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Po trzech kwartałach wynik EBITDA Grupy Cormay przekroczył już 
14,6 mln zł 
 

 Restrykcyjna polityka kosztowa zapewnia stabilną pozycję finansową; 
 

 Wzrost przychodów w I-III kw. br. o 21,7 proc., EBITDA – o 15,4 proc., a zysku netto 
- o 23,5 proc.; 

 
 Pozyskanie ponad 58,7 mln zł przez Orphee na akwizycję komplementarnego 

podmiotu z Europy Zachodniej  
 
W okresie styczeń – wrzesień 2012 r. Grupa PZ Cormay zanotowała 78,8 mln zł przychodów 
ze sprzedaży, poprawiając wynik sprzed roku o 21,7 proc. Jednocześnie skonsolidowany 
wynik EBITDA skoczył o 15,4 proc., przekraczając 14,6 mln zł. Zysk netto Grupy PZ Cormay za 
trzy kwartały tego roku wzrósł o 23,5 proc., do 13,4 mln zł. 
 
- Te bardzo pozytywne tendencje to owoc naszej strategii dynamicznego rozwoju przy 
zachowaniu restrykcyjnej polityki kosztowej. Prowadzimy innowacyjne projekty, rozwijamy 
struktury sprzedażowe, a jednocześnie potrafimy zarabiać coraz więcej – komentuje Tomasz 
Tuora, Prezes Zarządu PZ Cormay SA. 
 
Warto zauważyć, że w samym trzecim kwartale br. Grupa PZ Cormay wygenerowała 6,2 mln 
zł zysku brutto (+45 proc. rok do roku), płacąc 0,5 mln zł podatku. W rezultacie zysk netto 
wyniósł 5,7 mln zł, przewyższając rezultat sprzed roku o 1 proc. Przed rokiem wynik netto był 
jednak wyższy dzięki 1,4 mln zł aktywa podatkowego (ujemna wartość podatku). Przychody 
zwiększyły się natomiast rok do roku o 5,3 proc., do 27,1 mln zł. Zmniejszenie dynamiki 
wzrostu w porównaniu do dynamiki zanotowanej w  pierwszym półroczu wynika wprost z 
efektu bazy. Od III kwartału 2011 r. rozpoczęło się bowiem konsolidowanie wyników 
irlandzkiej spółki Innovation Enterprise. 
 
- Motorem wzrostu wyników Grupy w minionym okresie były: PZ Cormay S.A., Innovation 
Enterprise oraz spółki białoruska i rosyjska. Orphee, po dwóch latach bardzo dynamicznego 
wzrostu, jest w trakcie porządkowania biznesu przed kolejnym okresem zwiększania skali 
biznesu. Co ważne, potrafi utrzymać zdobyte do tej pory udziały rynkowe – podkreśla Prezes 
Tuora. 
 
Przepływy pieniężne Grupy PZ Cormay z działalności operacyjnej w okresie styczeń-wrzesień 
br. wyniosły 0,3 mln zł na plusie. Największą ujemną pozycją (-7,7 mln zł) są tu rozliczenia 



międzyokresowe, czyli ponoszone koszty, które są związane z rozwojem nowych produktów. 
Tymczasem przed rokiem, oprócz ogólnie mniejszej skali prac R&D, zakończyła się również 
faza prototypowa nowego analizatora biochemicznego Equisse (tradycyjna technologia), a 
wszelkie wydatki rozwojowe z nim związane (6 mln zł) zostały odjęte z rozliczeń 
międzyokresowych i przeniesione do wartości niematerialnych i prawnych w bilansie. 
 
- Gdyby oczyścić rachunek cash flow z wydatków rozwojowych, a także odjąć zasilenie naszej 
irlandzkiej spółki w kapitał, to przepływy operacyjne za trzy kwartały tego roku byłyby 
wyższe o około 12 mln zł. Jesteśmy przekonani, że te wydatki przyniosą w przyszłości 
wielokrotnie wyższe zyski – wyjaśnia Prezes PZ Cormay SA. 
 
W ślad za zdobywaniem coraz istotniejszej pozycji na globalnym rynku (obecność w ponad 
150 krajach), Grupa PZ Cormay zoptymalizuje swoją strukturę. Maksymalizacji przychodów i 
marży będzie sprzyjała marka Orphee, która stanie się marką wiodącą Grupy. Jednocześnie 
to właśnie spółka Orphee stanie się  odpowiedzialna za akwizycje, produkcję oraz 
dystrybucję w Grupie, a PZ Cormay – poza posiadaniem pakietu kontrolnego akcji w Orphee 
– będzie skupiał się na pracach badawczo-rozwojowych. 
 
W październiku br., pomimo niesprzyjających nastrojów na rynku kapitałowym, Orphee S.A. 
z sukcesem przeprowadziła ofertę prywatną akcji (6,6 mln walorów, 33 proc. w 
podwyższonym kapitale). Popyt znacznie przewyższył podaż, a do spółki trafiło brutto 58,74 
mln zł. 
 
- Na rynku diagnostyki bariery wejścia są bardzo duże, a my posiadamy dodatkowo wyraźne 
przewagi konkurencyjne. Dzięki finalizowanemu przejęciu zamierzamy skokowo zwiększyć 
skalę naszej działalności oraz osiągnąć wyraźne efekty synergii. Finalizujemy w Orphee 
transakcję przejęcia komplementarnego podmiotu , którego domeną jest immunologia. To 
ponad 30 proc. rynku diagnostyki in vitro, podczas gdy biochemia i hematologia – czyli to, w 
czym dotychczas mieliśmy największe kompetencje – odpowiada za około 40 proc. rynku – 
zaznacza Tomasz Tuora. 
 
- Przejęcie spółki zajmującej się immunologią zapewni również lepsze przygotowanie na 
rynkowy sukces naszego innowacyjnego analizatora BlueBox i rozwój naszej platformy badań 
POCT. Prace z nią związane trwają zgodnie z planami – dodaje Prezes Tuora. 
 
  
 
*** 
 
Grupa PZ Cormay 
 
Lider branży diagnostyki in vitro (IVD) w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, który 
działa obecnie już w skali globalnej. 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, Orphee (Szwajcaria) oraz Audit Diagnostics (Irlandia). Innowacyjność Grupy wspiera 
doświadczony, międzynarodowy zespół R&D. 
 



PZ Cormay jest 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), w tym rynek badań 
wykonywanych bezpośrednio w gabinetach lekarskich. 


