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VIGO dzisiaj

VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji

niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni.

Produkcja detektorów odbywa się na bazie unikalnej,

opracowanej wewnętrznie przez VIGO technologii.

Produkty VIGO

► ~75  pracowników (profesor, 

7 doktorów i >30 inżynierów)

► 3000 m2 powierzchni produkcyjno-

biurowej

► Laboratoria dopasowane do 

elastycznej, zaawansowanej 

produkcji

O firmie

Moduły detekcyjneDetektory
Systemy 

optoelektroniczne
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Rynki geograficzne [2015, mln zł]

2015 rok - podsumowanie
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Przychody VIGO [mln zł]

► Blisko 30 lat ciągłego rozwoju 

technologicznego i ekspansji 

rynkowej

► Dostawca najbardziej 

zaawansowanych technologicznie 

komponentów dla najbardziej 

wymagających klientów (NASA, 

ESA)

► Jakość, technologia oraz 

wiarygodność pozwoliły na zdobycie 

klientów wśród globalnych 

korporacji – m.in. producentów:

 przemysłowych analizatorów 

gazów (Emerson)

 inteligentnej amunicji (Zodiac)

 detektorów zanieczyszczeń i 

wycieków gazów (Gasmet)

 automatyki kolejowej 

(Caterpillar)

Dotychczasowy rozwój

2,19

17,64

3,41

2,52

Polska

Europa

Ameryka

Azja



Najważniejsze wydarzenia roku

2015 rok - podsumowanie

Zmiany personalne

i organizacyjne

Rozwój technologii

Dobre otoczenie

gospodarcze

► Zmiany w zarządzie i na najważniejszych stanowiskach 

kierowniczych

► Zintegrowania produkcji – większa elastyczność, spójne cele

► Powstanie działu sprzedaży, silny nacisk na budowanie relacji 

z klientem i mocne wsparcie sieci dystrybutorów

► Projekty badawcze wspierające rozwój technologii, produkcji 

i zastosowań

► Uruchomienie MBE i innych kluczowych stanowisk 

technologicznych

► Nowe produkty: zminiaturyzowane, inteligentne, szybkie

► Zwiększone zapotrzebowanie rynku: rekordowa sprzedaż (pod 

względem ilości i wartości)

► Integracja środowiska fotonicznego w Europie i w kraju

► Przedłużenie zezwolenia na działalność w strefie do 2026 r.



Silne strony VIGO

O firmie

► Samodzielnie wypracowana i udoskonalona technologia 

pozwalająca na uzyskiwanie parametrów nieosiągalnych dla 

konkurencji

► Elastyczność działania - każdy z produktów VIGO może być 

dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta

► Własne laboratoria badawcze pozwalające na ciągłe 

doskonalenie technologii i produktów

► Doskonale wykształcona oraz doświadczona kadra

► Pozytywny wizerunek firmy na rynkach światowych

► Szeroka sieć dystrybutorów na kluczowych rynkach 

europejskich, amerykańskich oraz azjatyckich 

► Bliska współpraca z uczelniami i instytucjami nauko-

badawczymi pozwalająca na prowadzenie zaawansowanych 

badań w interdyscyplinarnych zespołach oraz ułatwiająca 

pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników



Fotonika

Otoczenie rynkowe

Fotonika

Technologia obejmująca:

Wytwarzanie (lasery, 

diody, lampy) 

Technologia 

zajmująca się 

fotonami – cząstkami 

światła.

Kontrolę i przesył 

(światłowody i optyka) 

Detekcję i wykorzystanie  

(sensory, ogniwa 

fotowoltaiczne) 

Zastosowania w każdej 

dziedzinie:

• Przemysł – digitalizacja 

i automatyzacja, sensoryka, 

technologie laserowe

• Komunikacja - Internet 

of things, przesył danych 

• Medycyna i zdrowie -

diagnostyka, operacje 

laserowe

• Społeczeństwo Inteligentne 

i oszczędne oświetlenie

i energia (fotowoltaika), 

sensory jakości powietrza

i wody, wykrywanie 

niebezpiecznych substancji

fotonów - cząstek światła.



