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Cormay jeszcze lepszy na półmetku  
 
Po dwóch kwartałach tego roku, najwi ększy producent odczynników do 
diagnostyki laboratoryjnej w Europie Wschodniej i C entralnej, ma 17,58 mln zł 
przychodu. To o 32,5 proc. wi ęcej ni Ŝ przed rokiem. Poprawa sprzeda Ŝy to 
zdaniem zarz ądu efekt dynamicznej ekspansji krajowej i eksportow ej.  
 
Wzrost przychodów PZ Cormay odnotowało tam gdzie „siedzi” najmocniej – w Europie 
Wschodniej i Centralnej. Główne rynki zbytu producenta odczynników w tych regionach 
to, poza Polską, Rosja, Turcja, Ukraina, Rumunia, Białoruś i Kazachstan.  
 
Od jakiegoś czasu spółka konsekwentnie poszerza rynki we wszystkich segmentach 
oferowanych produktów w dziedzinie diagnostyki in vitro. Efekt? SprzedaŜ po pierwszym 
półroczu tego roku przekroczyła 17,58 mln zł. To o 4,31 mln zł więcej niŜ w 
analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 32,5 proc.).  
 
- Ten wynik cieszy nas tym bardziej, Ŝe wypracowany został w mniej sprzyjających 
warunkach handlowych. W obliczu kryzysu musieliśmy bowiem zaostrzyć swoje warunki 
transakcji z dystrybutorami. Postawiliśmy przede wszystkim na bezpieczeństwo tych 
umów, jednocześnie poszerzając rynki zbytu w kraju i za granicą. Jak na razie 
znakomicie nam się to zwraca – podkreśla Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay. 
 
Firma do tej pory świetnie wykorzystywała nisze rynkowe. Spółka specjalizuje się 
bowiem w odczynnikach do biochemii i hematologii dla małych i średnich laboratoriów. 
W eksporcie z kolei, który stanowi 60 proc. obrotów spółki, firma objęła swoim obszarem 
działania kraje rozwijające się Wschodniej i Centralnej Europy.  
 
PZ Cormay chciałby jednak otworzyć drzwi równieŜ do większych laboratoriów 
szpitalnych. Do osiągnięcia tego celu ma posłuŜyć m.in. wprowadzenie do oferty 
analizatorów biochemicznych i hematologicznych, charakteryzujących się większą 
ilością wykonywanych badań oraz wejście w nową niszę - cytologii. Spółka planuje 
ponadto ekspansję na rynkach: kazachskim, tajskim, brazylijskim i indonezyjskim.  
 
PZ CORMAY SA  jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Firma produkuje 
i sprzedaje testy in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Spółka oferuje teŜ 
automatyczne analizatory biochemiczne i hematologiczne. W jej ofercie jest równieŜ zautomatyzowany system do analizy 
parazytologicznej oraz próŜniowy system pobierania krwi. Spółka po pierwszym kwartale ma 8,7 mln zł przychodów ze sprzedaŜy 
oraz 0,73 mln zł zysku netto.  


