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W przyszłym roku mo Ŝliwe podwojenie zysków 

Najwi ększy producent odczynników do diagnostyki laborator yjnej w Europie 
Wschodniej i Centralnej pozyskał z prywatnej emisji  23 mln zł. Oprócz tego, firma stara 
się o dofinansowanie unijne, dzi ęki którym pozyska ok. 11 mln zł. Środki z emisji maj ą 
"pój ść" na zasilenie kapitału obrotowego oraz inwestycje związane z akwizycj ą 
szwajcarskiego partnera. Dzi ęki dotacjom rozpoczn ą się prace nad nowym aparatem 
hematologicznym. W efekcie spółka mo Ŝe nawet podwoi ć swoje przychody i zysk.  

Cormay jest bliski finalizacji inwestycji kapitałowej w szwajcarską spółkę Orphee. Wczoraj 
zakończyła się oferta prywatna, dzięki której spółka pozyskała 23 mln zł. Nowi akcjonariusze 
objęli 10 mln akcji (wszystkie oferowane akcje), płacąc 2,30 zł za walor. Bardzo moŜliwe 
jednak, Ŝe na samą akwizycję spółka nie będzie potrzebować tych pieniędzy.  

- Jeśli due dilligence w szwajcarskim podmiocie zakończy się pomyślnie, a walne 
zgromadzenie wyrazi zgodę, zostanie przegłosowana dodatkowa emisja 3 mln akcji dla 
dotychczasowych akcjonariuszy Orphee. Za środki pozyskane z emisji przejmiemy całkowitą 
kontrolę nad spółką - tłumaczy Tomasz Tuora , prezes Cormaya. 

Na co więc miałyby pójść pieniądze z kończącej się oferty prywatnej? Zarząd Cormay-a 
wcześniej zapowiadał, Ŝe 6 mln zł zostanie przeznaczone na zasilenie kapitału 
obrotowego Orphee. Ponadto, za 9 mln zł spółka planuje zbudować nowy zakład w Lublinie 
do produkcji odczynników oraz sprzętu diagnostycznego pod marką Orphee. Co ma dać 
Cormayowi przejęcie? 

- Jednym z głównych celów jest przejęcie kanałów dystrybucji w 80 krajach oraz dostęp do 
nowoczesnych technologii związanych z produkcją aparatów hematologicznych. Jestem 
pewny, Ŝe integracja działań z Orphee, zwiększy siłę konkurencyjną na wszystkich rynkach 
oraz pozwoli na zwiększenie sprzedaŜy  
i poziomu uzyskiwanych marŜ. Konsolidacja umoŜliwi takŜe wiele efektów synergii, między 
innymi zredukowalibyśmy koszty logistyczne oraz te związane z organizacją wystaw i targów 
branŜowych – wylicza Tomasz Tuora . 

Prezes spółki zdradził, Ŝe jest szansa, Ŝe ok. 55 proc. kosztów inwestycji  
w poszerzenie mocy produkcyjnych w lubelskim zakładzie, zostanie sfinansowanych z 
funduszy unijnych. Reszta dotacji miałaby zostać przeznaczona na rozpoczęcie prac nad 
nowym aparatem do hematologii. 

- Potrzebujemy na to w sumie 21 mln zł, ale połowa tej kwoty ma pochodzić ze środków 
unijnych. Decyzję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinniśmy otrzymać do 
końca roku. Jeśli się uda rozpoczniemy pracę nad nowym aparatem do hematologii, który 
wprowadzimy na rynek w ciągu 5 lat. - wyjaśnia Tuora.  

Celem grupy Cormay po integracji jest podwojenie przychodów i zysków netto na koniec 
2010 r. 

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. Spółka po trzech kwartałach ma 26,4 mln zł przychodów ze 
sprzedaŜy oraz 2,46 mln zł zysku netto.  



 


