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Anna Wasyl pokieruje finansami  

CMR Surgical 
 

Powołanie Anny Wasyl na stanowisko Dyrektora Finansowego wzmacnia zespół zarządzający CMR. 

Firma kontynuuje tym samym globalną ekspansję i konsekwentnie poszerza skalę działalności.  

 

Warszawa, 22 czerwca 2022 r. CMR Surgical (CMR) – firma działająca w branży robotyki chirurgicznej  
– ogłosiła powołanie Anny Wasyl na stanowisko Dyrektora Finansowego, z dniem 1 czerwca 2022 roku. 

Anna Wasyl jest wykwalifikowanym menedżerem z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem  
w zakresie finansów i zarządzania ryzykiem. Zanim dołączyła do zespołu CMR, związana była z firmą 

ABB – światowym liderem w produkcji robotów przemysłowych i systemów robotycznych. W trakcie 

swojej kariery, Anna Wasyl zajmowała stanowiska kierownicze w sektorach robotyki, automatyzacji 

procesów i przemysłu chemicznego na terenie Europy, USA, Chin i Meksyku. Przed podjęciem 
współpracy z CMR, Wasyl pełniła funkcję Dyrektora Finansowego Działu Robotyki i Automatyki 
Dyskretnej w ABB Chiny, gdzie kierowała operacjami finansowymi na szybko rozwijającym się chińskim 
rynku robotyki. Ukończyła międzynarodowe stosunki gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie.  

Powołanie Anny Wasyl na stanowisko Dyrektora Finansowego jest kamieniem milowym w historii rozwoju 

CMR Surgical. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza teraz, kiedy kontynuujemy ekspansję firmy na nowych, 

szybko rozwijających się rynkach na całym świecie. – powiedział Per Vegard Nerseth, Dyrektor 

Generalny CMR Surgical. Jej wyjątkowo bogate doświadczenie w kierowaniu jednostkami finansowymi oraz 
wybitny know-how z pewnością będą nieocenionym wsparciem w trakcie realizacji naszej strategii. Anna 

doskonale wie, jak łączyć długoterminową strategię z krótkoterminowymi potrzebami. Cieszymy się, że 
możemy powitać ją w zespole kierowniczym CMR. 

Nominacja Anny Wasyl na stanowisko Dyrektora Finansowego zwiększa kompetencje zespołu 
kierowniczego CMR. Firma deklarowała niedawno chęć zatrudnienia pracowników wyższego szczebla  
w Europie. Celem jest kontynuacja wzrostu i sukcesu komercyjnego na kluczowych rynkach będącego 
następstwem pozyskania finansowania Serii D o wartości 600 milionów dolarów, które zostało 
ogłoszone w czerwcu 2021 roku. 

CMR jest szybko rozwijającą się, globalną firmą specjalizującą się w robotyce. Z radością dołączam do zespołu 
kierowniczego w tak szczególnym dla firmy momencie. – powiedziała Anna Wasyl, Dyrektor Finansowy 

CMR Surgical. Cieszę się, że mogę przyczynić się do realizacji inspirującej misji CMR, czyli udostępnienia 

robota Versius i chirurgii wspomaganej robotycznie jak największej liczbie szpitali i pacjentów na całym 
świecie. 
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Kontakt dla mediów: 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z CMR Surgical pod adresem: 

Krzysztof Chodkowski, Lighthouse Polska 

Tel. +48 (0) 606 993 965 

E-mail k.chodkowski@lhse.pl / cmr@lhse.pl 

 

Informacje dodatkowe: 

Zrobotyzowany system chirurgiczny Versius 

Versius® rewolucjonizuje oczekiwania wobec robotów chirurgicznych. System Versius pasuje właściwie 
do każdej sali operacyjnej i płynnie integruje się z istniejącymi procedurami medycznymi, poszerzając  
w ten sposób możliwość wykorzystania chirurgii minimalnego dostępu (MAS). Przenośna i modułowa 
konstrukcja robota Versius pozwala chirurgowi na korzystanie tylko z takiej liczby ramion, jaka jest 

potrzebna do przeprowadzenia danego zabiegu. 

Odtwarzając ruchy ludzkiego ramienia, system Versius umożliwia chirurgowi wybór optymalnego 
umiejscowienia portu, a także zapewnia zręczność i precyzję pracy za pomocą niewielkich, całkowicie 
przegubowych narzędzi. Dzięki obrazowi 3D w rozdzielczości HD, łatwemu sterowaniu narzędziami 
i możliwości wyboru ergonomicznej pozycji roboczej, otwarta konsola chirurgiczna może zmniejszyć 
stres i zmęczenie operatora, a także pozwala na sprawną komunikację z zespołem chirurgicznym. 
Myśląc laparoskopowo i operując robotycznie za pomocą systemu Versius, pacjenci, chirurdzy 
i pracownicy służby zdrowia mogą skorzystać z zalet zrobotyzowanej chirurgii minimalnego dostępu. 

System Versius to więcej niż robot. Versius rejestruje istotne dane w szerszym ekosystemie cyfrowym, 
co pozwala wspomagać stałe kształcenie chirurgów. Dzięki aplikacji Versius Connect, symulatorowi 
Versius Trainer i rejestrowi klinicznemu CMR system Versius oferuje wiedzę i bogactwo danych, które 
docelowo pomogą poprawić poziom opieki chirurgicznej. 

Informacje o CMR Surgical Limited 

CMR Surgical (CMR) jest globalną spółką produkującą oprzyrządowanie medyczne, której celem jest 
transformacja chirurgii dzięki systemowi Versius® – robotowi chirurgicznemu nowej generacji. 

Spółka CMR, z siedzibą w Cambridge (Wielka Brytania), angażuje się we współpracę z chirurgami, 
zespołami operacyjnymi i szpitalami, dążąc do opracowania optymalnego narzędzia, które pozwoli 
rozpowszechnić zrobotyzowaną chirurgię minimalnego dostępu i uczynić ją przystępną cenowo. Przy 
pomocy robota Versius®, CMR pragnie odmienić oblicze rynku robotyki chirurgicznej za pomocą 
praktycznej, nowatorskiej technologii oraz danych, które mogą usprawnić opiekę chirurgiczną. 

Założona w 2014 r. spółka CMR Surgical jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wspieraną przez 
międzynarodową grupę udziałowców. 
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