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Cormay spot ęguje zysk dzi ęki synergii ze szwajcarskim Orphee 
 
Najwi ększy producent odczynników do diagnostyki laborator yjnej w Europie 
Wschodniej  
i przeprowadzi emisj ę, dzięki której przejmie i dokapitalizuje szwajcarskiego 
partnera.  
 
Cormay podpisał właśnie list intencyjny z właścicielem genewskiej spółki Orphee w 
sprawie inwestycji kapitałowej polskiego producenta odczynników. Jeśli due diligence w 
spółce zakończy się pomyślnie, Cormay za pieniądze od inwestorów, będzie chciał przejąć 
całkowitą kontrolę nad szwajcarskim kontrahentem oraz dofinansować Orphee kwotą 1,5 
mln euro. Do akwizycji mogłoby dojść jeszcze w tym roku. 
 
- Dzięki synergii znacznie zredukowalibyśmy koszty logistyczne oraz te związane z 
organizacją wystaw 
 i targów branŜowych. Dodatkowy zysk przyniesie nam przeniesienie produkcji 
odczynników, które w tej chwili Orphee zleca innym wykonawcom, do Lublina. Będzie się 
to wiązało z budową nowego zakładu lub rozbudową starego. Największy zysk upatrujemy 
w przejęciu kanałów dystrybucji w 80 krajach i dostępie do nowoczesnych technologii 
związanych z produkcją aparatów hematologicznych. Ponadto integracja działań z Orphee 
pozwoli nam na uzyskiwanie wyŜszych marŜ – wylicza Tomasz Tuora , prezes Cormaya. 
 
Prezes nie ukrywa, Ŝe pod znaną na całym świecie marką Orphee, zamierza sprzedawać 

równieŜ część  
produktów (odczynniki i aparaty do biochemii). 
 
Warunkiem akwizycji jest pomyślne przeprowadzenie prywatnej oferty, która planowania 
jest na grudzień tego roku. Przypomnijmy, Ŝe 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. 
 
 
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.  
 


