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O FIRMIE

// O nas

VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych detektorów 
podczerwieni.

Dzięki opracowaniu unikalnych na skalę światową technologii VIGO oferuje produkty 
o najwyższych parametrach.

Naszą przewagą konkurencyjną na światowych rynkach są:

› Ponad 30 lat doświadczenia w produkcji detektorów,

› Oferowanie najlepszych urządzeń w przystępnej cenie,

› Zdolność do projektowania i produkcji detektorów spełniających najwyższe wymagania 
(NASA, wojsko)

› Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klienta,

› Ponad 100 pracowników (profesor, 12 doktorów i >35 inżynierów),

› 3000 m2 powierzchni produkcyjno-biurowej,

Moduły 
detekcyjneDetektory

Systemy 
optoelektroniczne
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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.

// Obszar działalności

VIGO System S.A. działa na globalnym rynku fotoniki, zajmując się produkcją sensorów (detektorów i bloków detekcyjnych) – urządzeń służących
detekcji fotonów (cząstek światła).

O FIRMIE
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lata 70 XX w.

Opracowanie 

technologii 

produkcji 

niechłodzonych 

detektorów 

podczerwieni

1987

Początek działalności VIGO

1993

Rejestracja 

VIGO System  

Sp. z o.o.

1996

The Photonics Circle of  
Excellence Award

2002

Przekształcenie 

w spółkę akcyjną

2003

Uruchomienie 
wspólnego z WAT 

laboratorium  MOCVD

2007

Przeniesienie siedziby do 

Ożarowa Mazowieckiego

2012

Detektory VIGO na 
pokładzie łazika 

Mars Curiosity

2014

Debiut na rynku 
podstawowym 

GPW

2013

Rozbudowa zakładu 

produkcyjnego, 

dofinansowanie UE 

w ramach POIG 

2007-2013 

2015

Otwarcie wspólnego 
z WAT laboratorium 

MBE 

2016

Detektory 

VIGO lecą na 

Marsa 

w ramach 

misji ExoMars

O FIRMIE
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// Przychody VIGO [mln zł] // Dotychczasowy rozwój

› Ponad 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).

// Rynki geograficzne [2017 r., mln zł]
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O FIRMIE 
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// Silne strony VIGO

› TECHNOLOGIA. Samodzielnie wypracowane i ciągle doskonalone technologie 
pozwalająca na uzyskiwanie urządzeń optoelektronicznych o parametrach 
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

› LUDZIE. Doskonale wykształcona oraz doświadczona kadra. Przyjazna 
atmosfera pracy umożliwiająca kreatywne podejście do problemów klientów 
oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Miejsce pracy pozwalające na 
zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym.

› ZNAJOMOŚĆ RYNKU. Liczne grono zadowolonych klientów. Szeroka sieć 
dystrybutorów na kluczowych rynkach europejskich, amerykańskich oraz 
azjatyckich. Bardzo dobry wizerunek na światowych rynkach.

› INNOWACYJNOŚĆ. Bliska współpraca z uczelniami i instytucjami nauko-
badawczymi pozwalająca na prowadzenie zaawansowanych badań w 
interdyscyplinarnych zespołach oraz ułatwiająca pozyskiwanie 
wykwalifikowanych pracowników

O FIRMIE
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// Zasięg rynkowy

O FIRMIE
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USŁUGI DETEKTORY MODUŁY

Warstwy 
epitaksjalne

Processing

Linijki 
detektorów

Wzrost warstw 
epitaksjalnych

Urządzenia ze 
zintegrowaną 

optyką, wyjściem 
cyfrowym i 

oprogramowaniem

Chipy 
detekcyjne

Zintegrowane 
chłodzone 
moduły

Chłodzone 
detektory

Zintegrowane 
niechłodzone 
moduły

Niechłodzone 
detektory

//  Portfolio produktów

O FIRMIE



10

STRATEGIA VIGO 2020
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// Główne założenia obecnej strategii

› Rosnący popyt na rozwiązania z obszaru średniej podczerwieni, związany
m.in. trendami społecznymi, rozwojem i popularyzacją technologii,
owocującą nowymi zastosowaniami,

› Wysokie ceny i ograniczona podaż detektorów barierami rozwoju rynku,

› Inwestycje VIGO System w rozbudowę mocy produkcyjnych, eliminację
wąskich gardeł produkcyjnych, automatyzację procesów, co umożliwia
istotne ograniczenie jednostkowego kosztu produkcji detektrów,

