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Spółka podała zaudytowane prognozy na 2010 
Przychody i zysk o połowę większe  

W 2010r. PZ Cormay prognozuje znaczny wzrost przychodów i zysków. Te pierwsze mają wzrosnąć 

o 57 proc., a drugie o 47 proc. Dobre wyniki mają być głównie rezultatem integracji działań  

z Orphee. Grupa szykuje ekspansję na rynku światowym. 

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. 

-  To ostrożne założenia. W drugiej połowie roku chcemy przenieść produkcję odczynników Orphee do 

naszego  lubelskiego zakładu. Przyniesie to spore oszczędności. Konsolidacja otwiera przed nami 

olbrzymie możliwości dalszego rozwoju. Wspólnie z nowo przejętymi kanałami dystrybucji grupa 

będzie prowadzić sprzedaż w ponad 100 krajach. Wiele kanałów dystrybucji już wypróbowaliśmy. 

Ponadto przygotowujemy się do światowej promocji wprowadzanego na rynek analizatora 

hematologicznego  z automatycznym podajnikiem próbek. Mamy bardzo dużo zamówień. Stąd też 

wiele wątpliwości, czy uda się je wszystkie zrealizować.  – przyznaje Tomasz Tuora, prezes PZ 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. Grupa będzie również rozwijać ofertę w dziedzinie odczynników do biochemii. 

- W biochemii, bardzo ważną kwestią dla naszych klientów jest ilość posiadanych w ofercie 

parametrów. Idąc w sukurs ich potrzebom wprowadziliśmy w zeszłym roku odczynniki do oznaczania 

cystatyny c, substancji odurzających i leków. W 2010 planujemy poszerzyć ofertę o kolejnych 20 

parametrów m.in. homocysteinę, kappa chain oraz NEFA – wymienia Tomasz Tuora. 

 

 
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 2009 r. Cormay osiągnął 3,04 mln zł 
czystego zysku wobec 1,42 mln zł w 2008 roku. Przychody wyniosły 38,45 mln zł, w stosunku do roku 
2008, kiedy miała 31,08 mln zł. 


