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Kolejne przejęcia mają znacząco zwiększyć sprzedaż 

 

Cormay wykonał podwyższoną prognozę  

 
Grupa planuję budowę nowego zakładu, aby podołać zamówieniom. W minionym roku 

największy udział w skonsolidowanych przychodach miał rynek polski, rosyjski, chiński  

i turecki. Dzięki przejęciom spółka planuje znaczący wzrost sprzedaży w Indiach i Chinach.  

 

Cormay zarobił w minionym roku na czysto 6,2 mln zł przy 62 mln zł przychodów ze 

sprzedaży, zrealizował tym samym – podwyższoną w październiku - prognozę finansową na 

2010. Pierwotnie zakładano wypracowanie odpowiednio 4,5 mln zł i 60,6 mln zł. Dynamika 

względem całego 2009 r. wyniosła dla zysku 210 proc. a dla przychodów 61 proc.  

 

- Osiągnięcie lepszych wyników zawdzięczamy głównie  przejęciu Orphee, którą udało się 

zrestrukturyzować szybciej i efektywniej niż wcześniej zakładaliśmy. Za granicą nasze 

produkty możemy sprzedawać teraz właśnie pod tą marką, która jest bardzo rozpoznawalna 

na świecie. Jako spółka szwajcarska osiągniemy jeszcze większe marże – zapowiada Tomasz 

Tuora, Prezes PZ Cormay  

 

Dodał, że proces reorganizacji i restrukturyzacji Orphee zakończył się pełnym sukcesem, 

nastąpiła też pełna integracja procesów logistycznych na poziomie całej Grupy. Pozwoli to na 

dalszą optymalizację i redukcję kosztów. Dzięki zeszłorocznemu przejęciu, Cormay sprzedaje 

swoje produkty już w 101 krajach.  

 

- W 2011 r. skupimy się na rozwoju na rynkach zagranicznych. Tak jak zapowiadałem, 

planujmy przejęcie firmy z Europy Zachodniej z własną siecią sprzedaży na rynkach indyjskim 

i chińskim, które rosną o 20 proc. rocznie. Jeśli dojdzie do przejęcia możemy znacząco 

zwiększyć nasze przychody ze sprzedaży – zapowiada Tomasz Tuora.  

 

Prezes nie wykluczył jednocześnie przejęcia firmy z USA. Powrót do rozmów z firmą ze 

Stanów Zjednoczonych planowany jest na drugi kwartał tego roku.  

 

Cormay planuje ok. lipca br. rozpocząć budowę nowego zakładu produkcyjnego  w Lublinie 

kosztem około 10 mln zł. Ma to pozwolić na zwiększenie mocy produkcyjnych jeśli chodzi  

o odczynniki biochemiczne i hematologiczne. Zakład pomieści też montownię dla 

analizatorów oraz będzie bazą logistyczną Grupy.  

 


