BioMaxima kupuje Emapol
czyli
konsolidacja w branży diagnostycznej
Informacja prasowa

19 grudnia br. giełdowa BioMaxima S.A. podpisała umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów
w Emapol Sp. z o.o. Wartość transakcji wynosi 6,6 mln zł. Dotychczasowi właściciele Emapolu
obejmą akcje BioMaximy o wartości 2,64 mln zł.
Warszawa, 19 grudnia

Ostateczna umowa ma zostać zawarta do 30 marca 2012 roku. Zakup udziałów w Emapolu
jest wynikiem konsekwentnie realizowanej przez BioMaximę polityki konsolidacji firm sektora IVD.
Celem prowadzonych od roku działań jest budowanie i ugruntowywanie pozycji zdecydowanego
lidera wśród polskich firm tej branży, a rozpoczęta właśnie akwizycja to jedno z kluczowych
przedsięwzięć umożliwiających osiągnięcie tych zamierzeń. Dzięki efektowi synergii potencjału
oraz możliwości produkcyjnych obu firm BioMaxima ma szansę zdecydowanie zdystansować
konkurencję i stać się największą rodzimą firmą na rynku diagnostyki laboratoryjnej.
– O sukcesie firmy w największym stopniu decydują jej potencjał ludzki oraz wypracowanie
właściwego planu strategicznego rozwoju – mówi prezes BioMaxima S.A., Henryk Lewczuk. –
Integracja naszych spółek przyniesie z jednej strony wymierne efekty finansowe, z drugiej zaś
stworzy nam dodatkowe możliwości rozwoju wynikające z połączenia potencjałów badawczych
oraz synergii produktowej, przede wszystkim w obszarze chemii klinicznej, szybkich testów.
Wzbogacamy nasza ofertę o grupę testów wytwarzanych przez Emapol są to testy do określania
lekowrażliwości – dodaje. – Konsolidacja to właśnie możliwość zbudowania kompleksowej oferty
oraz szybszego doskonalenia jakości naszych produktów i usług – tłumaczy prezes Lewczuk.
Emapol Sp. z o.o. od 1990 roku zajmuje się produkcją i dystrybucją produktów
diagnostycznych dla laboratoriów analitycznych, bakteriologicznych oraz przemysłowych. Pod jej
marką jest dziś wytwarzanych i sprzedawanych ponad 500 produktów diagnostycznych. Spółka jest
też jedynym na świecie producentem testów do określania lekowrażliwości w postaci bibułowej
i tabletkowej. W zakresie produktów mikrobiologicznych jej głównymi konkurentami na rynku
polskim są: bioMerieux, Graso oraz Argenta, a w odniesieniu do pozostałych produktów:
BioMaxima, Bor-Pol i Cormay. Ponadto Emapol wytwarza odczynniki do chemii klinicznej, szybkie
testy, paski do analizy moczu. Spółka w swojej ofercie ma zarejestrowane pod własną marką
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analizatory biochemiczne oraz do analizy moczu. Od kilku lat dynamicznie rozwija się sprzedaż
eksportowa produktów Spółki i stanowi już blisko 25% całkowitych przychodów ze sprzedaży.
W latach 2007-2010 Emapol osiągnął średnioroczne przychody na poziomie 8.959 tys. zł
oraz średni zysk netto w wysokości 772 tys. zł. Za pierwsze półrocze 2011 r. Emapol zanotował
przychody ze sprzedaży na poziomie 4.258 tys. zł, zysk netto wyniósł 378 tys. zł, zaś EBIDTA
wyniosła 685 tys. zł
Więcej informacji:
Biuro Prasowe BioMaxima SA
mobile: +48 535 83 32 00
biomaxima@carda.pl
www.biomaxima.com
prowadzone przez CARDA Consultancy
www.carda.pl
O firmie:
BioMaxima S.A. należy do grupy krajowych liderów w diagnostyce laboratoryjnej. Od czerwca
2010 roku notowana jest na NewConnect (BMX). Należy do indexu LifeScience.
W swoim portfolio posiada testy, odczynniki i urządzenia przeznaczone dla laboratoriów
diagnostycznych służby zdrowia, szpitalnych oddziałów ratunkowych, gabinetów lekarskich,
gabinetów weterynaryjnych. Współpracuje z prawie 2 tysiącami laboratoriów w całej Polsce,
bezpośrednio i skutecznie konkurując m.in. z firmami takimi jak Siemens czy Roche.
W sierpniu 2010 spółka zakupiła 100% udziałów w POLAB Sp. z o.o. od włoskiego producenta
materiałów zużywalnych dla laboratoriów - firmy Biosigma.
W

pierwszych

dniach

z niemieckim instytutem

grudnia

br.

BioMaxima

podpisała

list

intencyjny

technik informatycznych HSG-IMIT, który jest producentem

wysokospecjalistycznych urządzeń analitycznych. Oba podmioty będą współpracowały przy
budowie i dystrybucji analizatorów wytwarzanych na platformie LabDisk.
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BioMaxima zamierza być pierwszym w Polsce producentem szybkich testów diagnostycznych (testy
ciążowe, testy na liczne choroby zakaźne, oraz testy wykrywające narkotyki). Firma pozyskała
środki unijne na badania nad szybkim testem immunochromatograficznym do wykrywania krwi
utajonej. Całkowity koszt tej inwestycji to 400 tys. zł.
W 2009 roku została także wyłącznym dystrybutorem jedynego na świecie producenta
glukometrów szpitalnych – amerykańskiej firmy Nova Biomedical.
Od czerwca 2011 roku Spółka posiada swoją siedzibę oraz centrum badawczo – produkcyjne na
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec – Podstrefa Lublin.

Niebawem rozpocznie na

obszarze Strefy budowę własnego Centrum Logistycznego.
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