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PZ Cormay tworzy Grupę Orphée, aby dołączyć do grona globalnych 
liderów 
 
 • Przygotowanie organizacji na kolejny skokowy wzrostu skali działalności; 
 • Maksymalizacja przychodów i zysków Grupy Cormay poprzez pełne wykorzystanie 
     potencjału szwajcarskiej marki Orphée na rosnącym rynku z dużymi barierami wejścia; 
 • Wzrost przejrzystości dzięki wydzieleniu dywizji produkcyjno-dystrybucyjnej oraz R&D; 
 • Stworzenie platformy akwizycyjnej z siedzibą w Szwajcarii (Grupa Orphée); 
 • Zoptymalizowanie środowiska komercjalizacji przełomowego analizatora BlueBox; 
 • Zoptymalizowanie środowiska dla dalszych akwizycji w branży IVD; 
 • Neutralność podatkowa zmian struktury. 

 

PZ Cormay konsekwentnie realizuje zapowiedzi budowy znaczącej w skali globalnej grupy 
kapitałowej działającej w branży diagnostycznej. Rynek diagnostyki medycznej cechuje się 
stabilnością i ciągłym wzrostem, a Grupa Cormay pokonała wszystkie bariery wejścia do 
branży (kapitał, know-how, zaplecze R&D, portfolio produktowe, globalna sieć dystrybucji), 
które to bariery należą do jednych z największych w biznesowym świecie. To sprawia, że 
potencjał dalszego wzrostu wartości generowanej dla akcjonariuszy jest niezwykle wysoki. 
Kolejnym etapem budowy dużej, globalnej grupy kapitałowej jest reorganizacja Grupy 
Cormay, dzięki której powstanie międzynarodowa Grupa Orphée.  

- Grupa Orphée będzie kontynuować działalność akwizycyjną Grupy Cormay i uzupełnianie 
portfolio produktowego Grupy Cormay o m.in. immunologięczy biologię molekularną. To 
właśnie Grupa Orphée zajmie się równieżakwizycjami kanałów dystrybucji, np. w USA oraz 
penetracją kolejnych sektorów rynku, jak np. rynek weterynaryjny. PZ Cormay S.A. musi 
natomiast skupić się na działalności związanej z innowacjami - mówi Tomasz Tuora, Prezes 
Zarządu PZ Cormay S.A. 

- Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Dlatego robimy kolejny duży 
krok na drodze do stania się jedną z wiodących firm w branży diagnostycznej na świecie. 
Nowa struktura stworzy możliwość skokowego wzrostu skali naszej działalności. To 
równieżistotne wsparcie przyszłego sukcesu naszego przełomowego analizatora BlueBox, 
którego proces komercjalizacji zbliża się wielkimi krokami. Budujemy duży międzynarodowy 
koncern, któremu pragniemy zapewnić nie tylko przejrzystośćkompetencji poszczególnych 
spółek-córek, ale zamierzamy również oprzeć sprzedażproduktów Grupy na naszej 
najcenniejszej marce, Orphée –dodaje Prezes Tuora. 

Podkreśla, że w branży medycznej znana i ceniona szwajcarska marka, kojarząca się z wysoką 
jakościąproduktów, sama w sobie stanowi niezwykle wartościowe aktywo.  



- Jesteśmy gotowi w pełni je wykorzystać, dzięki czemu poprzez re-branding naszego portfolio 
produktowego spodziewamy się osiągnąć istotny wzrost wyników finansowych –mówi 
Prezes PZ Cormay S.A.  

Dzięki transformacji struktury grupy kapitałowej, akcjonariusze PZ Cormay mogą liczyć także 
na optymalizację podejmowanych w ramach Grupy decyzji produkcyjno-sprzedażowych oraz 
na efektywniejszy przebieg procesu konsolidacji rynku diagnostycznego przez Grupę Cormay. 
Wzrost wartości Grupy ma dokonać się poprzez: 

 utworzenie na bazie szwajcarskiej spółki zależnej Orphée S.A. międzynarodowej 
grupy kapitałowej z sektora diagnostycznego, która będzie odpowiedzialna za 
produkcję i dystrybucję pod marką Orphée produktów Grupy Cormay;  

 kontynuację działalności Grupy Orphee w zakresie akwizycji firm z branży oferujących 
komplementarne produkty oraz komplementarne kanały dystrybucji,  

 przeniesienie działalności produkcyjnej z PZ Cormay S.A. do Orphée S.A.  

