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Wybrane dane finansowe

Wybrane informacje rynkowe

Indeks sektorowy WIG-LEKI

ISIN PLCMRAY00029

Liczba akcji 77.205.000

Kapitalizacja(1) 68 mln zł

Wartość księgowa 127,5 mln zł

Wartość przedsiębiorstwa(2) 68  mln zł

Dane skonsolidowane
w mln PLN

I kw. 2018 2017

Przychody ze sprzedaży 17,2 77,6

Powtarzalna EBITDA 0,2 1,6

Raportowany zysk netto -0,1 -2,2

CF z działalności operacyjnej -0,1 1,6

Kapitał własny, przypadający na 
akcjonariuszy Cormay

127,5 128,9

Aktywa ogółem 175,6 174,5

Dług netto 0,1 -0,8

Profil Spółki

Producent odczynników diagnostycznych z 30-letnim

doświadczeniem

Dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej

(m.in. analizatory hematologiczne i biochemiczne)

Największy polski eksporter odczynników diagnostycznych,

obecny na rynkach ponad 150 krajów

Total FIZ; 
20,5%

Pozostali; 
79,5%

Akcjonariat

1) Kapitalizacja obliczona wg kursu akcji na dzień 2018-06-11.

2) Wartość przedsiębiorstwa = kapitalizacja rynkowa+dług netto na dzień 2018-03-31



Spadek przychodów efektem niższej sprzedaży

na rynku rosyjskim oraz osłabienia euro, głównej

waluty rozliczeniowej Grupy, częściowo

kompensowanych wzrostem sprzedaży na rynki

azjatyckie (Chiny, Bangladesz),

Powtarzalna EBITDA, oczyszczona

z negatywnego wpływu zamknięcia projektu

(MSL30) i odpisów z tym związanych, była o 5,1

mln zł wyższa niż w 2016 r., sięgając plus 1,6

mln zł,

Poprawa wyników Diesse Diagnostica Senese

(konsolidowanych metodą praw własności),

Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej

efektem m.in. optymalizacji zapasów i kapitału

pracującego.

GK PZ CORMAY – wybrane dane finansowe za 2017 r.
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tys. PLN FY 2017 r. FY 2016 r.

Przychody ze sprzedaży 77 585 82 277

Marża brutto na sprzedaży 40% 38%

EBITDA -4 071 -3 460

Powtarzalna EBITDA 1 567 -3 460

Udział w zyskach jednostek 
współkontrolowanych

2 590 1 922

Raportowany wynik netto -2 217 -17 940

CF z działalności operacyjnej 1 656 -5 167

Aktywa razem na koniec okresu 174 546 188 680

Kapitał własny, przypadający
akcjonariuszom Cormay, 
na koniec okresu

128 889 106 078



Niższe przychody ze sprzedaży efektem

przebudowy portfela produktów - koncentracja

na bardziej rentownych wyrobach własnej

produkcji przy równoczesnym ograniczaniu

sprzedaży niskomarżowych,

Zmiana miksu produktowego pozwoliła na

zwiększenie marż brutto na sprzedaży do 38%,

z 34 % rok wcześniej,

Wzrost marży brutto efektem m.in. wzrostu

sprzedaży na kluczowym dla Spółki rynku

rosyjskim oraz sukcesywnego wzrostu

obecności Grupy na innych rynkach

zagranicznych,

GK Cormay odnotowała dodatni skonsolidowany

zysk operacyjny powiększony o amortyzację

wobec straty w analogicznym okresie ubiegłego

roku.

GK PZ CORMAY – wybrane dane finansowe za I kw. 2018 r.
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tys. PLN Q1 2018 r. Q1 2017 r.

Przychody ze sprzedaży 17 217 20 464

Marża brutto na sprzedaży 38% 34%

EBITDA 231 -464

Powtarzalna EBITDA 231 -464

Udział w zyskach jednostek 
współkontrolowanych

812 1 078

Raportowany wynik netto -96 -855

CF z działalności operacyjnej -67 -1 035

Aktywa razem na koniec okresu 175 612 187  874

Kapitał własny, przypadający
akcjonariuszom Cormay, 
na koniec okresu

127 481 101 118



34,1
38,12,4 2,3

Sprzedaż w PLN Sprzedaż w RUB

Q1 2017 Q1 2018

Bliżej przełomu w Rosji
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Udział rynku rosyjskiego w całkowitej
sprzedaży GK Cormay

2017 r.

15,8%

Stopniowa odbudowa sprzedaży na rynku rosyjskim,

począwszy od IV kw. 2017 r., zakończonego wzrostem

przychodów rdr. (w PLN i RUB),

I kw. 2018 r. zakończony 12% wzrostem sprzedaży

w walucie lokalnej, niekorzystna sytuacja na rynku

walutowym przesądza o spadku przychodów w złotych,

Głównym wyzwaniem pozostają cięcia budżetowe

rosyjskiej służby zdrowia oraz administracyjne problemy

z odnowieniem rejestracji części produktów oferowanych

na tym rynku,

Pomimo niezmiennie wymagającej sytuacji gospodarczej

w Rosji, oczekiwane odnowienie rejestracji kluczowych

produktów Cormay, w połączeniu z nowymi projektami

w zakresie posiadanych rejestracji, stwarzają szansę na

wzrost przychodów ze sprzedaży w Rosji w perspektywie

2018 r.

