Lublin, 30.06.2016 r.

BioMaxima S.A. podzieli się zyskiem z
Akcjonariuszami
BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r.,
działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej,
wypłaci dywidendę z zysku osiągniętego w 2015 r. w wysokości 0,20 zł na
akcję. Emitent kontynuuje tym samym przyjętą politykę dywidendową.
Podczas ZWZA Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2016 r., jej Akcjonariusze
zadecydowali o podziale zysku wypracowanego przez nią w 2015 r. i wypłacie dywidendy
w wysokości 0,20 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na
31 sierpnia 2016 r., a jej wypłata nastąpi 16 września 2016 r. Akcjonariusze BioMaxima
S.A. otrzymają łącznie 608 tys. zł, czyli blisko 42% zysku netto wypracowanego w 2015
r. Przy obecnym kursie akcji na poziomie 5,39 zł, stopa dywidendy przekroczy 3,7%. Rok
temu Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,10 zł na akcję.
„Wypłata dywidendy oznacza wypływ środków ze Spółki, co zawsze boli Zarząd,
natomiast aktualnie Spółka jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i taka kwota
dywidendy nie pogorszy istotnie bardzo dobrych wskaźników płynności. Wolne środki
finansowe zabezpieczają również potencjalną transakcję zakupu dwóch spółek w
Rumunii.” - komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.
W czerwcu 2016 r. BioMaxima S.A. podpisała list intencyjny w sprawie nabycia 80%
udziałów w dwóch rumuńskich spółkach - QIAS MED oraz ISTAR, a wartość całej
transakcji została ustalona na poziomie 160 tys. EUR. Podmioty te zajmują się sprzedażą
aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów. Ich łączne
przychody ze sprzedaży za 2015 r. wyniosły ok. 770 tys. EUR, a zysk netto sięgnął ok. 86
tys. EUR. Emitent po pozytywnym zakończeniu transakcji nabycia udziałów w QIAS MED
oraz ISTAR planuje rozpocząć proces konsolidacji tych spółek oraz własnej spółki Roco
Sistem, powołując nowy podmiot - BioMaxima Romania srl. Podejmowane przez
BioMaxima S.A. działania są zgodne z przyjętą strategią rozwoju i mają wzmocnić jej
pozycję rynkową w Rumunii.
„Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym udajemy się w przyszłym tygodniu do
Rumunii na pierwszy etap audytu spółek oraz powołanie biegłego rewidenta do zbadania
sprawozdania finansowego. Ten kierunek rozwoju odpowiada założeniom strategii Spółki.
Zostanie stworzony podmiot, którego roczne przychody przekroczą 1 mln EUR, przy
dobrej rentowności.” - dodaje Prezes Lewczuk.
BioMaxima S.A. wypracowała w 1 kw. 2016 r. 444 tys. zł zysku netto przy przychodach
ze sprzedaży sięgających 5.845 tys. zł. Po pięciu miesiącach tego roku łączna wartość
przychodów ze sprzedaży Spółki wynosi już 9.539 tys. zł.
BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze
biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych
producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży
mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych
firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog.
Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi

działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada
prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.
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