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Prezes PZ Cormay nie sprzedaje akcji, rozważa ich dokupienie 

 

Obawy o podaż akcji po wprowadzeniu do obrotu walorów serii G są nieuzasadnione. 

 
W piątek, 20 maja 2011 roku, PZ Cormay poinformował o uchwale Zarządu KDPW w sprawie 

przyjęcia do depozytu 1,736 mln akcji serii G. O wprowadzeniu akcji do obrotu Spółka 

poinformuje osobnym komunikatem. Piątkowy komunikat wywołał jednak wśród 

inwestorów falę spekulacji o możliwej podaży akcji, co mogło negatywnie wpłynąć na 

notowania akcji PZ Cormay. Tymczasem obawy te są bezpodstawne, a cała operacja ma 

charakter techniczny. 

 

- Akcje te należą do spółki Cormay AG, którą kontroluję. Cormay AG nie sprzedaje i nie 

zamierza sprzedawać akcji PZ Cormay, gdyż jesteśmy przekonani o niezwykle dobrych 

perspektywach spółki – mówi Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay.  

 

Do giełdowego obrotu ma wejść 1,736 mln akcji z 4 mln akcji serii G wyemitowanych w 

listopadzie 2010 roku. Walory serii G w całości objął Cormay AG. Emisja akcji serii G o 

wartości 22 mln zł wyposażyła PZ Cormay w kapitał na atrakcyjne przejęcia spółek z branży. 

 

- W przeciągu około miesiąca powinniśmy zaprezentować spółkę z Europy Zachodniej, której 

przejęcie sfinalizujemy. Jej oferta jest komplementarna do naszej, a jednocześnie 

stosunkowo szybko jesteśmy w stanie zwiększyć jej skalę działania. Pozyskamy cenny zespół 

badań i rozwoju, a także mocniej wejdziemy na rynki azjatyckie – mówi prezes Tuora.  

 

PZ Cormay posiada również rewolucyjną w skali globalną technologię, która zmieni oblicze 

diagnostyki medycznej. Niezwykle mocno polepszy się dostępność badań krwi, jakość i 

powtarzalność wyników oraz inwazyjność badania dla pacjenta. Relatywnie niskie koszty i 

przełomowa technologia sprawią, że całe spektrum badań będzie można wykonać w 

gabinecie lekarskim podczas jednej wizyty. 

 

- Obecna przecena notowań akcji PZ Cormay na GPW stwarza niezwykle atrakcyjną okazję 

inwestycyjną. Dlatego rozważam zwiększenie stanu posiadania akcji PZ Cormay poprzez 

zakupy walorów na sesjach giełdowych – mówi Tomasz Tuora.  

 

Obecnie Tomasz Tuora kontroluje 30,55 proc. kapitału i jest największym akcjonariuszem  

PZ Cormay. 