› Cel Spółki – wzrost wolumenu sprzedaży o kilka tys. proc. (nawet do 100
tys. sztuk), przekładający się na wzrost przychodów o kilkaset procent
(w perspektywie 5 lat).
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VIGO 2020

// I etap - Budowa nowego zakładu

Cele inwestycji:

› Zwiększenie produkcji do 100 tys. modułów rocznie

› Umożliwienie elastycznego planowania produkcji 
i customizacji produktów

› Obniżenie ceny produktów dzięki skali produkcji

Zakres i finansowanie:

› Budowa nowej hali montażowej

› Nakłady inwestycyjne - 41,6 mln zł

› Dofinansowanie UE - 6,0 mln zł

› Finansowanie dłużne - 24,0 mln zł

› Wkład Spółki - 11,6 mln zł

2016 
› Analizy wykonalności

› Pozyskanie 
finansowania

2017 
› Zakup gruntu

2017 
› Decyzje 

administracyjne

› Projektowanie

› Prace 
przygotowawcze

2018 
› Budowa zakładu

2019+
› Wyposażenie

› Stopniowe zwiększanie 
skali produkcji



12

VIGO 2020

// II etap - Zapewnienie jakości produkcji

Cele inwestycji:

› Zwiększenie powtarzalności produkcji

› Obniżenie kosztów produkcji

› Sprostanie najwyższym wymaganiom jakościowym
(przemysł wojskowy, kosmiczny, półprzewodnikowy)

Zakres i finansowanie:

› Budowa clean-roomu

› Zwiększenie wydajności processingu

› Nakłady inwestycyjne - 24 mln zł

› Dofinansowanie UE - 6,0 mln zł (Spółka będzie 
starała się o dofinansowanie)

› Finansowanie dłużne - 12,0 mln zł

› Wkład Spółki - 6 mln zł

Harmonogram:

› 2018 - projektowanie i pozyskanie finansowania

› 2019 - decyzje administracyjne i rozpoczęcie budowy

› 2020 - otwarcie nowego clean-roomu
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ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII

// Otoczenie rynkowe

› Rozwiązania z obszaru fotoniki znajdują zastosowanie w niemal każdym z dynamicznie rozwijających się obszarów globalnej gospodarki, mając swój udział,
często kluczowy, w inicjowaniu i rozwoju uznawanych za przełomowe technologii, produktów czy trendów.

Ochrona 
środowiska

Internet 
of Things

Industry
4.0

Robotyzacja

Samochody 
autonomiczne

Rozszerzona 

rzeczywistość

Bezpieczeństwo

Smart
home

Medycyna

Skanowanie
3D
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// Rynek źródeł podczerwieni [mln USD]

Źródło: Yole Developpement 2017

// Czynniki wzrostu

› Rynek źródeł podczerwieni (laserów i diod IR) szybko rośnie 
wraz z rozwojem rynku smartfonów oraz nowych aplikacji 
w elektronice użytkowej:

› skanowanie i obrazowanie 3D

› autofocus

› rozpoznawanie tęczówki i twarzy

Wzrost rynku źródeł IR szacowany na 19% rocznie 
(do poziomu 1,5 mld USD w 2022 r.)

› Nadchodzące aplikacje po 2022 r.:

› analizatory gazów

› LIDARy

› systemy monitoringu kierowców

› systemy e-health

Prognozowany wzrost rynku do 3,8 mld USD do 2027 r.

› Silny rozwój nowych typów źródeł IR:

› VCSEL (Lasery z pionową wnęką rezonansową) –
bardziej jednolita wiązka promieniowania 
niż diody LED IR,

› Kwantowe lasery kaskadowe (QCL),

› Detektorów fotonowych.

› Silny popyt na materiały półprzewodnikowe bazujące na 
związanych III-V układu okresowego (GaAs, InP).

145
178

207
246

295
363

451

644

819

974

1 136

1 324

1 541

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII
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// Fotonika - Kluczowa technologia w Europie

› 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

Günther Oettinger 
EU Commissioner

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII
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// Rewolucja technologiczna dzięki rozwiązaniom 
fotonicznym

› Europa stoi u progu technologicznej rewolucji – ujarzmienia światła do rozwiązania
największych globalnych wyzwań.

