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6 mln zł zysku netto w tym roku to o 30 proc. więcej niż zakładano  
 
Cormay dotrzymał słowa i przekroczył prognozę  
 
Lider w produkcji odczynników i aparatury diagnostycznej w Europie Środkowej i Centalnej 
podniósł dziś prognozę zysku netto do 6 mln zł. Wcześniej planował osiągnięcie 4,5 mln zł z tego 
tytułu. To oznacza wzrost w stosunku do założeń o 33 proc. Zarząd ten sukces tłumaczy szybkimi 
efektami synergii z przejętą na początku roku spółką Oprhee.  
 
Zarząd PZ Cormay zapowiadał już wcześniej, że w IV kwartale zmieni prognozę na ten rok. Tak też 
zrobił. W pierwotnej prognozie, spółka zakładała wypracowanie 60,62 mln zł ze sprzedaży i 4,5 mln 
zł zysku netto.  

 - To były bardzo konserwatywne założenia. Od strony przychodowej wynik nie 
będzie znacznie się różnił. Po I półroczu udało nam się jednak wypracować nieco 
ponad 3 mln zł zysku netto. Na koniec roku spodziewam się zatem przynajmniej 
podwojenia tego rezultatu. Zwłaszcza, że czwarty kwartał jest tradycyjnie 
najlepszy dla spółki - podkreślił Tomasz Tuora, prezes grupy Cormay. 

Teraz Zarząd, w opublikowanej dziś prognozie, spodziewa się osiągnąć 62,03 
mln zł ze sprzedaży i 6 mln zł zysku netto. Prezes Tuora sam przyznał, że grupa 
rozwija się nadspodziewanie dobrze.  

- Osiągnięcie lepszych wyników od wcześniej zakładanych wynika z szybszej i bardziej efektywnej 
restrukturyzacji Orphee. W pierwszej połowie 2010 roku  przychody całkowite szwajcarskiej spółki 
wyniosły 12,73 mln zł (cała grupa Cormay osiągnęła 30,84 mln zł – przyp. red.). To główna 
przyczyna dla której zdecydowaliśmy się podnieść prognozy – przyznaje Tomasz Toura.  
 
Warto zwrócić uwagę, że pierwotne wyliczenia zakładały, że na rynek wcześniej trafi hit roku 
Cormaya, czyli automatyczny, 22-parametrowy analizator hematologiczny z automatycznym 
podajnikiem próbek (tzw. autoloader). Wówczas korekta wyników mogłaby być jeszcze większa. 
 
- Od 1 października ruszyły już dostawy komercyjne. W przyszłym roku 
chcemy sprzedać ok. 150 autoloaderów. W przyszłym roku chcielibyśmy 
zwiększyć przychody Cormaya o 30 proc. rok do roku, sprzedaż 
outloaderów może nam w tym znacząco pomóc - przyznał Prezes Tuora. 
 
 
 
 
PZ CORMAY SA jest producentem odczynników diagnostycznych i dystrybutorem sprzętu diagnostycznego. Firma 
produkuje i sprzedaje testy in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, kardiologii oraz serologii grup krwi. 
Spółka oferuje też automatyczne analizatory biochemiczne i hematologiczne. W jej ofercie jest również 
zautomatyzowany system do analizy parazytologicznej oraz próżniowy system pobierania krwi.  


