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BS-400 ma zapewnić wysoki udział w rynku biochemii 
 

Największy producent odczynników do diagnostyki laboratoryjnej w Europie Wschodniej i 

Centralnej znów nie rozczarował inwestorów swoimi wynikami po I kwartale 2010 r. Przychody 

grupy wzrosły o 77,87 proc. do 15,48 mln zł z 8,7 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie 

roku ubiegłego. Zysk netto wystrzelił z kolei o 81,46 proc. osiągając rezultat 1,34 mln zł w stosunku 

do 0,73 mln zł przed rokiem. 

PZ Cormay, od początku roku, do konsolidacji włączyła już wyniki przęjętej w styczniu tego roku 

szwajcarskiej spółki Orphee. Prezes Tuora zaznaczał jednak przed kilkoma miesiącami, że znaczącego 

jej wpływu na rezultaty całej grupy spodziewa się dopiero od II kwartału. W omawianym okresie PZ 

Cormay wypróbowywał dopiero nowej sieci dystrybucji, skupiając się głównie na reorganizacji 

szwajcarskiej spółki. Teraz czeka spółkę sporo wydatków. 

- W związku z akwizycją Cormay zamierza zwiększać zatrudnienie w dziale logistyki, dziale sprzedaży 

oraz dziale serwisu i wsparcia produktowego i technicznego, co będzie skutkowało zwiększonymi 

kosztami sprzedaży w 2010 roku. Spółka zamierza również w 2010 roku aktywnie promować 

aparaturę i testy do badań cytologicznych, co będzie również wiązało się ze zwiększonymi nakładami - 

napisano w komentarzu do wyników. 

PZ Cormay zamierza również w tym roku przeprowadzić inwestycję w celu zwiększenia mocy 

produkcyjnych. Nowy zakład produkcyjny w Lublinie ma pozwolić na produkcję odczynników 

i aparatury oraz być bazą logistyczną dla grupy. 

W I kwartale PZ Cormay rozpoczął wprowadzanie do sprzedaży aparatu biochemicznego 

wykonującego 400 oznaczeń na godzinę. Zdaniem Zarządu, BS-400 może zapewnić w kolejnych latach 

wzrost sprzedaży zestawów odczynnikowych do biochemii oraz zapewnić wzrost udziału w rynku w 

Polsce i rynkach eksportowych. Dzięki przejęciu kanałów dystybucyjnych Orphee, grupa ma szansę 

również zwiększyć przychody i udział w światowym rynku diagnostyki in-vitro. 

Spółka podtrzymała swoją prognozę wyników na 2010 r. Przychody mają sięgnąć 60,62 mln zł, a zysk 

netto 4,5 mln zł. 


