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Giełdowa BioMaxima (BMX) z indeksu LifeScience wygrywa kolejne przetargi, tym razem w
nowosolskim szpitalu. Wartość wygranych postępowań przetargowych w grupie rośnie w
tempie błyskawicznym, osiągając wartość 2 mln zł w okresie pół roku oraz dynamikę ok. 100%.
Możliwe jest to dzięki akwizycjom, które w rękach BioMaximy stały się wyrafinowanym
narzędziem ekspansji.
Niespełna miesiąc temu BioMaxima pokonała konkurencję, otrzymując pierwsze w kraju
zamówienie na dostawę jedynych na świecie, profesjonalnych glukometrów do szpitala
powiatowego SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, a już wygrała kolejny przetarg. Tym razem na
zapewnienie zaplecza jednorazowych materiałów zużywalnych dla Wielospecjalistycznego Szpitala
SPZOZ w Nowej Soli. Kontrakt oraz sam udział w przetargu był możliwy, dzięki włączeniu do oferty
BioMaximy asortymentu Polab – spółki przejętej w ubiegłym roku.
Polab jest bowiem wyłącznym dystrybutorem produktów włoskiej Biosigma, specjalizującej się w
produkcji biotechnologicznych materiałów zużywalnych dla laboratoriów i ośrodków badawczych.
- Szpitale i laboratoria, chcące zakupić jednorazowe materiały zużywalne, mają obecnie do wyboru
produkty chińskie, które są słabszej jakości, oraz artykuły producentów europejskich – właśnie ten
lepszy jakościowo asortyment znajduje się głównie w ofercie BioMaximy i Polab – mówi Henryk
Lewczuk, prezes BioMaximy.
W 2010 roku Polab osiągnął przychód wygenerowany wygranymi przetargami na poziomie
0,55 mln zł. BioMaxima (w tym Polab) tylko w okresie październik 2010 - luty 2011 wygrała
przetargi na łączną wartość 2 mln zł, z czego 0,61 mln zł stanowią przetargi na dostawę
jednorazowych materiałów zużywalnych.
Prognozy zakładają, że BioMaxima w 2011 roku osiągnie przychód na poziomie 11,3 mln zł,
szacowany zysk netto wyniesie ponad 1 mln zł. – Dynamikę wygranych przetargów na poziomie
100% planujemy utrzymać – dodaje Henryk Lewczuk.
Decyzja o kupnie spółki Polab była strategicznym posunięciem. Poza zwiększaniem skali
biznesu, BioMaxima dostarcza przejmowanym podmiotom możliwość startowania w
postępowaniach przetargowych, głównie dzięki posiadaniu własnego zaplecza merytorycznego.
Aktualnie rozpoczęte zostały procedury połączenia BioMaximy z przejętym Polabem.
BioMaxima planuje dalszą konsolidację rynku diagnostyki, możliwe jest podpisanie listu
intencyjnego jeszcze w tym kwartale.
Jeszcze w tym miesiącu dobiegną końca prace budowlane w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w Lublinie, gdzie powstaje nowy budynkek produkcyjno-magazynowo-biurowy. W
kwietniu planowana jest przeprowadzka spółki. Wartość robót wykonanych do końca lutego
wynosi 1,9 mln zł netto.
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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.
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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