Kluczowa technologia UE

Otoczenie rynkowe

► Komisja Europejska uznała fotonikę za jedną z pięciu 

kluczowych technologii (Key Enabling Technology), których 

rozwój będzie decydował o przyszłości europejskiego 

przemysłu.

► W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Komisja 

Europejska oraz europejska branża fotoniczna

(Photonics21) zobowiązały się zwiększenia nakładów na 

rozwój europejskiej fotoniki ok 3,5 mld euro do 2020 r., z 

czego:

 2,8 mld inwestycji prywatnych (firm fotonicznych)

 0,7 mld wsparcia publicznego z Komisji Europejskiej

„Fotonika jest ważna dla Europy, 

a Europa jest silna w fotonice.

Fotonika musi być priorytetem dla 

prywatnych i publicznych inwestycji 

ze względu na swoje znaczenie dla 

całej gospodarki”

Gunther Oettinger
Komisarz ds. Gospodarki 

Cyfrowej i Społeczeństwa



Trendy globalne

Otoczenie rynkowe

► Trendy społeczne – rosnące obawy społeczne dotyczące 

zagrożeń środowiskowych (zanieczyszczenie powietrza, 

wody, gleby)

► Sytuacja geopolityczna - zagrożenia terrorystyczne 

powodują zwiększone zapotrzebowanie na wykrywanie i 

identyfikowanie substancji niebezpiecznych

► Rozwój legislacji – rosnące normy i standardy zwiększają 

potrzeby monitorowania różnych parametrów (np. jakości 

powietrza, emisji spalin)

► Trendy ekonomiczne – wraz ze wzrostem wolumenów 

produkcji oraz spadkiem cen jednostkowych tworzą się 

nowe zastosowania dla sensorów podczerwieni

► Rozwój technologii – ciągła poprawa parametrów 

technicznych pozwala na rozwój nowych zastosowań



Miejsce VIGO na rynku

Otoczenie rynkowe

Rynek 
fotoniki

Rynek 
sensorów

Rynek 
sensorów 
średniej 

podczerwieni

► Rynek sensorów średniej 

podczerwieni szacowany jest na ok 

700 mln USD (2013)

► Kluczowym komponentem 

sensorów podczerwieni są detektory 

podczerwieni.

► Rynek detektorów średniej 

podczerwieni – ok 60 -100 mln USD 

(2013), w tym rynek detektorów 

HgCdTe – ok 25 mln USD

► VIGO System jest jedynym 

europejskim producentem szybkich, 

niechłodzonych detektorów 

podczerwieni

350 mld USD

86 mld USD      

0,7 mld USD      

Lasery DetektoryIntegratorzy

Sensory



Prognozy wzrostu

► Rynek sensorów rośnie w tempie 

wykładniczym w ostatnich latach.

► Światowe korporacje (Bosch, HP, 

Intel) prognozują wzrost 

zapotrzebowania na sensory do 

poziomu biliona sztuk rocznie w 

2022 r.

► Wartość rynku sensorów średniej 

podczerwieni (MIR) prognozowa jest 

na ok 7 mld USD w 2020 r., przy 

średniej stopie wzrostu na poziomie 

37% rocznie.

► Wzrost rynku komplementarnych 

komponentów (laserów QCL) 

również szacowany jest powyżej 

30% rocznie.

Otoczenie rynkowe
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Nowe zastosowania

Otoczenie rynkowe

Potencjalne 
zastosowania

Smart 
buildings

Monitoring 
jakości 

powietrza

Automatyka 
przemysłowa

Petrochemia

Medycyna

Bezpieczeń-
stwo

publiczne

► W ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego a Komisją Europejską 

realizowanych jest szereg projektów 

mających na celu rozwój rynku 

średniej podczerwieni.

