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BioMaxima,
krajowy
producent
odczynników
i
testów
diagnostycznych, zakończyła drugi w tym roku proces akwizycyjny.
Spółka, po udanym zakupie laboratoriów Bio-Farm, tym razem
przejęła od włoskiej Biosigma S.r.l. wszystkie udziały w spółce
Polab. Oznacza to, że w przyszłym roku biotechnologiczna firma z
Lublina może być drugim co do wielkości krajowym podmiotem na
rynku diagnostycznym w Polsce.
- Pierwsze rozmowy dotyczące zakupu Polabu miały miejsce w październiku 2009
roku. Po początkowym fiasku negocjacji, wróciliśmy do rozmów w kwietniu tego roku.
Ostatecznie za wszystkie udziały w spółce Polab zapłacimy prawie 238 tysięcy euro
– mówi Henryk Lewczuk, prezes BioMaximy. Firmą doradzającą przy transakcji był
CMC Consulting Group.
W wyniku akwizycji zmieni się rynkowa pozycja BioMaximy. Polab w pierwszym
półroczu zanotował przychody ze sprzedaży na poziomie przeszło 1,6 mln zł.Przejmujemy spółkę o bardzo dobrych parametrach bilansu, gdyż po stronie
aktywów mamy zapasy na poziomie 700 tys. zł oraz należności na poziomie 600 tys.
zł, zaś po stronie pasywów zobowiązania wynoszące tylko 250 tys. zł – dodaje
Lewczuk.
Tegoroczne akwizycje zwiększają prognozowane przychody BioMaximy i spółek
zależnych do blisko 12 mln zł, co daje spółce drugą lokatę na rynku krajowych
producentów. – Z naszego punktu widzenia inwestor w postaci BioMaximy otwiera
nowy wymiar rozwoju naszych linii asortymentowych – mówi Martino Marcolin,
prezes Biosigma, dotychczasowego właściciela Polab. - Sprzedaż produktów
Biosigma w Polsce zwiększy się znacząco – dzięki kanałom dystrybucji posiadanym
przez BioMaximę – dodaje Marcolin.
Zakup Polabu nie oznacza końca ekspansywnej polityki zarządu lubelskiej spółki.
Aktualnie BioMaxima prowadzi kolejne rozmowy z trzema innymi firmami. Wejście na
NewConnect umocniło i tak bardzo dobrą pozycję spółki w relacjach z bankami.
Otworzyły się również nowe możliwości akwizycji. Na początku maja tego roku
BioMaxima za cenę 0,5 mln zł przejęła 100 procent udziałów właściciela laboratoriów
– lubelskiego Bio-Farmu. Był to jeden z pierwszych celów emisji, który udało się
zrealizować jeszcze przed debiutem na rynku New Connect.

Polab jest dystrybutorem drobnego sprzętu, testów diagnostycznych, materiałów
zużywalnych do aparatów dla laboratoriów medycznych, w tym przede wszystkim –
produkowanych przez Biosigma. Z kolei ta włoska spółka jest wiodącym
producentem biotechnologicznych materiałów dla laboratoriów i ośrodków
badawczych. Produkty tej spółki znakomicie rozszerzają ofertę BioMaximy.
O firmie:
BioMaxima SA należy do grupy krajowych liderów w diagnostyce laboratoryjnej. Od
czerwca 2010 roku notowana jest na NewConnect. 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.
Na początku maja sfinalizowała zakup 100% udziałów w Bio-Farmie, właściciela
laboratoriów w Lublinie i Rzeszowie oraz dystrybutora produktów amerykańskiej firmy
Streck Inc. (największy światowy producent – 70% rynku – w zakresie kontroli
hematologicznej i programów kontroli jakości badań hematologicznych), oraz
węgierskiego Diatron (producenta odczynników i aparatów hematologicznych).
Strategia BioMaximy przewiduje także uruchomienie produkcji własnych, szybkich
testów diagnostycznych, które odnotowują roczny 10-procentowy wzrost w ujęciu
globalnym. Do tej grupy należą testy ciążowe, testy na liczne choroby zakaźne, oraz
testy wykrywające narkotyki, tym samym BioMaxima stanie się ich pierwszym
producentem krajowym. W połowie maja firma pozyskała środki unijne na badania
nad kolejnym produktem. Pieniądze, ponad 270 tys. zł zostaną przeznaczone na
pracę nad szybkim testem immunochromatograficznym do wykrywania krwi utajonej.
Całkowity koszt tej inwestycji to 400 tys. zł.
Pod koniec ubiegłego roku spółka podpisała również umowę z największą siecią
laboratoryjną w Polsce – Diagnostyką Kraków. W 2009 r. została wyłącznym
dystrybutorem jedynego na świecie producenta gleukometrów szpitalnych –
amerykańskiej firmy Nova Biomedical. Lubelska spółka współpracuje już z niemal 2
tys. laboratoriów na terenie Polski. Często na dostarczenie odczynników,
analizatorów czy też testów diagnostycznych wygrywa z takimi międzynarodowymi
koncernami jak Roche czy Simens.
Spółka BioMaxima rozpoczęła także inwestycje we własne centrum badawczo –
produkcyjne. Powstaje ono na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec –
Podstrefa Lublin. Stworzenie nowoczesnego zaplecza produkcyjnego jest jednym z
ważniejszych punktów strategii rozwoju spółki. Siedziba firmy ma wynosić ok. 1 tys.
m2. i powstanie na ponad półhektarowej działce. Całkowity koszt inwestycji ma
wynieść 3,5 mln zł.
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