› Fotonika – technologia tworzenia, sterowania, transmisji i wykrywania światła – jest
obecna praktycznie wszędzie, od wyświetlaczy w smartfonach, poprzez
szerokopasmową optyczną transmisję danych, energooszczędne lampy LED, aż po
lasery chirurgiczne ratujące ludzkie życie.

› W miarę zastępowania elektroniki fotoniką w wielu istotnych technologiach, innowacje,
nad którymi pracują już obecnie liczne zespoły badawcze, przyczynią się do poprawy
opieki zdrowotnej, jakości żywności, oszczędzania energii, zmniejszenia
zanieczyszczenia środowiska, transformacji przemysłu oraz zapoczątkowania nowej
ery mobilności.

// Misje fotoniki do 2030 r.

Źródło: The Photonics21 Vision Paper "Europe's Age of Light! 
How photonics will power growth and innovation"

› Natychmiastowe wykrywanie chorób

› Jakość żywności w całym cyklu produkcyjnym

› Transport wolny od korków i wypadków

› Gospodarka oparta o odnawialne zasoby

› Milion nowych miejsc pracy

› Zwiększenie efektywności produkcji o 10%

› Zerowe opóźnienie w terabitowej gospodarce

› Fotonika jako okręt flagowy innowacji

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII
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// VIGO na rynku detektorów średniej podczerwieni

Zastosowania w R&D i wojsku

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Przemysł i środowisko

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII
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Bezpieczeństwo 

Inteligentne 
budynki

Monitoring 
jakości 

powietrza

Automatyzacja 
przemysłuMedycyna

Przemysł 
petrochemiczny

ZASTOSOWANIA

// Kluczowe aplikacje dla detektorów 
średniej podczerwieni

Trendy na rynku średniej podczerwieni:

› Potrzeby społeczne

› Regulacje

› Sytuacja geopolityczna

› Czynniki ekonomiczne

› Rozwój technologii

Bariery wzrostu

› WYSOKA CENA KOMPONENTÓW. Cena źródeł IR 
jest ciągle wysoka, a podaż stosunkowo 
niewielka. Cena detektorów do niedawna 
również wysoka.

› Wysoki koszt systemu utrudnia rozwój nowych 
produktów oraz skłania firmy do wyboru 
tańszych, ale powszechnie dostępnych 
komponentów z zakresu Near IR lub innych 
technik pomiarowych.

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII
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// Zmiany na rynku średniej 
podczerwieni w ostatnich latach

› UPROSZCZENIE KONSTRUKCJI. Moduły średniej 
podczerwieni zawierające detektor 
i elektronikę sterującą upowszechniają 
się na rynku i ułatwiają tworzenie 
nowych aplikacji. Eliminacja chłodzenia 
kriogenicznego detektorów.

› SPADEK CEN. Ceny najtańszych fotonowych 
detektorów Mid IR spadły poniżej 
100 EUR/szt.

› ROZWÓJ NOWYCH MATERIAŁÓW. Detektory na 
bazie związków III-V łączą wysoką jakość 
charakterystyczną dla detektorów HgCdTe 
z niższymi kosztami produkcji i wyższą 
niezawodnością.

› NOWE, PRZESTRAJALNE ŻRÓDŁA 
PODCZERWIENI. Nowe źródła podczerwieni 
(diody i lasery) z możliwością zmiany długości 
fali umożliwiają tworzenie lepszych sensorów, 
zapewniających wysoką szybkość działania, 
dokładność pomiaru oraz analizę złożonych 
substancji. 

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII
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// Rynek Laserów Kaskadowych (QCL)

> 20232015 - 2017

Przychody VIGO ze sprzedaży 

detektorów do systemów 

wykorzystujących QCL wzrosły o 70%.

2017 globalny rynek systemów QCL

- 62 miliony USD

2017 - 2023

Dojrzałe technologie

› Wojskowe (DIRCM, dalmierze, 

komunikacja optyczna)

› Monitoring emisji, 

monitoring jakości powietrza,

› Wykrywanie wycieków gazów, 

kontrola procesów przemysłowych

› Analiza krwi, analiza oddechu

Średnia stopa wzrostu 9-30%.