► Projekt MIRPHAB (europejskiej 

rozproszonej linii produkcyjnej 

sensorów średniej podczerwieni) ma 

zapewnić rozwój nowych 

zastosowań oraz powiązań między 

producentami komponentów a

integratorami systemów.

► Partnerzy VIGO System prognozują 

zapotrzebowanie na detektory 

podczerwieni na poziomie kilkuset 

tysięcy sztuk w 2020 r.

► Bariery dla rozwoju:

 Wysoka cena komponentów

 Ograniczona podaż



VIGO 2020 – główne założenia

► Dostarczamy najbardziej zaawansowane rozwiązania fotoniczne na świecie

► Dzięki znajomości branży (producenci, aplikacje, rozwiązania) jesteśmy w stanie stworzyć produkty 

odpowiadające na indywidualne potrzeby Klientów oraz dostarczyć unikalne, najwyższej jakości 

produkty po przystępnej cenie

► Rozwój Spółki o wiedzę i technologię oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i produktów.

► Tworzymy zespół i społeczność wzajemnie inspirującą się do rozwoju i doskonalenia. 

Misja



Kierunki rozwoju

VIGO 2020

1. Zwiększenie mocy 

produkcyjnych

3. Zwiększanie wartości 

dodanej dla Klientów

2. Rozwój technologii 

produkcji

► Wykorzystanie efektu skali dzięki większym wolumenom (do 

100 tys. szt. rocznie)

► Znaczące obniżenie ceny detektorów (do poziomu 150-200 

EUR)

► Zwiększanie wartości dodanej dla Klientów oferując 

komplementarne produkty i usługi, ułatwiając Klientom budowę 

produktów dla końcowego użytkownika oraz skracając okres od 

pomysłu do wdrożenia

► Udoskonalanie parametrów technicznych detektorów 

pozwalających na zwiększenie czułości, szybkości, 

niezawodności oraz utrzymanie pozycji lidera technologii 

produkcji detektorów podczerwieni



VIGO 2020

1. Nowy zakład produkcyjny

► Zakres rzeczowy:

 Budowa nowego zakładu produkcyjnego o wyższych 

parametrach jakościowych (zwiększenie czystości 

technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, 

standaryzacja produkcji, osiągniecie masowej skali 

produkcji)

 Klarowny przepływ czynności i towarów - wydzielona 

strefa produkcyjna, nadzoru i konstrukcyjna

 Centrum aplikacyjno-wdrożeniowe

► Moce produkcyjne:

 100 tys. szt/rok produktów



1. Nowy zakład produkcyjny - Harmonogram

VIGO 2020
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VIGO 2020

Nakłady inwestycyjne [mln zł]

0

10

20

30

40

2016 2017 2018

Projektowanie i nadzór Roboty budowlane Wyposażenie Grunt

15,5

3,5

36,0

Źródła finansowania [%]

25%

55%

20%
Dofinansowanie UE

Kredyty bankowe

Wkład własny

► Łączne nakłady inwestycyjne 

szacowane na 55 mln zł netto, 

w tym:

 budowa zakładu - 17,5 mln zł

 wyposażenie - 32,5 mln zł

 pozostałe koszty - 5,0 mln zł

► Nakłady rozłożone w latach 2016-

2018.

► Finansowanie z dotacji UE, 

kredytów bankowych (spłata 5-7 lat) 

oraz wkładu własnego.

► Ulga podatkowa z tytułu działalności 

w SSE – 65% zdyskontowanych 

wydatków pomniejszonych o 

dofinansowanie UE

Finansowanie



2. Rozwój technologii produkcji

VIGO 2020

► Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu

ciągłego udoskonalenia parametrów technicznych

produktów oraz utrzymania przewagi technologicznej VIGO

nad konkurencją:

 Wdrożenie produkcji detektorów o krótszej stałej 

czasowej

 Opracowanie detektorów i modułów detekcyjnych 

odpornych na narażenia środowiskowe (projekt 

Narażenia w ramach POIR 2014-2020)

 Prace rozwojowe nad materiałami fotonicznymi (TechMat

Strateg)

