BioMaxima idzie jak burza:
trzecia akwizycja w biotechnologii
Informacja prasowa

Giełdowa BioMaxima (BMX) z indexu LifeScience dalej konsoliduje rynek. Wczoraj podpisała list
intencyjny, prowadzący do przejęcia 100% udziałów spółki CEBO, wyłącznego dystrybutora
aparatury KABE-Labortechnik GmbH. Wartość transakcji wyniesie nie więcej niż 1,7 mln zł. To już
trzecia akwizycja BioMaximy, od niespełna roku notowanej na NewConnect. I prawdopodobnie
nie ostatnia.
Warszawa, 19 kwietnia 2011

Biotechnologiczna spółka już od jakiegoś czasu zapowiadała, że szykuje się do kolejnej
akwizycji. Inwestorzy z niecierpliwością oczekiwali informacji na temat następnego przejęcia i
wreszcie otrzymali dobrą wiadomość. BioMaxima podpisała list intencyjny, którego celem jest
przejęcie 100% udziałów spółki CEBO, wyłącznego dystrybutora aparatury KABE-Labortechnik
GmbH. KABE jest z kolei producentem systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi –
jednego z dwóch, konkurujących na rynku polskim.
Ostateczna umowa sprzedaży wszystkich udziałów CEBO nastąpi do końca grudnia 2012
roku i będzie poprzedzona badaniem due diligence. Wynika to z faktu, iż finalne warunki umowy
przejęcia będą bezpośrednio zależne od wyników finansowych, wypracowanych przez CEBO.
Szacowany zysk netto spółki CEBO będzie nie niższy niż 270 tys. zarówno w 2011, jak i w 2012
roku, przy czym wymiana handlowa między BioMaximą a CEBO nie będzie tu wliczana. W 2010
roku przychody ze sprzedaży CEBO wyniosły 2,2 mln zł. Prognozy na 2011 r. zakładają ok. 3 mln zł
przychodu. Jest to warunek, który musi być spełniony, aby wartość udziałów nie została obniżona.
Maksymalna cena zakupu to 1,7 mln zł.
Do tego czasu BioMaxima zobowiązuje się, w ramach współpracy kooperacyjnej, zakupić produkty
Kabe w CEBO sp. z o.o. za kwotę nie mniejszą niż 1,25 mln zł.
Zarząd BioMaximy jeszcze nie zdecydował, czy transakcja będzie sfinalizowana ze środków
bieżących czy z emisji akcji.
- Przyjęta strategia inwestycyjna BioMaximy pozawala na zwiększanie wartości firmy – zarówno
poprzez samoistną ekspansję produktową, jak i rozbudowę organiczną skali działalności w wyniku
akwizycji. Interesują nas producenci i dystrybutorzy uznanych marek z wyłącznością, dla których
wejście do naszej grupy kapitałowej oznacza również otwarcie nowych kanałów dystrybucji oraz
silne zaplecze techniczne i przetargowe – mówi Henryk Lewczuk, prezes BioMaximy.
CEBO sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem produktów Kabe w Polsce. KABE-Labortechnik
GmbH to niemiecki producent laboratoryjnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, który
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służy do pobierania krwi żylnej i włośniczkowej. Dzięki zakupowi spółki CEBO BioMaximia uzyska
wyłączność na sprzedaż produktów KABE na rynku krajowym. Produkty te znacznie wzbogacą
ofertę handlową biotechnologicznej spółki. Obie spółki podejęły współpracę kooperacyjną przy
dystrybucji produktów Kabe.
To już trzecia akwizycja BioMaximy w przeciągu zaledwie roku. Spółka, która w ciągu dwóch
lat planuje przejść na główny parkiet GPW, zamierza w najbliższych latach dalej konsolidować
rynek. Nie jest wykluczone, że kolejne przejęcie nastąpi jeszcze w tym roku.

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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