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Podsumowanie 2017 r.  
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Dodatnia 
EBITDA  

w I-III kw.  
2017 r. 

Dodatni 

cash flow  
z działalności 
operacyjnej 

56,1  
mln zł 

przychodów 
Grupy* 

Rejestracja 

Equisse 
 

Hermes Senior 
- przygotowania  

do walidacji  
wewnętrznej 

Sukces  
oferty akcji 

Cormay 
adresowanej do 
Akcjonariuszy 

Orphée 

Przygotowania  
do procesu  
sprzedaży 

Diesse 

*Wyniki za 9 miesięcy 2017 r. 



Spadek przychodów efektem niższej sprzedaży 

na rynku rosyjskim oraz osłabienia euro, głównej 

waluty rozliczeniowej Grupy, częściowo 

kompensowanych udaną ekspansją na inne rynki 

(Chiny, Szwajcaria), 

W minionych 9 miesiącach Grupa odnotowała 

dodatni wynik EBIDTA, 

W samym III kwartale br. Grupa Cormay 

wypracowała 0,3 mln zł EBITDA, wobec 0,7 mln 

zł straty EBITDA rok wcześniej, 

Wynik netto obciążony jednorazowymi odpisami 

w Diesse, 

Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej 

efektem m.in. optymalizacji zapasów i kapitału 

pracującego.  

GK PZ CORMAY – wybrane dane finansowe 
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tys. PLN  I-III kw. 2017 r. I–III kw. 2016 r. 

Przychody ze sprzedaży 56 125 62 857 

Marża brutto na sprzedaży 38,3% 36,4% 

EBITDA 213 -318 

Udział w zyskach jednostek 
współkontrolowanych 

1 550 2 236 

Raportowany wynik netto -2 660 7 152 

Powtarzalny wynik netto -1 116 --2 098 

CF z działalności operacyjnej 525 -5 865 



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

I-III kw. 2017 r. 

15,2% 

I-III kw. 2016 r. 

18,0% 

24% spadek przychodów ze sprzedaży na rynku rosyjskim, 

z 11,4 mln zł w okresie I-III kw. 2016 r. do 8,5 mln zł w I-III 

kw. 2017 r.,  

O głębokim spadku sprzedaży w Rosji przesądziły cięcia 

budżetowe rosyjskiej służby zdrowia oraz administracyjne 

problemy z odnowieniem rejestracji części produktów 

oferowanych na tym rynku, 

W ocenie Zarządu Cormay odnowienie rejestracji dla 

kluczowych produktów może nastąpić na przełomie  

2017 i 2018 r., 

Pomimo niezmiennie wymagającej sytuacji gospodarczej  

w Rosji oczekiwane odnowienie rejestracji produktów 

Cormay, w połączeniu z nowymi projektami w zakresie 

posiadanych rejestracji, stwarzają szansę na wzrost 

przychodów ze sprzedaży w Rosji w perspektywie 2018 r.  

 

 

 



Działania marketingowe 
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Kluczowe wydarzenia z udziałem Spółki: 

69th AACC Annual Scientific Meeting & Clinical 

Lab Expo, San Diego, sierpień 2017 r. 

Medica 2017, Dusseldorf, listopad 2017 r. 

Najważniejsze działania marketingowe na 

targach: 

Prezentacja analizatorów Equisse i Hermes 

Senior (Mythic 120),  

Prezentacja oferty odczynnikowej, w tym linii 

do analizatorów BS-800/BS-800M, 

Prezentacja systemu do parazytologii  

- Paraclin S, 

Informacje o dołączeniu systemów Mythic do 

listy produktów objętych kontrolą jakości 

prowadzoną przez College of American 

Pathologists (CAP). 

 

 

 



Ekspansja geograficzna 
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Wzmacnianie (weryfikacja, rozbudowa) sieci dystrybutorów na całym świecie, 

Intensyfikacja prac nad wejściem na nowe rynki, 

Wzrost aktywności sprzedażowej na najbardziej perspektywicznych rynkach (kraje Ameryki Południowej, kraje 

Afryki Północnej i wybrane kraje Afryki Subsaharyjskiej, kraje Azji Południowej i Wschodniej). 

 

 

 

 

 



PZ Cormay 
79,6% 

Orphee 
10,0% Pozostali 

10,4% 

Akcjonariat Orphée (30.09.2017) 

Reintegracja GK Cormay 

Sukces emisji akcji Cormay 

W wyniku oferty akcji serii L, PZ Cormay nabył 

16.851.352 akcji Orphée i obecnie posiada 

bezpośrednio 30.731.308 akcji Orphée, 

stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym 

Orphée i odpowiadających za 88,44% głosów na 

walnym zgromadzeniu spółki, 

Akcje Cormay nowej emisji zostaną 

dopuszczone o obrotu na GPW z dniem  

7 grudnia br., 

Sukces oferty Cormay pozwala w pełni 

skoncentrować się na działalności operacyjnej  

i rozwoju kluczowych projektów Grupy. 