Wyniki sprzedaży 
na rynku rosyjskim (w mln)



Wzrost w  Chinach napędzany sprzedażą systemów zamkniętych
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16 proc. wzrost sprzedaży na rynku chińskim w 2017 r.,

do 4,8 mln,

2018 r. rozpoczęty wzrostem zamówień (zrealizowanych

i do realizacji),

Motorem wzrostu sprzedaży w Chinach jest wdrożenie

nowego modelu komercjalizacji analizatorów z obecnej

oferty Grupy Cormay – sprzedaży w promocyjnych cenach

urządzeń w wersjach „zamkniętych” (współpracujących

tylko z odczynnikami GK Cormay) budującej rynek zbytu na

odczynniki,

Dynamiczny (ponad 200 proc.) wzrost liczby kontrahentów

w Chinach, w tym grona hurtowych odbiorców odczynników

biochemicznych, wzmacniający potencjał sprzedażowy na

tym rynku,

Zarząd oczekuje, iż w 2018 r. sprzedaż na rynku chińskim

wzrośnie rok do roku.

4,1
4,8

0,9

3,1

2016 2017 Q1 2018
Sprzedaż do rozpoznania

Sprzedaż ujęta w wynikach

Wyniki sprzedaży na rynku 
chińskim (w mln zł)

Udział rynku chińskiego w całkowitej
sprzedaży GK Cormay

2017 r.

6,2%



Rentowność sprzedaży
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Jednym z priorytetów Grupy jest zmiana

miksu produktowego w celu zwiększenia

sprzedaży najbardziej rentownych

produktów,

W efekcie podejmowanych działań

rentowność sprzedaży Grupy

systematycznie rośnie.
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Marża brutto na sprzedaży

Struktura sprzedaży w FY 2017 r. 
według branż

Hematologia
46%

Biochemia
36%

Pozostałe
18%

77,6 
mln zł

Struktura sprzedaży w FY 2017 r. 
według produktów

Odczynniki
45%

Sprzęt 
medyczny

34%

Jednorazowe 
testy
14%

Usługi
7%

77,6 
mln zł



Rentowność operacyjna
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Wzrost rentowności sprzedaży przy równoczesnej

optymalizacji kosztów stałych przekłada się na

sukcesywny wzrost zysku EBITDA.
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Diesse Diagnostica Senese - odbudowa wartości
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Zyskowność włoskiej spółki, współkontrolowanej

przez Orphée, systematycznie rośnie,

Sąd w Mediolanie oddalił w 2017 r. pozew włoskich

współakcjonariuszy Diesse przeciw Orphée o zapłatę

6,5 mln EUR, odblokowując proces wspólnej sprzedaży

włoskiej spółki,

Diesse, finalizacja sprzedaży Diesse może nastąpić

w perspektywie najbliższych 4 kwartałów,

Środki ze sprzedaży akcji Diesse zostaną

przeznaczone na współfinansowanie kluczowych

inwestycji GK Cormay, z budową nowej fabryki

w Lublinie na czele,

Wartość akcji Diesse w bilansie Orphée na koniec

marca 2018 r. wynosi 13,7 mln CHF,

Cena sprzedaży pakietu akcji Diesse może

kształtować się w przedziale 10-14 mln EUR.
50%50%

Akcjonariat Diesse 
Udział w głosach na WZ

Oprhée S.A.

Diagnostica
Holding s.r.l.

-1,9

2,6

1,1
0,8

2016 2017 I kw. 2017 I kw. 2018 r.

Udział Diesse w wyniku GK Cormay (mln zł)



Działalność podstawowa - upgrade oferty
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W 2018 r. Spółka planuje wprowadzenie nowej wersji znanego klientom analizatora hematologicznego serii Mythic

oraz trzech nowych analizatorów biochemicznych serii Accent,

Plan Spółki na 2018 r. zakłada wejście na rynek z nowym urządzeniem - analizatorem koagulologicznym wraz

z linią odczynnikową,

Nowe/odnowione urządzenia będą produkowane na zlecenie Spółki. Odświeżenie oferty wymagać będzie

niewielkich (~ 1 mln zł) nakładów inwestycyjnych.



