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Cormay: 3 proc. światowego rynku b ędzie nasze 

Największy producent odczynników do diagnostyki laborator yjnej w Europie 
Wschodniej i Centralnej w II połowie tego roku zami erza rozpocz ąć produkcj ę 
odczynników pod mark ą Orphee. PZ Cormay zapowiada tak Ŝe wejście w rynek 
aparatów do hematologii. Niedługo wprowadzi na ryne k analizator nowej generacji 
z automatycznym podajnikiem próbek (autoloader).  

Zainteresowanie tym sprzętem juŜ jest ogromne. Cormay spodziewa się, Ŝe uda mu się 
w tym roku zdobyć 3 proc. udziału światowego rynku w sprzedaŜy aparatury do 
hematologii. 

- Mamy juŜ tak duŜo zamówień na ten sprzęt, Ŝe nie wiem czy uda nam się wszystkie 
zrealizować. Światowa roczna sprzedaŜ aparatów do hematologii szacowana jest na 30 
tys. My chcemy w tym roku sprzedać ich ok. 1 tysiąca - twierdzi Tomasz Tuora, prezes 
PZ Cormay. 

W tym roku Cormay duŜo czasu chce poświęcić integracji działań z przejętą w styczniu 
br. szwajcarską spółką Orphee. Szef firmy spodziewa się, Ŝe po tej akwizycji, spółka 
stanie się globalnym graczem na rynku. Wspólnie z nowo przejętymi kanałami 
dystrybucji, grupa będzie prowadzić sprzedaŜ w ponad 100 krajach.  

- Konsolidujemy wyniki juŜ od stycznia tego roku. Na razie chcemy jednak 
przeprowadzić restrukturyzację. Przenosimy całą logistykę i kadrę do Polski, co pozwoli 
znacznie zredukować koszty. W II połowie roku chcemy uruchomić produkcję wyrobów 
Orphee w naszym lubelskim zakładzie - powiedział Tomasz Tuora , prezes Cormay. 

PZ Cormay pokazał bardzo dobre wyniki skonsolidowane za 2009 rok. Czysty zarobek 
zwiększył się o 114 proc. do 3,04 mln zł z 1,42 mln zł w 2008 roku. Wysoki wzrost grupa 
zanotowała równieŜ po stronie zysku operacyjnego, który zwiększył się rdr o 89 proc. 
osiągając poziom 3,44 mln zł. Przychody grupy Cormay wyniosły 38,45 mln zł, co 
oznacza wzrost o 23 proc. w stosunku do roku 2008, kiedy miała 31,08 mln zł. 
 
Spółka wypadła równieŜ bardzo dobrze w ostatnim kwartale minionego roku. Jak to 
udało się spółce? 
 
 
 
 



- CięŜko pracowaliśmy. Wprowadziliśmy około 40 nowych produktów w biochemii; m.in. 
gotowe zestawy do analizatorów wysokiej prędkości, czy odczynniki do badań substancji 
odurzających. Opracowaliśmy równieŜ i wprowadziliśmy do produkcji nowe odczynniki 
hematologiczne do 22 i 26 parametrowych analizatorów hematologicznych. 
Wprowadziliśmy równieŜ bardzo szybki analizator biochemiczny BS 400, przeznaczony 
dla laboratoriów szpitalnych, wykonujących ponad 100 tys. badań rocznie – wymienia 
prezes Tuora . 
 
Przypomnijmy, Ŝe spółce w trudnym roku 2009 udało się równieŜ pozyskać 23 mln zł  
w subskrypcji prywatnej oraz pozyskać dotacje unijne na innowacyjne projekty. 
 
 
 
 
PZ CORMAY SA  jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu 
diagnostycznego. Firma produkuje i sprzedaje testy in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, 
hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Spółka oferuje teŜ automatyczne analizatory 
biochemiczne i hematologiczne. W jej ofercie jest równieŜ zautomatyzowany system do analizy 
parazytologicznej oraz próŜniowy system pobierania krwi.  
 
 


