BioMaxima poszerza swój udział w rynku biotechnologii
Informacja prasowa

Giełdowa BioMaxima do końca II kwartału 2013 podpisze ostateczną umowę zakupu 100% udziałów
CEBO. Spółka intensywnie pracuje nad koncentracją rynku biotechnologii w Polsce oraz zwiększeniem
sprzedaży eksportowej. Zapowiada, że jednym z elementów rozwoju eksportu będą akwizycje firm
funkcjonujących na rynkach zagranicznych.

Lublin, 9 stycznia 2013r.

W dniu dzisiejszym drogą aneksu uzgadniano nowe warunki przejęcia100 %t udziałów spółki CEBO.
Transakcja ma dojść do skutku do końca czerwca br. po cenie 650 tys. zł (3 razy EBITDA) –
wcześniejsze ustalenia to kwota 1.700 tys. Ponadto będzie ona

sfinansowana ze środków

własnych. Będzie to kolejna akwizycja Biomaximy, tym razem bez rozwodnienia kapitału.
CEBO Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem firmy KABE w Polsce. KABE jest jednym z dwóch
producentów systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi, które konkurują na rynku
polskim. Zakup pozwoli spółce BioMaxima uzyskać wyłączność na sprzedaż produktów KABE na
rynku polskim, co uzupełni dotychczasową ofertę spółki.
W 2012 roku przychody ze sprzedaży CEBO Sp. z o.o. były na poziomie 3,1 mln zł. EBITDA za 2012 r.
wyniosła 220 tys. zł.
Tym samym BioMaxima po dobrze zakończonym 2012 roku rozpoczyna nowy, kolejnymi
działaniami koncentracyjnymi.
- Realizujemy nasze zamierzenia. Po tym jak w grudniu 2012r. NWZA BioMaximy zatwierdziło plan
połączenia się z Emapolem pracujemy nad naszym celem strategicznym, którym jest ugruntowanie
pierwszej pozycji wśród polskich firm działających w branży diagnostyki laboratoryjnej oraz
realizacja procesu dynamicznego rozwoju eksportu i koncentrujemy rynek, na którym działamy –
mówi Henryk Lewczuk, prezes BioMaximy. Zakup CEBO, to zdobycie komplementarych elementów
do naszej oferty i wzrost naszej konkurencyjności. Zależy nam w konsekwencji na zbudowaniu
podmiotu o silnych fundamentach i mocnej pozycji przetargowej – dodaje prezes Lewczuk.
Poprzez akwizycję spółki Emapol BioMaxima stała się największą polską firmą na rynku diagnostyki
laboratoryjnej w Polsce. Tym samym rozpoczęła proces dynamizacji i poszerzania sprzedaży
krajowej i zagranicznej.
Wartość eksportu za 2012 rok wyniosła 2.153 tys. zł i stanowiła 11,4% sprzedaży ogółem.
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- Przed nami akwizycje podmiotów krajowych i zagranicznych i dynamiczny rozwój sprzedaży
eksportowej i krajowej oraz praca nad własnymi technologiami produkcji i poszerzeniem oferty
biotechnologicznej z zakresu mikrobiologii – zapowiada prezes.
W miesiącach styczeń - grudzień 2012 r. przychody ze sprzedaży BioMaximy wyniosły 18.892 tys.
zł, co daje dynamikę wzrostu rok do roku na poziomie 179,86%.
Wartość wygranych przez Spółkę postępowań przetargowych w 2012 r. wyniosła 4.458 tys. zł
i stanowiła 103 % rekordowego analogicznego okresu 2011 r.
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