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NOWY ZARZĄD 

ZACHOWANIE ATRAKCYJNOŚCI 
SPÓŁKI 

 W sierpniu 2014 nastąpiła zmiana układu sił w Radzie Nadzorczej Spółki oraz wybór nowego 
Zarządu Spółki 

 Na atrakcyjnym rynku Spółka rozwija core biznes, prowadzi R&D, wprowadza własne analizatory 
oraz posiada dodatkowy potencjał wynikający z Bluebox 

 Zarząd Spółki zweryfikował strategię rozwoju dla potrzeb samodzielnej działalności, 
tj. do czasu przejęcia kontroli operacyjnej nad Orphee SA 

 Spółka dokonała due dilligence działalności, projektów strategicznych i historycznej 
sprawozdawczości finansowej oraz dokonała ich korekty 

 Zarząd Spółki wprowadził do organizacji systemy zarzadzania, mające na celu ułatwienia w 
prowadzeniu działalności oraz zarządzania Spółką 

PRZEJĘCIE KONTROLI NAD 
ORPHEE SA 

 Trwający od roku spór z poprzednim Zarządem Spółki, jednocześnie dotychczasowym Zarządem 
ORPHEE zbliża się do rozstrzygnięcia 
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Nowe otwarcie PZ Cormay 



DIAGNOSTYKA  
perspektywiczny rynek 



 Wartość globalnego rynku IVD (In Vitro Diagnostic) w 2013 r. szacowana była na ok. 54,5 mld USD. W 2000 r. wartość rynku wyniosła zaledwie 20 
mld USD (13-letni wzrost CAGR historyczny o 8,5%). 

 Oczekiwana stopa wzrostu CAGR rynku IVD wynosi 4,9% w ciągu następnych 5 lat, co implikuje wartość rynku w 2017 r. na poziomie 69,3 mld USD. 

 Największe rynki IVD to Ameryka Północna (głównie z powodu USA i Kanady) oraz EMEA (głównie z powodu Europy Zachodniej). Japonia jest 
największym rynkiem IVD w Azji. 

 Kraje rozwinięte stanowią obecnie większość popytu na badania diagnostyczne, przy czym ich oczekiwane stopy wzrostu (CAGR 2-3% na lata 2012-
2017) są niższe od tych w krajach rozwijających się (do 10% w tym samym okresie). 
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Rynek IVD (1/2) 

Źródło:  PZ Cormay, Enterprise Analysis Corporation - IVD Marketreach, 
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 W Europie największymi rynkami IVD są: Niemcy (2,2 mld €), Francja (1,8 mld €) oraz  Włochy (1,7 mld €). Drugą grupę stanowią Hiszpania i UK 
(odpowiednio 971 mln € oraz 784 mln €), w pozostałych krajach wielkość pojedynczego rynku wynosi około 2-7 razy mniej. 

 W Polsce wydatki na IVD szacowane są na 281 mln € i rynek ten wrósł w 2013 r. o 7%.  

 W Europie średnio 18 € jest przeznaczana na IVD na osobę (per capita), przy czym w Polsce wydawane jest jedynie ok 7,3 €. W 2013 r.  największy 
wzrost wydatków na IVD nastąpił w Rumunii i na Litwie (8%), a następnie w Estonii (7,7%), w Polsce (7,3%) oraz w Słowacji (6,5%). 

 W takich krajach, jak Polska rynek IVD nadal szybko rośnie w wyniku inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz konieczność zwiększania 
jakości badań diagnostycznych.  
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Rynek IVD (2/2) 

Źródło:  PZ Cormay, Enterprise Analysis Corporation - IVD Marketreach, European IVD Market Statistics 
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Źródło:  Unilabs Corporate Presentation. Diagnostyka obejmuje prewencję, diagnozę oraz monitorowanie  7 

Czynniki wzrostu 

 Coraz większe wydatki na opiekę zdrowotną w efekcie 
starzającego się społeczeństwa. 

 Coraz bardziej oszczędne systemy opieki zdrowotnej: 

 prewencja, monitorowanie i wczesne wykrywanie chorób 
zwiększają jakość opieki, jednocześnie obniżając koszty opieki 
zdrowotnej, 

 badania laboratoryjne stanowią 2-3% łącznych kosztów opieki 
zdrowotnej, ale mają wpływ na 70-80% decyzji medycznych. 

