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Przejęte Orphee rentowne pierwszy raz w historii 
 

Rekordowe wyniki Cormaya 
 

PZ Cormay zanotował po III kwartałach br. rekordowo wysokie wyniki finansowe. Przychody ze 

sprzedaży grupy Cormay wzrosły o 77 proc. do 46,85 mln zł z 26,4 mln zł wypracowanych w 

analogicznym okresie ubiegłego roku. EBIT udało się niemal podwoić osiągając 5 mln zł. W 

stosunku do 2,57 mln zł w 2009 roku oznacza to wzrost zysku operacyjnego o 94 proc. Zysk netto 

po 9 miesiącach tego roku wyniósł 5,57 mln zł i wzrósł o 126 proc. w stosunku do porównywanego 

okresu (2,46 mln zł przed rokiem). 

 

- Dobre wyniki trzeciego kwartału, jak i dziewięciu miesięcy tego roku, to głównie zasługa efektów 

synergii związanych z integracją działalności z przejętą w styczniu szwajcarską spółką  Orphee. 

Ponadto, odnotowujemy bardzo dobrą sprzedaż podstawowych oraz nowowprowadzonych 

produktów Cormay. W październiku rozpoczęliśmy także produkcję odczynników hematologicznych 

pod marką Orphee, które do tej  pory kupowaliśmy na zewnątrz – wyjaśnia Tomasz Tuora, prezes PZ 

Cormay.  

 

Prezes dodał jednocześnie, że dzięki bardzo szybkiej restrukturyzacji szwajcarskiego Orphee już po 

trzech kwartałach przychody ze sprzedaży genewskiej spółki wyniosły blisko 20 mln zł i po raz 

pierwszy w swojej historii stała się ona rentowna.  

 

Przypomnijmy, że w październiku Cormay zdecydował się na podwyższenie prognozy finansowej na 

ten rok. Obecnie, szacuje się, że przychody grupy wyniosą 62,03 mln zł, a zysk netto sięgnie 6 mln 

zł. 

 

Cormay jest obecnie w trakcie budowy innowacyjnego analizatora biochemicznego z linią 

odczynnikową. Projekt jest realizowany przy wsparciu środków z dotacji z Unii Europejskiej. 

Realizacja projektu planowana jest na lata 2009-2012. Wydatki na realizację projektu wyniosą 

ogółem 10,95 mln zł. 

 

Przychody ze sprzedaży grupy Cormay wyniosły w III kw. 16 mln zł, co oznacza wzrost o 81 proc.  

w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Zysk operacyjny EBIT urósł aż o 155 proc. do 

2,04 mln zł z 0,8 mln zł przed rokiem. Zysk netto z 2009 roku w wysokości 0,92 mln zł, grupa 

Cormay zamieniła na 2,42 mln zł w tym roku, co stanowi wzrost rdr o 163 proc. 

 