Strategiczne projekty Spółki

Spółka jest bliska finalizacji kluczowych projektów inwestycyjnych – analizatora biochemicznego Equisse oraz

analizatorów hematologicznych Hermes Senior i Hermes Junior. Otwarta sprzedaż tych urządzeń ma rozpocząć się

w ciągu najbliższych 4 kwartałów,

W perspektywie najbliższych 4 kwartałów GK Cormay Spółka spodziewa się finalizacji sprzedaży Diesse oraz startu

budowy nowej fabryki.
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0% 50% 100%

Sprzedaż Diesse

Nowa fabryka

Hermes Junior

Hermes Senior

Equisse 2.0

Equisse 1.0

Zaawansowanie realizacji (proc.), zrealizowany CAPEX (mln zł)

CAPEX 16,7 mln zł

CAPEX 18,0 mln zł

CAPEX 9,1 mln zł

CAPEX 5 mln zł

CAPEX 1,1 mln zł



Equisse –start komercjalizacji

Urządzenie jest lipca 2017 r. dopuszczone do

użytkowania w Polsce,

Cztery pierwsze analizatory w wersji 1.0. pracują

w polskich laboratoriach w ramach pierwszego etapu

komercjalizacji Equisse (sprzedaż do „friendly users”),

Pierwsza zagraniczna sprzedaż (do klienta z Unii

Europejskiej), zostanie zrealizowana w III kw. br.,

Trwa rejestracja urządzenia na pierwszym

pozaunijnym rynku (Ukraina),

Od IV kw. 2018 r. prowadzone są prace nad

Equisse 2.0. - zmodyfikowaną, tańszą (nawet o 50%)

w produkcji wersją urządzenia (wersja 2.0)

Spółka zamierza rozpocząć otwartą, globalną

sprzedaż analizatora w wersji 2.0 w I półroczu 2019 r.
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Equisse

Friendly users użytkujący Equisse 1.0. 



Hermes Senior i Junior– przygotowania do komercjalizacji

Projekt Hermes Senior przechodzi finalne modyfikacje,

realizowane przez stworzony w 2017 r. dla

przyśpieszenia realizacji projektu wewnętrzny zespół

R&D

W oparciu o obecny postęp prac w ramach projektu

wprowadzenie urządzenia do globalnej sprzedaży

otwartej może nastąpić na początku 2019 r.

Skrócenie etapów „friendly users” i sprzedaży

selektywnej będzie możliwe dzięki prowadzonym

równolegle intensywnym pracom m.in. nad umowami

z dystrybutorami oraz materiałami niezbędnymi do

rejestracji urządzenia na rynkach zagranicznych

Hermes Junior – mniejsza wersja analizatora, zostanie

wprowadzony do sprzedaży w ciągu 3-6 miesięcy od

wprowadzenia na rynek Hermes Senior.

Hermes Senior/Mythic 120 
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Laboratoria 
sieciowe

Średnie 
laboratoria

Analizator 
zapasowy 
w dużych 

laboratoriach 

Szpitale

Grupa docelowa analizatora



CORMAY OBIEKTEM 
ZAINTERESOWANIA 

INWESTORÓW STRATEGICZNYCH

Skuteczna realizacja planu rozwoju GK Cormay na lata 2018-2020 uczyni GK Cormay atrakcyjnym celem
akwizycyjnym dla globalnych firm medycznych oraz wyspecjalizowanych funduszy PE

Uzyskanie przez Cormay zdolności transakcyjnej możliwe będzie w perspektywie 24 miesięcy.

SPRZEDAŻ DIESSE, 
START BUDOWY NOWEJ 

FABRYKI

Uwolnienie kapitału zamrożonego we włoskiej spółce sposobem na sfinansowanie znaczącej części
planowanych inwestycji,

Budowa zakładu umożliwi wzrost produkcji odczynników zaspokajający rosnące zapotrzebowania na nie po
uruchomieniu komercjalizacji Equisse i Hermes,

Nowy zakład, dzięki możliwości przejścia najbardziej restrykcyjnych procesów rejestracyjnych, otworzy drogę
Spółce do wejścia na nowe rynki (m.in. USA).

URUCHOMIENIE PRODUKCJI
I DYSTRYBUCJI WŁASNYCH 

ANALIZATORÓW

Wejście na najbardziej intratną część rynku, na którym Spółka skutecznie działa od lat,

Stworzenie platformy do dynamicznego wzrostu skali działalności, realizowanej samodzielnie lub we
współpracy (mariażu) z większym partnerem.

+

=

WZROST
CORE BUSINESS

Systematyczny wzrost sprzedaży i jej rentowności, możliwy dzięki zrealizowanym i planowanym działaniom
sprzedażowym i marketingowym oraz zmianom w ofercie.

+

Plan rozwoju GK PZ Cormay na 2018-2020
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Dziękujemy 
za uwagę

CORMAY

ul. Wiosenna 22
05-092 Łomianki

tel.: +48 22 751 79 10

e-mail: office@cormay.pl
http://cormay.pl

ORPHEE

19 chemin du champ des filles
CH-1228 Geneva / Plan-les-Ouates

SWITZERLAND
tel. +41 22 884 90 90 

e-mail: contact@orphee-medical.com
http://orphee-medical.com

KONTAKT DLA INWESTORÓW:

Błażej Dowgielski
MakMedia Group

tel. kom.: +48 692 823 744
e-mail: b.dowgielski@makmedia.pl



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 zawartych w 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

Istotne zastrzeżenia
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