Połączenie BioMaxima z Polab i prognozy 2011
Zgodnie z założeniami na 2010 rok, zarząd BioMaxima (BMX) - spółki należącej do indexu LifeScience na NewConnect – szacuje rentowność na poziomie ok. 9%. Przyszły rok przyniesie natomiast tej biotechnologicznej firmie połączenie i konsolidację wyników z przejętym Polab, oraz
kontynuację znaczących wzrostów wszystkich wskaźników.
- Tegoroczne przychody BioMaxima po trzech kwartałach oznaczały dalsze wzrosty,
zarówno na poziomie obrotów, jak i zysku - mówi Henryk Lewczuk, prezes zarządu. - Czwarty
kwartał, relacjonowany na bieżąco w raportach miesięcznych, daje szansę utrzymania
dotychczasowej rentowności.
Zarząd opublikował plan połączenia z przejętym w sierpniu br. Polab, płocką spółką kupioną
w całości od włoskiej Biosigma S.r.l. Pozwoli ono na podniesienie efektywności zarządczej,
optymalizację kosztów prowadzonej działalności oraz podniesienie skuteczności sprzedażowej.
Wartość przejmowanych aktywów netto wynosi nieco ponad 1,2 mln zł., zaś cała suma bilansowa
zamknęła się na koniec listopada kwotą blisko 1,6 mln zł.
W związku z połączeniem obu firm, przedstawione prognozy uwzględniają skonsolidowane
przychody i zyski. - Sądzimy, że proces połączenia spółek powinien zakończyć się w II kwartale 2011
– dodaje Henryk Lewczuk. Przyszły rok zostanie zamknięty z przychodami na poziomie 11,3 mln zł,
przy zysku netto ponad 1 mln zł. Oznacza to, iż BioMaxima utrzymuje dynamikę rozwoju wyższą,
niż sam rynek, na którym działa. Zgodnie z tegorocznym raportem PRM dynamika ta dla rynku
diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce powinna utrzymać się na poziomie ok. 10%.
Tak znaczący wzrost wskaźników to również konsekwencja lawinowo rosnącej ilości
wygranych przetargów, których wartość w tym roku była o 66% większa niż w ubiegłym. Wygrane postępowania przetargowe w są wyższe o blisko 1,5 mln zł., przy czym w zdecydowanej
większości będą realizowane w roku 2011, co już gwarantuje pewną cześć przychodów – tłumaczy
Henryk Lewczuk.
W związku z odliczeniami podatkowymi z tytułu inwestycji w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej warto zauważyć, iż sa to założenia konserwatywne – dodaje Henryk Lewczuk .
Na uwagę zasługuje również wskaźnik EBIDTA, który w 2011 roku wyniesie ponad 2 mln zł.
BioMaxima S.A.
Biuro Obsługi Klienta
Pion Przetargów
Księgowość

ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin
tel. 081 745 51 40/43, fax 081 744 29 15
tel. 081 745 44 23, fax 081 745 44 24
tel. 081 745 44 21, fax 081 745 44 24
http://www.biomaxima.com
e-mail: info@biomaxima.com

Zarejestrowano pod nr KRS 0000313349
w Sądzie Rejonowym w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 1.443.500,00 zł
NIP 946-23-60-625

O firmie:
BioMaxima SA 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.
Na początku maja sfinalizowała zakup 100% udziałów w Bio-Farmie, właściciela laboratoriów w
Lublinie i Rzeszowie oraz dystrybutora produktów amerykańskiej firmy Streck Inc. (największy
światowy producent – 70% rynku – w zakresie kontroli hematologicznej i programów kontroli
jakości badań hematologicznych), oraz węgierskiego Diatron (producenta odczynników i aparatów
hematologicznych).
Strategia BioMaxima 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 glukometrów 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.
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