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Biotechnologiczna BioMaxima, jeden z dwóch największych krajowych producentów
odczynników stosowanych w laboratoriach, już 8 czerwca wejdzie do notowań na
NewConnect. Do obrotu zostanie wprowadzonych 600 tys. praw do akcji zwykłych serii B,
łącznie stanowiących blisko 30% wszystkich akcji. Spółka podaje również wyniki za
pierwszy kwartał – przy utrzymaniu wolumenu przychodu nastąpił 40 - procentowy
przyrost zysku.
BioMaxima sprzedała 600 tys. nowych akcji serii B, które stanowią niemal 30 proc. kapitału
firmy. Środki w wysokości 3,12 mln zł zostaną przeznaczone głównie na rozwój sprzedaży do
odbiorców krajowych, którzy obecnie generują 98% przychodów. Pozostałe pieniądze będą
przeznaczone na poszerzenie eksportu i działalność rozwojową. „Nasze plany poszerzenia
produkcji pod marką własną spotkały się również z dużą akceptacją analityków, dlatego te
grupy produktowe będziemy szczególnie rozwijać” – mówi Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu.
Nowa emisja stanowi blisko 30% w podwyższonym kapitale. Akcje serii A w blisko 80%
objęte są lock-upem na okres 12 miesięcy.
Początek tego roku dla lubelskiej spółki BioMaxima był jednym z lepszych w ciągu jej
ośmioletniej historii. Ta zajmująca się wytwarzaniem odczynników do laboratoriów i szybkich
testów diagnostycznych spółka w porównaniu z kwartałem ubiegłego roku zanotowała 40procentowy wzrost zysków. Tym samym spółka ma szansę na zwiększenie ubiegłorocznych
wyników finansowych. W 2009 r. BioMaxima osiągnęła niemal 6,7 mln zł przychodu i 610 tys.
zł zysku. W porównaniu z 2008 r. zyski tej zajmującej się biotechnologią spółki wzrosły o
ponad 130 tys. zł.
Obecnie BioMaxima prowadzi rozmowy z potencjalnymi kandydatami z branży, zmierzające
do dokonania kolejnej akwizycji. Firma gotowa jest na przejęcie spółki, której roczne obroty
mieściły by się w przedziale 1-3 mln zł. Tym samym BioMaxima chce rozszerzyć grupę
klientów oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku odczynników oraz szybkich testów
diagnostycznych (już dziś spółka ma opracowanych i wytwarza ponad 30 własnych
produktów).
Do tej pory BioMaxima przejęła już 100 proc. udziałów w lubelskiej firmie Bio-Farm, która
jest właścicielem laboratoriów. Za laboratoria spółka zapłaciła 0,5 mln zł., środki na przejęcie
pochodziły ze zrealizowanej emisji.

Strategia BioMaximy przewiduje także uruchomienie produkcji własnych, szybkich testów
diagnostycznych, które odnotowują roczny 10-procentowy wzrost w ujęciu globalnym. Do tej
grupy należą testy ciążowe, testy na liczne choroby zakaźne, oraz testy wykrywające
narkotyki, tym samym BioMaxima stanie się ich pierwszym producentem krajowym. W
połowie maja firma pozyskała środki unijne na badania nad kolejnym produktem. Pieniądze,
ponad 270 tys. zł zostaną przeznaczone na pracę nad szybkim testem
immunochromatograficznym do wykrywania krwi utajonej. Całkowity koszt tej inwestycji to
400 tys. zł.
Pod koniec ubiegłego roku spółka podpisała również umowę z największą siecią
laboratoryjną w Polsce – Diagnostyką Kraków. W 2009 r. została wyłącznym dystrybutorem
jedynego na świecie producenta gleukometrów szpitalnych – amerykańskiej firmy Nova
Biomedical. Lubelska spółka współpracuje już z niemal 2 tys. laboratoriów na terenie Polski.
Często na dostarczenie odczynników, analizatorów czy też testów diagnostycznych wygrywa
z takimi międzynarodowymi koncernami jak Roche czy Simens.
Spółka BioMaxima rozpoczęła także inwestycje we własne centrum badawczo – produkcyjne.
Powstaje ono na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec – Podstrefa Lublin.
Stworzenie nowoczesnego zaplecza produkcyjnego jest jednym z ważniejszych punktów
strategii rozwoju spółki. Siedziba firmy ma wynosić ok. 1 tys. m2. i powstanie na ponad
półhektarowej działce. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 3,5 mln zł.

O firmie:
Istniejąca od ośmiu lat BioMaxima S.A. należy do grupy krajowych liderów w diagnostyce
laboratoryjnej. W swoim portfolio posiada testy, odczynniki i urządzenia przeznaczone dla
laboratoriów diagnostycznych służby zdrowia, szpitalnych oddziałów ratunkowych, gabinetów
lekarskich, gabinetów weterynaryjnych. Firma istnieje od ośmiu lat, i w tym czasie uzyskała
międzynarodowe certyfikaty jakości oraz opracowała technologie produkcji ponad 30 wyrobów.
Spółka prowadzi również dystrybucję różnych grup produktowych renomowanych światowych
marek. Działalność spółki charakteryzuje się wieloletnim, silnym trendem wzrostowym o trwałej i
wysokiej rentowności.
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