnostyczno-rozliczeniowy 

Reactify® oraz zostało zintegrowane z aplikacją Skinic.

R&D
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Najwyższa jakość

CM International produkuje urządzenia zwracając uwagę na najmniejsze 

szczegóły. Do produkcji maszyn wykorzystywane są takie materiały 

jak ABS (akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy kopolimer ), Poliamid 

czy Staron® (materiał mineralno-akrylowy z grupy Solid Surface) 

stworzonej przez firmę Samsung. 

Kontrola jakości jest podzielona na 3 etapy: 

• Incoming Quality Control, 

• In-Process Quality Control 

• Outgoing Quality Assurance.



DANE
FINANSOWE
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Najważniejsze informacje finansowe

2,2
3,7

12,8 12,4

2016 2017 2018 9M 2019

0,2 0,3

1,8 1,8

2016 2017 2018 9M 2019

0,1 0,2

1,3
1,5

2016 2017 2018 9M 2019

Przychody

(mln zł)

EBIT

(mln zł)

Zysk netto

(mln zł)

W okresie 2015 - 9M 2019 CMI skokowy wzrost sprzedaży. Dzięki temu Spółka osiąga silny wzrost 

EBIT. Od początku 2019 r. CMI wypracowało rekordowe 1,5 mln zł zysku netto.
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WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (tys. zł)

2016 2017 2018 9M 2019
Przychody netto ze 
sprzedaży i zrównane z nimi 2 217 3 667 12 790 12 412

Zysk ze sprzedaży 170 296 1 918 2 062

Amortyzacja 133 325 288 182

EBIT 203 319 1 748 1 846

Zysk netto 135 216 1 332 1 488
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Rachunek przepływów pieniężnych (mln zł)

Działalność 
operacyjna

Działalność 
inwestycyjna

Działalność 
finansowa

Ogółem przepływy Gotówka 

na koniec okresu

Q1-Q3 2019Q1-Q3 2018

Pozytywne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i finansowej w bieżącym roku zapewniają pełne 

pokrycie wydatków działalności inwestycyjnej. Ogólne przepływy pieniężne przekładają się na utrzymanie 

wysokiego stanu gotówki na koniec okresu.



ZARZĄD 
CM 

INTERNATIONAL
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Mariusz Kara

Prezes Zarządu

Michał Sebastian

Wiceprezes Zarządu

Pomysłodawca i założyciel projektu CMI. Od początku istnienia Spółki pełni 

funkcję Prezesa Zarządu. Jest największym akcjonariuszem Spółki, posiada 

54,86% udziału w kapitale zakładowym oraz 65,90% udziału w ogólnej 

liczbie głosów CMI.

Założyciel projektu CMI. Przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu pracował 

na stanowisku dyrektora operacyjnego. Posiada 4,32% udziału w kapitale 

zakładowym oraz 5,19% udziału w ogólnej liczbie głosów CMI.

Główni akcjonariusze w Zarządzie CMI



DEBIUT
NA 

NEWCONNECT



Debiut na rynku NewConnect
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Ticker GPW: CMI
ISIN: PLCMINT00013
Free float: 16,71%

W wyniku realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy 

Europejskich 24 kwietnia 2019 r. spółka zadebiutowała 

na rynku NewConnect. Dzięki temu CMI uzyskała dostęp 

do rynku kapitałowego i zewnętrznych źródeł finansowania.

40,00 PLN

56,50 PLN
+41%



DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ

WWW.CMISA.EU

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Kontakt dla inwestorów:

Tomasz Gutowski
InnerValue Investor Relations
e-mail: t.gutowski@innervalue.pl
Tel. +48 794 444 574

mailto:t.gutowski@innervalue.pl



