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Cormay ro śnie jak na dro ŜdŜach 
 
Po pierwszym półroczu tego roku, najwi ększy krajowy 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. Zysk netto grupy wzrósł o 159 proc.,  a zysk operacyjny 
o 81 proc. Tak du Ŝa poprawa wyników to zdaniem zarz ądu efekt dynamicznej ekspansji 
krajowej i eksportowej. 
 
PZ Cormay po dwóch kwartałach 2009 roku odnotował znaczne wzrosty wartości w 
najwaŜniejszych pozycjach bilansowych. Przychody producenta odczynników wyniosły 17,58 mln 
zł (wobec 13,27 w roku ubiegłym), zysk operacyjny sięgnął 1,76 mln zł (0,97), a zysk netto 1,53 
mln zł. Oznacza to poprawę wyników odpowiednio o 32,5 proc., 81 proc. i 159 proc. Według 
prezesa spółki, tak dynamiczny rozwój, to efekt wprowadzonej i konsekwentnie realizowanej 
strategii rozwoju spółki. 
 
- 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. 
 
PZ Cormay od dwóch lat skutecznie realizuje swoją strategię rozwoju. Jej cel jest jasny: 
poszerzenie rynków we wszystkich segmentach oferowanych produktów w dziedzinie diagnostyki 
in vitro. Efekt? SprzedaŜ krajowa wzrosła o 20 proc., a eksportowa o 46 proc. 
 
- Wzrost sprzedaŜy na rodzimym rynku, to zasługa rozbudowy działów sprzedaŜy oraz 
serwisowego, a takŜe inwestycji w rozszerzenie oferty. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym, 
okazała się równieŜ poprawa sytuacji na polskim rynku diagnostyki laboratoryjnej. Szacujemy, Ŝe 
ten rynek rozwijał się w minionym półroczu w tempie 9 proc. Wysoki wzrost na rynkach 
eksportowych, to efekt poszerzania rynków zbytu oraz osłabiającej się złotówki – twierdzi Tomasz 
Tuora , prezes PZ Cormay.  
 
Szef przedsiębiorstwa zaznacza jednak, Ŝe nie zamierza spocząć na laurach.  
 
- Obserwujemy moŜliwość dalszego rozwoju sprzedaŜy na naszych podstawowych rynkach. 
Chcielibyśmy to osiągnąć poprzez wprowadzenie do oferty aparatury i testów do badań 
cytologicznych. Mamy nadzieję, Ŝe pozytywne efekty sprzedaŜy będą widoczne w przyszłym roku 
– puentuje Tuora . 
 
NajwaŜniejsze regiony, na którym obecna jest spółka, to Europa Wschodnia i Centralna. Główne 
rynki zbytu producenta odczynników to, poza Polską, Rosja, Białoruś, Turcja, Ukraina, Rumunia  
i Kazachstan. 
 



 

 
 

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 dwóch kwartałach ma 17,58 mln zł przychodów ze sprzedaŜy oraz 
1,53 mln zł zysku netto.  

 