 Wzrost populacji wraz z bogaceniem się społeczeństw w krajach 
rozwijających się. 

 Coraz lepsze i bardziej zaawansowane technologie 
oraz procesy diagnostyczne. Leki i leczenie są dobierane na 
podstawie precyzyjnych badań, stąd rynek na nowe testy się 
dynamicznie rozwija. 

 Pacjenci są bardziej świadomi i wymagają dobrej diagnostyki (to 
buduje rynek klasycznej diagnostyki jak również POC). Coraz 
większy dostęp przez Point-of-Care Testing. 

 Na wszystkich rynkach jest presja na ceny za badanie 
i nowe analizatory Spółki, ze swoimi wydajnościami 
i funkcjonalnością ułatwiającą pracę w laboratorium dobrze 
wpisują się w potrzeby rynku. 

Czynniki wzrostu rynku diagnostycznego 
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DO 2020 r. SZACUJE SIĘ PRZESUNIĘCIE WYDATKÓW Z 
LECZENIA NA PREWENCJĘ 
ORAZ DIAGNOZOWANIE 



STRATEGIA 
ROZWOJU 



PRACE NAD 
ANALIZATOREM 

BLUEBOX 

PRZEJĘCIE KONTROLI 
OPERACYJNEJ  

NAD GRUPĄ ORPHEE 

INDUSTRALIZACJA 
APARATÓW 

DIAGNOSTYCZNYCH 
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Priorytety na 2015 

* Dopuszczamy wydłużenie się procesu komercjalizacji w efekcie potrzeby udoskonalenia niektórych rozwiązań technicznych (co może się okazać w ramach procesu walidacji) i optymalizacji 
produkcji niektórych podzespołów pod kątem obniżenia kosztów. Na dzisiaj szacujemy, że jeśli zrealizują się powyższe zdarzenia, proces komercjalizacji może się wydłużyć o 3 miesiące.  
Źródło: PZ Cormay 

 W IV kw. 2015 powinny zakończyć się prace walidacyjne i rejestracyjne dot. analizatora  Hermes Senior, a w I kw. 2016 
dot. analizatora Equisse oraz równolegle stworzenie linii odczynnikowych.  

 Analizatory Hermes powinny pojawić się w ofercie Spółki na rynek krajowy do końca 2015, natomiast w eksporcie w 
2016 (ze względu na rejestrację w poszczególnych krajach). Analizatory Equisse  będą wprowadzone do sprzedaży do 
końca I poł. 2016. Prace te nie będą miały wpływu na wyniki roku 2015. 

 Obecna kadencja Rady Dyrektorów powinna była się zakończyć w momencie odbycia ZWZ zatwierdzającego 
sprawozdania finansowe za 2014, nie później niż 30 czerwca 2015. 

 Z uwagi na rezygnację z mandatu przez szwajcarskiego biegłego rewidenta  i konieczność wyboru nowego, który 
przebada sprawozdania finansowe za 2014, na 7.08.2015 zostało zwołane NWZ w Orphee S.A, w porządku którego 
przewidziane są zmiany w Radzie Dyrektorów. 

BUDOWA ZAKŁADU 
PRODUKCYJNEGO 

 Harmonogram inwestycji zależy w głównej mierze od zabezpieczenia środków finansowych na jej realizację.  

 Od momentu ich zgromadzenia potrzebny jest niecały rok do zakończenia budowy i wyposażenia zakładu 
produkcyjnego. 

ZWIĘKSZANIE SKALI 
DZIAŁALNOŚCI 

 Poprawa  rentowności oraz wzrost organiczny dotychczasowej działalności będą możliwe dzięki przeglądowi 
i wzbogaceniu oferty o dystrybucję nowych analizatorów hematologicznych, biochemicznych i immunologicznych. 

FINANSOWANIE 
INWESTYCJI 

 Spółka prowadzi intensywne prace zmierzające do pozyskania środków finansowych umożliwiających  sfinansowanie 
programu inwestycyjnego, w tym  głównie z emisji akcji serii K. 

 W lipcu 2015 rozpoczęto prac weryfikacji prototypów. Zakończenie prac związanych z walidacją wewnętrzną 
planowane jest na koniec  2015. 