(Źródło: Strategies Unlimited 2018, Tematys 2015)

Rozwijane technologie

› Motoryzacja (analiza emisji spalin, 

badanie jakości paliwa)

› Środowisko (monitorowanie jakości 

wody)

› Medycyna (nieinwazyjna diagnostyka)

› Przemysł (kontrola procesów oparta o 

analizę składu substancji)

Kontynuacja silnego wzrostu.

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII
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// Detektory dla przemysłu 
półprzewodnikowego

2015 - 2017

› Przychody VIGO ze sprzedaży 

detektorów do przemysłu 

laserowego i półprzewodnikowego 

wzrosły o 600% w okresie 2015-

2017.

2017 - 2023

› Stopa wzrostu na rynku EUV 

szacowana na 20% rocznie (2017-

2023).

(Źródło: Strategies Unlimited 2018)

Kontrola pracy 
laserów CO2

Analiza gazów 
w litografii

Systemy 
pozycjonowania 

laserów

Detektory do 
systemów EUV

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII
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MISJA I WIZJA VIGO PO 2020

Materiały dla fotoniki

› Technologie: MOCVD, MBE

› Materiały: II-VI (HgCdTe), III-V (GaAs, 
InAsSb, InP i inne) 

Komponenty dla fotoniki

› Detektory podczerwieni

› Lasery kaskadowe

Podsystemy sensoryczne

› Zintegrowane moduły detekcyjne

› Moduły zintegrowane ze źródłem

› Moduły zintegrowane z optyką

› Dostarczamy najbardziej zaawansowane rozwiązania fotoniczne na świecie

› Tworzymy unikalne rozwiązania odpowiadające na indywidualne potrzeby klienta po przystępnej cenie

› Oferujemy pełną gamę produktów dla rynku podczerwieni - od materiałów fotonicznych poprzez komponenty i gotowe podsystemy sensoryczne

2

1

3
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RYNKI ZBYTU

RYNEK SENSORÓW 
100 MLD USD

RYNEK LASERÓW
13 MLD USD

2020

Rynek laserów
kaskadowych
60 MLN USD

2020+
Rynek detektorów

średniej podczerwieni
100 MLN USD

// Perspektywy rozwoju

Segment detektorów średniej 
podczerwieni

› Potencjał 20-30% średniorocznego wzrostu 
sprzedaży (CAGR) w perspektywie 2020+;

Materiały dla fotoniki

› Potencjał wzrostu sprzedaży, w średnim 
okresie czasu (do 5 lat) od zakończenia 
inwestycji, do poziomu przewyższającego 
obecne całkowite przychody Spółki;

Lasery kaskadowe

› Oczekiwany co najmniej 10% udział 
w całkowitych przychodach Spółki osiągnięty 
w średnim okresie czasu (do 5 lat), z dużym 
potencjałem wzrostu w kolejnych latach.
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KIERUNKI ROZWOJU PO 2020

Detektory 
Mid IR

Lasery 
Mid IR

Lasery
i detektory
Near IR

Detektory 
wieloelementowe

Epitaksja Processing Montaż
Integracja z 
elektroniką

Podsystemy 
fotoniczne

Systemy

V
IG

O
 2020+ 

(m
ateriały dla fo

to
niki)

VIGO 2020 - I etap (budowa nowej hali)

VIGO 2020+ (rozwój technologii laserów)

VIGO 2020+ (potencjalny rozwój technologii detektorów wieloelementowych)

Inkubator 
VIGO WE 

Innovation

VIGO 2020
II etap
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VIGO 2020+

// Technologie materiałów fotonicznych

Materiały półprzewodnikowe na bazie związków III-V 
(GaAs, InAsSb, InP, AlGaAs, InGaAs, InGaAsP)

Elektronika 
użytkowa 

(kamery 3D, 
rozpoznawanie 

twarzy)

Pojazdy 
autonomiczne

(LIDAR, systemy 
monitorowania 

kierowcy)

Przemysł 
(sensory)

Smart homes, 
IoT

VIGO System

› 30 lat doświadczenia w produkcji 
materiałów półprzewodnikowych

› 15 lat doświadczenia w technologii 
MOCVD

Technologowie z renomowanych 
polskich instytutów badawczych

› 30 lat doświadczenia w produkcji 
materiałów półprzewodnikowych

› Rozpoczęta komercjalizacja technologii
› Znajomość rynku i klientów
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VIGO 2020+

