BioMaxima buduje silną grupę kapitałową
Informacja prasowa

Giełdowa BioMaxima połączona z Emapolem, z CEBO ma już list intencyjny, obecnie podpisała
z rumuńską Roco Sistem S.R.L. podobny dokument wyrażający wolę nabycia 90 % jej udziałów.
Lider branży biotechnologicznej buduje silną grupę kapitałową w Polsce.

Lublin, 14 stycznia 2013 roku

2013 rok rozpoczęła BioMaximia dalszymi działaniami koncentracyjnymi. Po podpisaniu umowy z
Emapolem, (proces realizacji połączenia przebiegał bardzo sprawnie i zakończył się w przeciągu pół
roku), styczniowego aneksu do listu intencyjnego z CEBO przyszła kolej na zagranicę.
14 stycznia 2013 r. zarząd BioMaximy podpisał list intencyjny dotyczący nabycia 90% udziałów
w rumuńskiej spółce Roco Sistem S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie.
Cena nabycia 90% udziałów została ustalona na kwotę 48.200 euro (ok. 197 tys. zł). Ostateczna
umowa sprzedaży zostanie zawarta do końca marca 2013 roku. To kolejne obok CEBO planowane
przejęcie sfinansowane ze środków własnych Emitenta.
Roco Sistem S.R.L. skoncentruje swoją działalność na rynku diagnostyki laboratoryjnej oraz
weterynaryjnym. Bukareszteński podmiot był do tej pory członkiem grupy dystrybucyjnej jednej
z liczących się na rynku rumuńskim spółek. Ponadto świadczył usługi serwisowe i produkował
proste urządzenia do elektroforezy białek. Po przejęciu przez Biomaxima działalność ta będzie
kontynuowana. Ponadto Zarząd Emitenta planuje, że spółka Roco Sistem S.R.L. wykorzystując
swoje umiejętności sprzedażowe będzie zajmowała się dystrybucją wszystkich produktów z oferty
BioMaxima, co powinno zaowocować dynamicznym wzrostem przychodów.
- Plan zakupu 90% rumuńskiej spółki to realizacja naszych planów akwizycji podmiotów nie tylko
krajowych ale również i zagranicznych, komplementarnych bądź znacząco poszerzających ofertę
a przez to konkurencyjność tworzonej przez BioMaximę grupy – komentuje prezes.
Przeprowadzona przez Zarząd analiza rynku rumuńskiego wskazuje, że rynek ten charakteryzuje się
wysokim potencjałem wzrostu, analogicznie do sytuacji rynku polskiego 10 lat temu. Analizy cen w
przetargach pozwalają przypuszczać, że produkty BioMaxima będą konkurencyjne cenowo na rynku
rumuńskim przy zachowaniu ich wysokiej jakości.
Roczne obroty spółki Roco Sistem S.R.L. wynoszą 125 tys. euro, zysk netto 14 tys. euro.
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Przychody ze sprzedaży BioMaximy za cztery kwartały 2012 r. wyniosły 18.892 tys. zł, co daje
dynamikę wzrostu rok do roku na poziomie 179,86%.
Wartość eksportu za 2012 rok wyniosła 2.153 tys. zł i stanowiła 11,4% sprzedaży ogółem.
Więcej informacji:
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