 Na 2015 rok planowane są również prace nad zaprojektowaniem odczynników oraz plastikowych elementów 
jednorazowych (kuwety i kasety). Prace te nie będą miały wpływu na wyniki roku 2015. 
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Strategia wzrostu 

URUCHOMIENIE 
PRODUKCJI 

I DYSTRYBUCJI NOWYCH 
ANALIZATORÓW 

WZROST 
CORE BIZNESU 

 Stabilny wzrost core biznesu, obejmującego: produkcję i dystrybucję odczynników diagnostycznych, 
dystrybucję światowej klasy aparatury do diagnostyki laboratoryjnej.  

 Prowadzenie działalności R&D w zakresie nowych technologii diagnostycznych, zmierzającej do 
produkcji i dystrybucji nowych typów analizatorów. 

 Zwiększanie skali działalności poprzez wejście na nowe segmenty produktowe oraz nowe rynki (USA) 
i powiększanie sieci dystrybucji, w tym wykorzystanie kanałów sprzedaży OEM. 

 Wprowadzenie do oferty nowych analizatorów pozwoli Spółce na skokowy wzrost działalności – 
zarówno przychodów jak i wyników.  

 Jest to główny czynnik, na którym opiera się strategia rozwoju, w wyniku czego spodziewane jest co 
najmniej podwojenie przychodów. 

 Oferta Hermes i Equisse jest dedykowana na rynek, który Spółka zna i  na którym skutecznie działa od 
wielu lat. 

PRZEPROWADZENIE 
RESKTRUKTURYZACJI 

PRZESZŁEJ GK PZ CORMAY 

 Po przejęciu kontroli operacyjnej nad Orphee S.A. zostanie wprowadzona nowa jednolita struktura 
organizacyjna, obejmująca wszystkie spółki z GK.  

 Ma to na celu wykorzystanie efektów synergii pomiędzy spółkami w GK oraz maksymalizację 
wyników.  

 
DODATKOWY POTENCJAŁ 
WZROSTU WYNIKAJĄCY 

Z BLUEBOX 

 Nowy analizator POCT (point of care testing) z przewagami konkurencyjnymi nad innymi produktami.  

 Mocne wejście  na jeden z najszybciej rosnących segmentów na rynku IVD (POCT). 

+ 

+ 

+ 

PO OKRESIE PRZEJŚCIOWYM W 2015 
SPÓŁKA PLANUJE WEJŚCIE NA ŚCIEŻKĘ  DYNAMICZNEGO WZROSTU 



EMISJA AKCJI 
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Cele emisji 

 Przy założeniu objęcia wszystkich Akcji serii K, uwzględniając, że Cena Emisyjna wynosi 1,50 PLN za jedną Akcję serii K, szacowane wpływy z emisji 
Akcji serii K wyniosą brutto 47.793 tys. PLN, a po uwzględnieniu szacunkowych kosztów Oferty około 46.275 tys. PLN netto. 

 Środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii K w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie prowadzonych inwestycji, na które Spółka w 
latach 2015 – 2016 zamierza przeznaczyć w latach 2015 – 2016 62.578 tys. PLN, co obejmuje również kwotę 5.398 tys. PLN nakładów inwestycyjnych 
już poniesionych w okresie od 1 stycznia 2015 r.  

Wyszczególnienie 
Nakłady na cele emisji  

(tys. PLN) 

W tym finansowanie 

ze środków własnych, 

w tym z emisji akcji 

(tys. PLN) 

W tym środki pochodzące 

z kredytów bankowych 

(tys. PLN) 

Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych analizatora 

biochemicznego EQUISSE 
6.713 6.713 0 

Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych analizatora 

hematologicznego HERMES SENIOR 
1.917 1.917 0 

Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych analizatora 

hematologicznego HERMES JUNIOR 
5.364 5.364 0 

Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych analizatora POCT – 

BLUE BOX 
10.491 7.850 2.706 

Budowa centrum produkcyjno-logistycznego w Lublinie 15.895 12.239 3.656 

Wyposażenie centrum produkcyjno-logistycznego w Lublinie 16.800 12.257 4.543 

RAZEM 57.180 46.275 10.905 
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Harmonogram  emisji 

* Liczbę pojedynczych praw poboru uprawniającą do objęcia jednej akcji serii K stanowi iloraz wszystkich praw poboru oraz wszystkich oferowanych akcji serii K 