// Niezbędne inwestycje

Zakres inwestycji

› Nowy system epitaksjalny w technologii MOCVD 
o wydajności przemysłowej (15 warstw 6’’ na jeden proces)

› Wyposażenie do charakteryzacji warstw epitaksjalnych

› Prace wdrożeniowe

Nakłady i finansowanie

› Szacowane nakłady - 20 mln zł

› Finansowanie dłużne - 15 mln zł

› Wkład Spółki - 5 mln zł

Harmonogram:

› 2018 - zamówienie systemu

› 2019 - instalacja systemu i prace wdrożeniowe 

› 2020 - rozpoczęcie produkcji
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VIGO 2020+

// Rozwój technologii laserów kaskadowych

Zintegrowana produkcja
laserów kaskadowych

› Wdrożenie technologii processingu 

laserów kaskadowych

› Wdrożenie pełnego procesu 

produkcyjnego

Zintegrowane moduły

› Wykorzystanie silnej pozycji VIGO 
w dziedzinie elektorniki sterującej 
układami detekcyjnymi

› Opracowanie zintegrowanych modułów 
detektor + laser kaskadowy z wspólną 
elektroniką sterującą

Materiały dla laserów

› Produkcja własnych warstw 

półprzewodnikowych 

przeznaczonych do laserów 

kaskadowych

Współpraca z producentami laserów kaskadowych

› Współpraca w dziedzinie rozwoju wspólnych technologii › Możliwości większych synergii poprzez większą integrację
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NAKŁADY INWESTYCYJNE

VIGO 2020
I etap (2018-2019)

Budowa hali 

montażowej

41,6 mln
VIGO 2020
II etap (2019-2020)

Poprawa jakości 

produkcji

24 mln
VIGO 2020+
Materiały dla fotoniki 
(2018-2019)

Epitaksja

20 mln
R&D

Technologie laserowe

Technologie detektorowe

Detektory wieloelementowe

>10%
Inkubator (2018-2022)

Inwestycje w nowe 

projekty rozwojowe

12,5 mln

// Polityka inwestycyjna i dywidendowa

› Finansowanie rozwoju poprzez instrumenty dłużne (wzrost zadłużenia do ~40 mln zł w 2020 r.)

› Zysk netto w latach 2018-2020 przeznaczony na inwestycje oraz prace badawczo-rozwojowe

› Powrót do polityki dywidendowej po 2020 r., przy zachowaniu wskaźników wymaganych przez banki

› 6 mln zł dotacji

› 24 mln zł kredyt

› 11,6 mln zł 
wkładu własnego

› 6 mln zł dotacji

› 12 mln zł kredyt

› 6 mln zł wkładu 
własnego 

› 15 mln zł kredyt

› 5 mln zł wkładu 
własnego

› Cashflow 
operacyjny Spółki 

› Dotacje krajowe 
i unijne

› Cashflow 
operacyjny Spółki  
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CELE FINANSOWE

Koszty ogólne 
zarządu i sprzedaży

• Zmniejszenie udziału SG&A w ogólnej 

strukturze kosztów dzięki zwiększeniu skali

<20%
Zysk netto

• Utrzymanie wysokiej rentowności netto dzięki 

ulgom podatkowym z tytułu działalności w 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej co najmniej 

do 2023 r.

35-40%
Marża brutto

• Automatyzacja produkcji

• Obniżenie kosztów jednostkowych

• Optymalizacja łańcucha dostaw

50-60%

20-30%
CAGR po 2020

80 mln zł
Przychody w 2020 r.
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PODSUMOWANIE

VIGO obecnie VIGO 2020 2020+

› Technologia MOCVD MOCVD, MBE MOCVD, MBE w skali przemysłowej

› Produkt Niszowy produkt o wysokiej cenie Seryjny produkt w przystępnej cenie Produkt masowy

› Zastosowania
High-end (instalacje przemysłowe, 

kolej, wojsko, kosmos, nauka) 
High-end oraz Mid-end (warsztaty, 

szpitale, budynki, stacje meteo) 
Elektronika użytkowa, Motoryzacja

› Klienci
Pionierzy technologiczni, start-upy,

uczelnie
Międzynarodowe korporacje 

technologiczne
Międzynarodowe korporacje 

technologiczne

› Wolumen produkcji ~5.000 100.000 >1.000.000

› Typowe serie produkcyjne 10-50 szt. 1000-10 000 szt. 1000-10 000 szt.
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