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Cormay skonsoliduje rynek  
 
Największy producent odczynników do diagnostyki laborator yjnej w Europie Wschodniej 
i Centralnej zamierza konsolidowa ć rynek. Na jesie ń tego roku planowana jest pierwsza  
z kilku emisji, z których pieni ądze maj ą być przeznaczone na przej ęcia w bran Ŝy 
diagnostycznej. Głównym celem emisji jest akwizycja  technologii w dziedzinie produkcji 
aparatury diagnostycznej.  
 
Cormay planuje wyemitować 10 mln w cenie 3-4 zł/akcję. JeŜeli spółce uda się sprzedać walory 
w ofercie pozyska z emisji 30-40 mln, a kapitał zakładowy spółki zwiększy się z kwoty 11,86 mln 
zł na 21,86 mln zł. Emisja będzie bez prawa poboru, co zdaniem zarządu będzie korzystniejsze 
dla spółki. Bardzo moŜliwe, Ŝe za pieniądze pozyskane z emisji, spółka przejmie swojego 
wieloletniego szwajcarskiego kontrahenta – spółkę Orphee. 
 
- To firma dobrze nam znana. Posiada technologię produkcji aparatów hematologicznych 
(morfologia krwi), swoje kanały sprzedaŜy w 80 krajach i bardzo dobrze rozpoznawalną markę. 
Istnieje równieŜ moŜliwość przejęcia przez nas części działalności szwajcarskiej spółki bez 
konieczności jej całkowitego przejęcia. Rozmawiamy równieŜ z innymi podmiotami. Cel jest 
jasny, chcemy zdobyć dostęp do masowego rynku analizatorów diagnostycznych oraz 
ogólnoświatową sieć dystrybucyjną – wymienia Tomasz Tuora  – prezes PZ Cormay. 
 
Prezes zdradził ponadto, Ŝe rozmawia z inwestorami w sprawie objęcia przez nich całości lub 
części oferowanych akcji. Niewykluczone, Ŝe juŜ w 2010 roku dojdzie do kolejnej emisji. 
 
Firma do tej pory świetnie wykorzystywała nisze rynkowe. Spółka specjalizuje się bowiem  
w odczynnikach do biochemii i hematologii dla małych i średnich laboratoriów (w Polsce 
kontroluje ok. 35 proc. rynku biochemii i 45 proc. hematologii). W eksporcie z kolei, który stanowi 
60 proc. obrotów spółki, firma objęła swoim obszarem działania kraje rozwijające się Wschodniej  
i Centralnej Europy. NajwaŜniejsze dla spółki rynku zbytu to Rosja, Turcja, Ukraina i Białoruś,  
a takŜe kraje arabskie i kraje Afryki Północnej.  
 
Cormay chciałby jednak otworzyć drzwi równieŜ do większych laboratoriów szpitalnych i rynków 
zbytu. Do osiągnięcia tego celu, poza planami akwizycyjnymi, 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.  
 
W 2008 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 31 mln zł, a zysk netto – 1,4 mln zł.  
Po I kw. 2009 ma 8,7 mln zł przychodów ze sprzedaŜy oraz 0,73 mln zł zysku netto. 
 
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.  