Data Zdarzenie 

12 czerwca 2015 r. Dzień ustalenia prawa poboru 

24 lipca 2015 r. Publikacja Prospektu 

28 lipca - 11 sierpnia 2015 r. Notowania Praw Poboru Akcji serii K* 

3-17 sierpnia 2015 r. Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru 

31 sierpnia 2015 r. Przydział Akcji serii K i zamknięcie Oferty 

ok. 9 dni roboczych od przydziału Akcji serii K Rozpoczęcie notowań Praw do Akcji serii K 

ok. 1 miesiąca od przydziału Akcji serii K Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji serii K 



TEZY  
INWESTYCYJNE 
 



WŁASNE R&D 

SZEROKA SIEĆ DYSTRYBUCYJNA 

WZROST 
PRZEZ BLUEBOX 

PERSPEKTYWICZNY RYNEK 

PONOWNE UTWORZENIE 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 Znacząca wartość światowego rynku na poziomie 54,5 mld USD 

 Umiarkowana cykliczność 

 Przejęcie kontroli operacyjnej nad Orphee 

 Wykorzystanie efektów synergii pomiędzy spółkami w GK oraz maksymalizacja wyników 

 Wejście do szybko rosnącego segmentu rynku (POCT) 

 Nowy analizator z istotnymi przewagami konkurencyjnymi 

 Bardzo dobra znajomość rynku, globalna sieć 440 dystrybutorów w ponad 120 krajach 

 Długoterminowe relacje z dystrybutorami jako kluczowy element 

 Produkcja analizatorów i odczynników oparta na własnym R&D i bazie produkcyjnej (w tym przyszłe 
centrum produkcyjne) 

WZROST ORGANICZNY ORAZ 
NOWE ANALIZATORY 

 Nowe, własnej produkcji analizatory w zakresie biochemii i hematologii 

 Szeroka oferta odczynników dla analizatorów 
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Podsumowanie tez inwestycyjnych 



DZIĘKUJEMY 
 

 
 



Istotne zastrzeżenia 

Niniejsza prezentacja, opracowana przez polską spółkę PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach („Cormay”), zawiera podstawowe informacje na temat 
działalności PZ Cormay według stanu na dzień jej sporządzenia, które przedstawiono w formie streszczenia niewyczerpującego wszystkich istotnych 
zagadnień.  

  

Autorzy prezentacji nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień – czy to wyrażonych wprost czy też dorozumianych – co do rzetelności, dokładności, 
prawidłowości oraz kompletności informacji, opinii i wniosków przedstawionych w niniejszej prezentacji. Szereg zawartychw niej stwierdzeń opartych jest na 
wewnętrznych szacunkach dokonanych przez Cormay, których nie poddano niezależnej weryfikacji. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza 
się odpowiedzialność Cormay, a także członków kierownictwa, pracowników i przedstawicieli tych spółek, oraz jakichkolwiek innych osób, za ewentualne 
straty poniesione w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej prezentacji. Wskazane powyżej osoby nie biorą na siebie obowiązku 
korygowania ani aktualizowania przedstawionych informacji. Wyniki odnotowane w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Niniejsza 
prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia hipotetyczne wyrażające nasze zamiary, przekonania bądź aktualne 
oczekiwania dotyczące przedsiębiorstw i działalności spółek, uwarunkowań rynkowych, wyników ich działalności i kondycji finansowej, wskaźników 
płynności, określonych przepisów czy praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem. Zalecamy czytelnikom, aby nie polegali nadmiernie na stwierdzeniach 
dotyczących przyszłości.  

  

Zamieszczonych w niniejszym opracowaniu informacji nie należy traktować jako porady inwestycyjnej czy też rekomendacji dotyczącej nabycia akcji spółki 
Cormay. Informacje te nie uwzględniają ponadto celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani potrzeb określonych inwestorów. W szczególności, przed 
podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, inwestorzy powinni zapoznać się ze źródłowymi dokumentami prawnymi i finansowymi a także, w razie 
konieczności, zasięgnąć niezależnej porady finansowej.  

  

Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty publicznej nabycia jakichkolwiek akcji Cormay, w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).  

  

Jeżeli w posiadanie niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych wejdzie osoba niebędąca ich właściwym adresatem, osobę tę 
obowiązuje bezwzględny zakaz przeglądania, rozpowszechniania oraz kopiowania tych informacji. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą prezentację omyłkowo, 
prosimy niezwłoczne powiadomić nas o tym fakcie za pośrednictwem poczty e-mail: office@cormay.pl 
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