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Giełdowa BioMaxima (BMX) sprzedała wszystkie udziały w kupionej rok temu spółce Bio-Farm,
przejmując wcześniej wszystkie najważniejsze umowy i podpisując z nowym właścicielem
kontrakt na prawie 1 mln przychodu rocznie. Laboratoria Bio-Farmu zostały sprzedane jednej z
największych w Polsce sieci – krakowskiej Diagnostyce, która w ubiegłym tygodniu pozyskała
inwestora strategicznego – fundusz Mid Europa Partners.
22 lutego biotechnologiczna BioMaxima, producent odczynników i testów dla diagnostyki
laboratoryjnej, dokonała sprzedaży 100% udziałów w spółce Bio-Farm.
BioMaxima była właścicielem Bio-Farm od marca 2010 roku, kiedy przejęła wszystkie udziały
lubelskich laboratoriów za 0,46 mln zł. Następnie odsprzedała je krakowskiej Diagnostyka Sp. z o.o.
– jednej z największych sieci laboratoriów medycznych w Polsce, posiadającej 10 oddziałów i 5
spółek zależnych w całym kraju – łącznie ponad 200 placówek. Diagnostyka rocznie wykonuje
ponad 18 mln testów. W lutym ta krakowska spółka pozyskała inwestora finansowego – fundusz
private equity Mid Europa Partners, który zakupił strategiczny pakiet udziałów sieci laboratoryjnej.
- Dzięki zakupowi Bio-Farm przejęliśmy wyłączność na dostawy krwi kontrolnej z amerykańskiej
firmy Streck oraz chwilę później na dystrybucję produktów węgierskiego Diatron – mówi Henryk
Lewczuk, prezes BioMaxima. - Natomiast dzięki sprzedaży Bio-Farm, poza gotówką, pozyskaliśmy
także istotny kontrakt sprzedażowy.
W zamian za sprzedaż udziałów BioMaxima otrzymała 0,5 mln zł oraz podpisała istotną
umowę na rozszerzenie dotychczasowej współpracy. BioMaxima będzie dostarczała Diagnostyce
m.in. odczynniki diagnostyczne, jednorazowe materiały zużywalne, szybkie testy, aparaturę.
Według szacunków wartość umowy ma wynosić rocznie 0,95 mln zł. Umowa została zawarta na
czas nieokreślony.
Podpisanie umowy handlowej z Diagnostyką to również skutek zwiększania skali działalności
poprzez spółkę. BioMaxima rozpoczęła w ubiegłym roku konsolidację sektora, a kolejna akwizycja
planowana jest jeszcze w tym kwartale. Dzięki coraz większemu wachlarzowi usług oraz produktów
możliwe jest nawiązanie współpracy handlowej z największymi sieciami odbiorców. - Nad kolejną
akwizycją pracujemy – dodaje Henryk Lewczuk.
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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.
W sierpniu 2010 spółka zakupiła 100% udziałów w POLAB Sp. z o.o. od włoskiego producenta
materiałów zużywalnych dla laboratoriów - firmy Biosigma.
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.
Spółka kończy inwestycję we własne centrum badawczo – produkcyjne. Powstaje ono na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec – Podstrefa Lublin. Siedziba firmy w pierwszym etapie
wynosi ok. 1 tys. m2. i powstaje na ponad półhektarowej działce. Całkowity koszt inwestycji
wyniesie 3,5 mln zł.
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