BioMaxima w grupie najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek.
Informacja prasowa

Giełdowa BioMaxima, lider rynku biotechnologii konsekwentnie kontynuuje konsolidację rynku
i zapowiada kolejne przejęcia. Trzeci kwartał spółka zamknęła przychodami w wysokości
2.293.591 zł i zyskiem netto na poziomie 118.606 zł. Sumą wygranych postępowań
przetargowych w 2011 roku o 4,5% pobity został rekord roku ubiegłego.
Warszawa, 27 października

BioMaxima, znalazła się w grupie najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek
i otrzymała tytuł Geparda Biznesu, potwierdza swoją wysoką wartość na rynku również
osiągniętymi wynikami finansowymi.
Przychód w trzecim kwartale 2011 roku wynosi 2.293.591 zł i o 27,63% przewyższa
analogiczny wynik z roku poprzedniego. Z kolei wypracowany zysk netto osiągnął poziom 118.606
zł i jest lepszy od rezultatu z trzeciego kwartału roku ubiegłego o 5,79%. Przychody Spółki za
ostatnie 9 miesięcy roku wyniosły 7.397.045 zł i były wyższe o 39,04% względem analogicznego
okresu roku poprzedniego. Zysk netto za trzy kwartały to 485.767 zł (co daje 16,18% wzrost rdr.),
a EBITDA wynosi 1.226 tys zł.
– Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników – mówi prezes BioMaximy, Henryk Lewczuk
– podsumowując ostatnie 9 miesięcy wypracowaliśmy już 65% prognozowanych na 2011 r.
przychodów rocznych

i 47% przewidywanego zysku rocznego. Utrzymująca się wzrostowa

tendencja wyników zbliża nas do wykonania założonych na bieżący rok planów – dodaje.
Na osiągnięte w III kwartale wyniki bez wątpienia wpływ miała m.in. imponująca wartość
wygranych przez Spółkę postępowań przetargowych. Ich wartość w okresie styczeń - wrzesień
2011 roku wyniosła 3,062 mln zł i pobiła o 4,42% rekord roku ubiegłego.
W ramach rozpoczętych wcześniej działań zmierzających do obniżenia kosztów działalności
oraz koncentracji biznesu z Płocka do Lublina przeniesiona została działalność spółki zależnej Polab
Sp. z o.o. Kolejnym elementem tej polityki było rozpoczęcie we wrześniu budowy centralnego
magazynu Spółki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
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Celem strategicznym BioMaximy jest zdobycie w 2011 roku pierwszej pozycji wśród
polskich firm działających w branży diagnostyki laboratoryjnej. Przeprowadzone akwizycje spółek
Bio-Farm i Polab wskazały, że spośród wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku
diagnostyki laboratoryjnej ma ona największe szanse na skoncentrowanie działalności małych
polskich firm z tego obszaru. Wymowną zapowiedzią dalszych postępów w zakresie konsolidacji
rynku są list intencyjny zakupu 100% udziałów spółki CEBO oraz negocjacje z szeregiem firm,
których roczne obroty mieszczą się w przedziale 2-10 mln zł. We wrześniu prowadzone rozmowy
rozszerzono także na rynek zachodnioeuropejski. Do końca roku spodziewana jest pomyślna
finalizacja pertraktacji dotyczących przynajmniej jednego podmiotu.
Bardzo optymistyczne są również, uwzględnione w prognozach Spółki na lata 2010-2014,
przewidywania dotyczące sprzedaży eksportowej i krajowej. W tym okresie BioMaxima zamierza
opracować i wdrożyć do produkcji ponad 30 własnych produktów (testy i odczynniki). Pierwsze
technologie gotowe do wdrożenia to odczynnik McWilliama, Ehrlicha, amoniak, którego wejście do
produkcji nastąpi w IV kwartale 2011 r.
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
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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.
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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