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PODSUMOWANIE 1Q 2015 – INFORMACJA PRASOWA 

 

 1Q 2015 zakończony przychodami w wysokości 11,6 mln zł, stratą operacyjną na poziomie 

1,2 mln zł i zyskiem netto w kwocie 5,1 mln zł 

 Brak konsolidacji metodą pełną Grupy Orphée, trudna sytuacja na rynku rosyjskim, a także 

wykazane przychody finansowe miały najistotniejszy wpływ na poziom wyników 

finansowych za 1Q 2015 

 Spółka kontynuuje wieloletni program inwestycyjny nakierowany na wprowadzenie do 

oferty handlowej własnych analizatorów – Equisse, Hermes i Bluebox 

W 1Q 2015 PZ Cormay S.A. osiągnął 11,6 mln zł przychodów, strata operacyjna wyniosła 1,2 mln zł 

a zysk netto 5,1 mln zł. Wyników tych - jako jednostkowych w 2015 - nie należy porównywać do 

publikowanych przez Spółkę wyników analogicznego okresu 2014, które były w tym czasie wynikami 

skonsolidowanymi całej Grupy. Osiągnięte przez Spółke przychody finansowe w wysokości 6,36 mln 

PLN wynikające głównie ze sprzedaży akcji Orphée dokonanej 26 lutego 2015 roku wpłynęły 

pozytywnie na wynik Spółki i były głównym składnikiem wykazanego zysku netto. 

Na poziom zaraportowanych wyników finansowych za 1Q 2015 – poza wyżej wspomnianym 

zdarzeniem jednorazowym – najistotniejszy wpływ miały dwa czynniki. Po pierwsze – brak 

uwzględnienia wyników spółek Grupy Orphée, która jest obecnie podmiotem stowarzyszonym, a we 

wcześniejszych latach była konsolidowana metodą pełną. Po drugie – trudna ogólna sytuacja 

makroekonomiczna w Rosji, w wyniku której eksport na ten rynek spadł do 1,5 mln zł z 4,9 mln zł 

w 1Q 2014. Brak kontroli nad Orphée uniemożliwił skoordynowane działania mające na celu 

zrekompensowanie niskich sprzedaży w Rosji na innych rynkach. Zarząd zakłada, że po odzyskaniu 

kontroli nad spółką szwajcarską sytuacja w dużej mierze unormuje się, jednak niezależnie 

podejmowane są działania zmierzające do budowy własnych kompetencji sprzedażowych, co udało 

się już wprowadzić na rynku polskim, gdzie spadki sprzedaży będą stopniowo niwelowane – mówi 

Janusz Płocica, prezes PZ Cormay S.A.           

Z transakcji sprzedaży akcji Orphée Spółka ma uzyskać łącznie 23,7 mln zł. Środki te służą do 

dokończenia prowadzonego od wielu lat programu inwestycyjnego, którego celem jest rozpoczęcie 

przez PZ Cormay produkcji i sprzedaży własnych analizatorów. 

Dzięki temu, po wprowadzeniu do sprzedaży własnych analizatorów, Cormay będzie mógł na 

przestrzeni kilku najbliższych lat skokowo zwiększyć skalę biznesu. Jako pierwsze – na przełomie 2015 

i 2016 roku – na rynek powinny trafić analizatory Equisse i Hermes. Obecnie trwają prace związane 

z ich walidacją i industrializacją. W 2016 roku premierę rynkową powinien mieć Bluebox. Tempo 

wprowadzania na rynek nowych analizatorów będzie jednak w dużej mierze uzależnione od 

dostępnych źródeł finansowania – wyjaśnia Janusz Płocica.   

http://www.cormay.pl/
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Brakujące na dokończenie projektów pieniądze pochodzić będą z planowanej na przełomie czerwca 

i lipca 2015 roku emisji akcji z prawem poboru serii K, którą zaaprobowało NWZA w dniu 2 kwietnia 

2015 roku. 

Głosując za emisją akcji z prawem poboru akcjonariusze potwierdzili, że zależy im na tym, aby 

trwający od wielu lat program inwestycyjny, który pochłonął łącznie około 56 mln zł, został 

dokończony i Spółka mogła się rozwijać w oparciu o nowe, własne i bardzo konkurencyjne produkty – 

podsumowuje Janusz Płocica.  

 

dodatkowych informacji udziela: 

Katarzyna Sadowska 

CC Group Sp. z o.o. 

Telefon: +48 22 440 14 40 

Mobile:  +48 697 613 020 

*** 

Grupa PZ Cormay to notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie producent i 

dystrybutor najwyższej klasy odczynników diagnostycznych oraz aparatury medycznej. Produkuje i 

sprzedaje testy diagnostyczne dla chemii klinicznej, hematologii, koagulologii, immunologii. W swojej 

ofercie posiada automatyczne analizatory biochemiczne, hematologiczne oraz immunologiczne. 

Oferuje w pełni zautomatyzowane systemy do analizy parazytologicznej, a także próżniowy system 

pobierania krwi. Grupa PZ Cormay oferuje swoje produkty pod cenionymi markami PZ Cormay, 

Orphée (Szwajcaria), Audit Diagnostics (Irlandia) oraz Diesse (Włochy). Innowacyjność Grupy PZ 

Cormay wspiera doświadczony, międzynarodowy zespół badawczo-rozwojowy, a jej produkty są 

eksportowane do ponad 150 krajów świata. 

 