► Wdrożenie technologii MBE – rozwój rodziny detektorów:

 Szybkich

 Czułych

 Wytrzymałych na narażenia

 Tanich

 Wieloelementowych (linijki i małe matryce)



3. Zwiększenie wartości dodanej dla klientów

VIGO 2020

► Wdrożenie technologii szybkich, zintegrowanych modułów

detekcyjnych (rezultaty projektu INTIR)

► Rozwój zintegrowanych modułów detekcyjnych

wyposażonych w elektronikę oraz optykę, także w wersji

zminiaturyzowanej

► Zwiększenie sprzedaży akcesoriów elektronicznych do

detektorów podczerwieni – wzmacniaczy analogowych,

kontrolerów chłodzenia oraz zasilaczy

► Utworzenie centrum aplikacyjno-wdrożeniowego:

 Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia personelu VIGO 

do wsparcia Klientów w procesie opracowania nowych 

produktów i zastosowań

 Skrócenie okresu wdrażania nowych urządzeń (od 

pomysłu do produkcji)



Dotychczasowy proces wdrażania nowych produktów

VIGO 2020
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VIGO 2020 – ambicje

Technologia

Zastosowania

Klienci

MOCVD

High-end (instalacje 

przemysłowe, kolej, 

wojsko, kosmos, nauka) 

pionierzy technologiczni, 

start-upy, uczelnie

VIGO dzisiaj

Wolumen 

produkcji
5 tys./rok

Typowe serie 

produkcyjne
10-50 szt./zamówienie

Produkt
Niszowy produkt o wysokiej 

cenie

MOCVD, MBE

High-end oraz Mid-end 

(warsztaty, szpitale, 

budynki, stacje meteo)    

międzynarodowe korporacje 

technologiczne

VIGO 2020

>100 tys./rok

1000-10 000 szt./zamówienie

Seryjny produkt w przystępnej 

cenie



Cele sprzedażowe

VIGO 2020 - ambicje

► Cele sprzedażowe:

 Utrzymanie pozycji lidera na 

europejskim rynku

 Większe wykorzystanie potencjału 

rynku amerykańskiego i 

dalekowschodniego

► Działania:

 Kontynuacja aktywnej polityki 

sprzedażowej, obecności na 

kluczowych targach 

 Zwiększenie jakości obsługi klientów, 

szybsze reagowanie na potrzeby 

klientów

 Wsparcie klientów w opracowaniu 

nowych urządzeń

 Rozwój sieci sprzedaży w Chinach i 

Japonii oraz w Europie

3,4 15

2015 2020

USA i Kanada
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2015 2020
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Cele finansowe

VIGO 2020 – ambicje

Przychody

[mln zł]

EBITDA

[mln zł]

Dywidenda

► Celem VIGO jest rozwój biznesu przy zachowaniu rentowności oraz maksymalizacji zwrotu dla 

akcjonariuszy
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Oświadczenie

 Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez VIGO System S.A. („VIGO”) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie

stanowi oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek

przedsięwzięciu handlowym ani też rekomendacji do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów

wartościowych VIGO.

 Zarząd VIGO nie ponosi odpowiedzialności wynikającej w związku z ewentualnym udostępnieniem i wykorzystaniem Prezentacji przez

podmioty inne niż uczestnicy spotkania i nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub koszty, jakie strona trzecia mogłaby ponieść w

związku z udostępnieniem jej lub wykorzystaniem przez nią prezentacji.

 Wszelkie stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych nie stanowią gwarancji czy zapewnienia ich realizacji w

przyszłości przez VIGO. Ponadto, żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią oświadczenia VIGO, członków zarządu VIGO lub

pracowników VIGO. Informacje nie stanowią podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od VIGO.

 VIGO nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji informacji zawartych w

niniejszej Prezentacji.

 VIGO informuje, że w celu uzyskania informacji dotyczących Spółki należy zapoznać się z raportami okresowymi lub bieżącymi, które są

publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.