- W notowanej na GPW PZ Cormay S.A. pozostanie centrum decyzji strategicznych Grupy 
Cormay oraz kontrola nad budowaną Grupą Cormay w wymiarze globalnym i centrum 
konsolidacji wyników finansowych Grupy, a także innowacyjna działalność badawczo-
rozwojowa wraz z patentami dotyczącymi naszych nowych produktów – podkreśla Prezes 
Tomasz Tuora.  

- Natomiast szwajcarska Grupa Orphée stanie się po planowanej reorganizacji – oprócz bycia 
centrum produkcyjno-dystrybucyjnym Grupy Cormay – również platformą do 
przeprowadzania kolejnych atrakcyjnych akwizycji spółek z branży, samodzielnie pozyskując 
finansowanie na ten cel – dodaje Prezes Tuora.  

Grupa Cormay obecnie 

 

Grupa Cormay po reorganizacji 



 

* 76,1% akcji (99% głosów) 

Proces transformacji struktury Grupy Cormay ma opierać się na zasadzie neutralności 
podatkowej i ekonomicznej w ramach Grupy. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez zakup 
przez Orphée S.A. po wartości księgowej wszystkich akcji i udziałów PZ Cormay S.A. w 
irlandzkiej spółce Innovation Enterprise (marka Audit Diagnostics), rosyjskiej Kormiej Rusłand 
i białoruskiej Kormej Diana, a także poprzez zakup na tych samych warunkach aktywów 
produkcyjnych PZ Cormay S.A. Formalną zgodą na zbycie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa PZ Cormay S.A. na rzecz 100-procentowej spółki-córki Orphée zajmie 
sięzwołane na 8 października br. NWZ PZ Cormay S.A.  

*** 

W pierwszej połowie 2012 r. Grupa Cormay zanotowała 51,7 mln zł przychodów ze 
sprzedaży, poprawiając wynik uzyskany w analogicznym okresie roku 2011 o 32,5 proc. 
Jednocześnie Grupa wygenerowała blisko 9,5 mln zł wyniku EBITDA i ponad 7,7 mln zł zysku 
netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To odpowiednio o 24,2 i 47,7 
proc. więcej niż rezultaty osiągnięte przed rokiem.  

*** 

Grupa PZ Cormay 

Lider branży diagnostyki in vitro (IVD) w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, który jest 
obecny z ofertą produktową w 150 krajach. Główne segmenty biznesowe to biochemia i 
hematologia, w ramach których posiada portfolio innowacyjnych analizatorów oraz testów 
diagnostycznych najwyższej klasy. Grupa PZ Cormay oferuje swoje produkty pod markami PZ 
Cormay, Orphée (Szwajcaria) oraz Audit Diagnostics (Irlandia). Innowacyjność Grupy wspiera 
doświadczony, międzynarodowy zespół R&D. 

PZ Cormay znajduje się w trakcie komercjalizowania rewolucyjnej na skalę świata 
technologii badań diagnostycznych, która pozwoli z jednej kropli krwi, pobranej na przykład 
z palca bez użycia strzykawki i probówki, wykonać w kilkanaście minut pełne spektrum 
testów z dokładnością przewyższającą aktualne standardy. Urządzenia będą niewielkich 
rozmiarów, a koszty ich zakupu oraz obsługi znajdą się na atrakcyjnym poziomie. Dlatego 



Spółka oczekuje dynamicznego rozwoju globalnego sektora point-of-care testing (POCT), 
włączając w to rynek badań wykonywanych bezpośrednio w gabinetach lekarskich. 

 


