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PZ Cormay intensyfikuje prace nad rewolucyjną technologią badań 

diagnostycznych i wejdzie do USA 

 
Dynamiczny rozwój Spółki przyspieszy emisja akcji. Oferta spotkała się  

z bardzo dużym popytem, a cena sprzedaży akcji przewyższyła kurs na GPW. 

 
Zarząd PZ Cormay S.A., globalnego gracza na rynku diagnostyki medycznej, zdecydował  
o zrealizowaniu uprawnienia wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia PZ Cormay z dnia 8 października 2010 roku o wysokości kapitału docelowego 
Spółki. 
 
- W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszą rewolucyjną platformą technologiczną 
na globalnym rynku, zdecydowaliśmy o zintensyfikowaniu prac nad jej industrializacją. Tym 
bardziej, że jesteśmy pewni jej przełomowości w skali świata. Rozważaliśmy różne formy 
finansowania, a emisja akcji w ramach kapitału docelowego zwyciężyła pod względem 
kosztów i czasu wpływu środków do Spółki. Teraz czujemy się niezmiernie komfortowo w 
naszych działaniach, które dynamicznie budują wartość dla akcjonariuszy – komentuje 
Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay S.A. i wiodący akcjonariusz Spółki.  
 
Prezes dodaje, że realizacja strategii PZ Cormay, która wiąże się z dynamicznym rozwojem 
Grupy Kapitałowej PZ Cormay, jest niezwykle korzystna dla wszystkich akcjonariuszy. 
 
- Każde podwyższenie kapitału oznaczało w przypadku PZ Cormay skokowy wzrost skali 
działalności  
i duży wzrost wartości Spółki. Takiego samego scenariusza spodziewam się również obecnie 
– mówi prezes Tomasz Tuora. 
 
Prezes PZ Cormay ujawnia, że dzięki emisji akcji finansującej komercjalizację przełomowej 
technologii PZ Cormay, bieżące zyski Spółki będą mogły budować jej wartość w kolejnych 
obszarach. 
 
- Patrząc na mapę świata, nie jesteśmy obecni jeszcze jedynie w Ameryce Północnej. 
Tamtejszy rynek wydaje się nam bardzo interesujący i widzimy wiele okazji do szerszego 
zaistnienia na nim. Na horyzoncie krystalizuje się duży kontrakt z jednym z największych 
graczy w branży – zapowiada prezes Tuora. 
 
Obecna transakcja podwyższenia kapitału PZ Cormay ma podobny przebieg jak ta z listopada 
2010 r. (wtedy chodziło o sprzedaż, a następnie emisję 4 mln akcji po 5,5 zł za sztukę).  We 
wtorek, 27 lipca 2011 roku, DM PKO BP przeprowadził przyspieszoną budowę księgi popytu 
(tzw. ABB)  
na akcje PZ Cormay dopuszczone do obrotu na GPW, które są własnością Cormay AG 
(podmiot kontrolowany przez Tomasza Tuora). Pomimo negatywnych nastrojów na szerokim 



rynku i wyraźnym spadku indeksów giełdowych, oferta PZ Cormay spotkała się z bardzo 
dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych, przewyższającym oferowaną liczbę 
akcji.  
 
Wiara inwestorów finansowych w przyszłość Spółki została potwierdzona ceną sprzedaży 
akcji (14,5 zł) – nie tylko brak było powszechnie oczekiwanego w tego typu transakcjach 
dyskonta,  
ale pojawiła się nawet premia: cena sprzedaży akcji była bowiem o blisko 4 proc. wyższa niż 
kurs akcji PZ Cormay z wtorkowego zamknięcia sesji na GPW. Transakcje pakietowe zawarto 
w trakcie wtorkowej sesji giełdowej. W najbliższych dniach zarząd PZ Cormay zaoferuje 
Cormay AG akcje nowej emisji w ramach kapitału docelowego po 14,5 zł za sztukę, a Cormay 
AG zamierza niezwłocznie je objąć po tej cenie, równej cenie sprzedaży akcji przez Cormay 
AG z 27 lipca.  
 
W maju br. PZ Cormay S.A. poinformowała o trwających pracach nad rewolucyjną 
technologią badań diagnostycznych i uzyskanej ochronie patentowej. Technologia Spółki 
pozwala na wykonanie pełnego spektrum badań biochemicznych krwi z zaledwie 1 kropli 
krwi. Jednocześnie koszt aparatów będzie istotnie niższy niż obecnie produkowanych, 
podobnie jak koszty ich użytkowania. Co więcej, wyniki badań okazują się wielokrotnie 
dokładniejsze i w pełni powtarzalne, a ich uzyskanie zajmie sekundy. Urządzenia będą 
charakteryzowały się rozmiarami laptopa czy projektora, przez co będą mogły być używane 
zarówno w laboratoriach, jak również w gabinetach lekarskich i karetkach oraz indywidualnie 
przez osoby pragnące systematycznie monitorować swój stan zdrowia w domu.  
W efekcie z przeprowadzonych przez Spółkę analiz wynika, że komercjalizacja nowej 
technologii doprowadzi do:  
 
- rewolucyjnych zmian na rynku diagnostyki medycznej w skali globalnej, w szczególności w 
zakresie biochemii, immunologii i badań molekularnych (85 proc. badań laboratoryjnych na 
świecie), 
  
- utworzenia nowego segmentu rynku w skali światowej poprzez udostępnienie możliwości 
wykonywania pełnego spektrum badań indywidualnie lub w gabinecie lekarskim 
(rewolucyjna zmiana w zakresie Point of Care Testing) 
 
Światowy rynek diagnostyki medycznej jest obecnie warty ponad 40 mld USD, a w 2015 r. – 
nawet bez brania pod uwagę spodziewanych zmian, które niesie ze sobą technologia PZ 
Cormay – jego wartość szacowana jest przez ekspertów na 50 mld USD. 


