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Cormay podbija chiński rynek 
Rekordowe zamówienie  

Cormay wyśle do Chin prawie 200 aparatów do hematologii. Dzięki nowemu zamówieniu łączna 

wartość sprzedaży na tym rynku wyniesie do końca roku 6,8 mln zł. To rekordowe zamówienie w 

historii spółki. Prezes Zarządu przyznał, że myśli o Chinach bardzo poważnie.  

- Przed kilkoma dniami, nasz chiński odbiorca, który jest wyłącznym dystrybutorem produktów marki 

Orphee, złożył zamówienie na 99 kolejnych aparatów do hematologii. W I kw. dostrczyliśmy mu już 96 

takich urządzeń. W sumie, sprzedamy mu do końca roku 195 aparatów. Dzięki temu zainkasujemy 6,8 

mln zł, co przekracza 10 proc.naszych przychodów z ostatnich cztrech kwartałów. To dla nas 

rekordowe zamówienie – przyznaje Tomasz Tuora, prezes grupy Cormay. 

Światowa sprzedaż analizatorów hematologicznych szacowana jest na 30 tys. rocznie. Cormay 

planuje sprzedać tych urządzeń ok. 1 tysiąca. To pozwoli firmie zdobyć 3 proc. udziału w rynku 

światowym.  

- Po przejęciu kanałów dystrybucyjnych Orphee otworzyły się przed nami nowe możliwości. Dzięki 

temu, dynamicznie się rozwijamy. Strategiczny będzie dla nas właśnie rynek chiński. Chcemy zdobyć w 

nim jak największy udział – powiedział Tomasz Tuora. 

 Przedmiotem zamówienia do Chin są aparaty hematologiczne (M22, M22 AL) wraz z odczynnikami 

do badań hematologii krwi (inaczej oznaczenia parametrów morfologicznych krwi), a także krwi 

kontrolnej do tych  aparatów oraz części zamiennych. Realizację nowych zamówień przewidziano na 

III i IV kw. 2010r.  

Przypomnijmy, że przychody największego producenta odczynników do diagnostyki laboratoryjnej w 

Europie Wschodniej i Centralnej mają wzrosnąć w tym roku o 57,66 proc. i wynieść  60,62 mln zł. W 

2009 r. wskaźnik ten wyniósł 38,45 mln zł. Prognoza zysku netto zakłada osiągnięcie 4,5 mln zł. To 

wzrost o 47,79 proc. w stosunku do ub.r., w którym spółka wypracowała 3,04 mln czystego zarobku. 

 

 

 
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 teŜ automatyczne analizatory 
biochemiczne i hematologiczne. W jej ofercie jest równieŜ zautomatyzowany system do analizy 
parazytologicznej oraz próŜniowy system pobierania krwi. W I kw. 2010. Cormay osiągnął 1,34 mln zł 
czystego zysku wobec 0,73 mln zł w I kw. 2009. Przychody grupy wyniosły 15,48 mln zł podczas, gdy 
w analogicznym okresie w 2009 r. było 8,7 mln zł. 


