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NWZA Cormaya: z nowej emisji akcji do 40 mln zł  
 
Przejęcie w USA jeszcze w tym roku 
 
Dzisiejsze NWZA Cormaya zdecydowało o nowej emisji akcji. Lider w produkcji odczynników i aparatury 
diagnostycznej zamierza sprzedać akcje o wartości do 40 mln zł. Preferowani co do nabycia walorów będą 
dotychczasowi akcjonariusze. Pozyskane pieniądze spółka wyda m.in. na przejęcie i dokapitalizowanie 
amerykańskiej firmy oraz zwiększenie mocy produkcyjnych.  
 
Jeszcze w listopadzie jest szansa na nową prywatną emisję akcji Cormaya. Będzie ona skierowana przede 
wszystkim do obecnych akcjonariuszy, to oni będą preferowani w nabywaniu walorów (nie w ramach prawa 
poboru). Pozyskane środki spółka przeznaczy na przejęcie firmy z USA. Dzięki temu przejęciu oraz dalszemu 
zwiększeniu sprzedaży przychody Cormaya, moga sięgnąć w 2011 r. 100 mln zł.  
 

− Na ten cel zamierzamy przeznaczyć maksymalnie 15 mln zł. Dodatkowo chcemy zasilić kapitał 
obrotowy oraz pomóc w rozwoju na ten cel przeznaczymy 9 mln zł. Ta firma ma bardzo bogate 
zaplecze technologiczne, ale brakuje jej środków na rozwój. Dzięki tej akwizycji przejmiemy wysokie 
marże i uzupełnimy naszą ofertę o 30 nowoczesnych odczynników. Wejście na ten rynek bez 
przejęcia zajęłoby nam wiele lat i kosztowało dziesiątki milionów złotych. A tak, od stycznia poprzez 
rentowną spółkę wejdziemy na gigantyczny rynek USA, którego udział w globalnej diagnostyce 
wynosi 34 proc. Więcej niż Chiny, Rosja i Indie razem wzięte. Rok temu w taki sam sposób (emisja 
prywatna – przyp. red.) z wielkim sukcesem przejęliśmy szwajcarskie Orphee, teraz czas na kolejne 
przejęcie – zapowiada Tomasz Tuora, prezes Cormay. 

 
Prezes pytany o wielkość przejmowanej firmy , powiedział tylko: Jest wielkości Cormaya rok temu.  
 
Za środki pozyskane z emisji akcji spółka planuje także budowę zakładu w Lublinie. Nowy zakład będzie 
produkował odczynniki do biochemii i hematologii. Inwestycja ma również objąć budowę montażowni 
aparatów.  
 

− Ten wydatek bardzo szybko nam się zwróci, popyt mamy zapewniony brakuje nam mocy. Środki  
przeznaczymy także na rozwój w dziedzinie immunologii – dodał Tomasz Tuora. 

 
Po pierwszym półroczu zysk netto grupy Cormay sięgnął 3,14 mln zł przy 30,84 mln zł przychodów ze 
sprzedaży. Prognoza zakłada odpowiednio 4,5 mln zł i 60 mln zł i zdaniem prezesa ma duża szansę na 
korektę w górę.  
 
 
 
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 też automatyczne analizatory biochemiczne i hematologiczne. W jej ofercie jest również 
zautomatyzowany system do analizy parazytologicznej oraz próżniowy system pobierania krwi.  

 