Total FIZ 
17,8% 

Nationale-
Nederlande

n OFE 
6,4% 

Pozostali 
75,8% 

Akcjonariat Cormay (14.11.2017) 
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Diesse Diagnostica Senese - odbudowa wartości 
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Zyskowność włoskiej spółki, współkontrolowanej 

przez Orphée, systematycznie rośnie, 

Trwają rozmowy z współakcjonariuszami Diesse  

nt. ewentualnej wspólnej sprzedaży spółki,  

Sąd w Mediolanie oddalił pozew włoskich 

współakcjonariuszy Diesse przeciw Orphée o 

zapłatę 6,5 mln EUR, 

Proces sprzedaży powinien wystartować w I kw. 

2018 r., 

Środki z ewentualnej sprzedaży akcji Diesse 

mogłyby zostać przeznaczone na 

współfinansowanie kluczowych inwestycji GK 

Cormay, z budową nowej fabryki w Lublinie na 

czele, 

Wartość akcji Diesse w bilansie Orphée wynosi 11,6 

mln CHF. 

 

 

50% 50% 

Akcjonariat Diesse  
Udział w głosach na WZ 

Oprhée S.A.

Diagnostica
Holding s.r.l.

2,2 

3,1 

I-III kw. 2016 I-III kw. 2017

Powtarzalny zysk Diesse  
przypadający na GK Cormay (mln PLN) 



Equisse – rejestracja urządzenia, start komercjalizacji 

30 czerwca br. Spółka dokonała zgłoszenia 

analizatora w Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych w Polsce. Od 14 lipca br. urządzenie jest 

dostępne do sprzedaży na rynku polskim oraz krajów 

UE, 

Pierwszy analizator pracuje od miesiąca w polskim 

laboratorium w ramach pierwszego etapu 

komercjalizacji urządzenia (sprzedaż do tzw. „friendly 

users”), 

Rozpoczęły się prace nad koncepcją zmodyfikowanej, 

tańszej w produkcji wersji urządzenia, 

Po pomyślnym zakończeniu fazy „friendly users” w 

kilku polskich laboratoriach, spółka rozpocznie fazę 

oferowania analizatorów do wybranych dystrybutorów 

(tzw. „selective distribution”). 
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Grupa docelowa analizatora 

Laboratoria 
sieciowe 

Analizator 
zapasowy  
w dużych 

laboratoriach  

Szpitale 

Średnie 
laboratoria 

Equisse 



Hermes Senior – przygotowania do komercjalizacji 

Projekt Hermes Senior jest bliski wejścia w fazę 

walidacji wewnętrznej, 

W ostatnich miesiącach były kontynuowane prace 

związane z optymalizacją wyników analitycznych 

otrzymywanych na aparacie, 

Prace nad softwarem urządzenia zostały przejęte od 

dewelopera przez pracowników Cormay,  

Pozytywne zakończenie prowadzonych testów pozwoli 

na rozpoczęcie walidacji zewnętrznej w I kwartale 2018 

roku. 

Hermes Senior/Mythic 120  
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Laboratoria 
sieciowe 

Średnie 
laboratoria 

Analizator 
zapasowy  
w dużych 

laboratoriach  

Szpitale 

Grupa docelowa analizatora 



Diagnostyka – otoczenie rynkowe 
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Segmentacja 
globalnego rynku IVD 

Hematologia

Badania
molekularne

Chemia kliniczna

Pozostałe

Immunologia

Wartość globalnego rynku IVD (In Vitro Diagnostic)  

w 2016 r. szacowana była na ok. 57,3 mld USD, 

Oczekiwana średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) 

rynku IVD w ciągu następnych 5 lat wynieść ma 5,7%. 

W efekcie wartość rynku, w 2021 r., ma sięgnąć niemal 

75 mld USD, 

Motorami wzrostu rynku diagnostyki, obok wzrostu 

PKB i wzrostu wydatków na ochronę zdrowia, ma być 

m.in. ewolucja w systemach służby zdrowia, 

zwiększająca rolę prewencji, w tym diagnostyki, 

Wartość segmentów globalnego rynku IVD kluczowych 

dla Grupy Cormay: hematologii i biochemii, szacowana 

jest na 9 mld USD. 

Źródło: IVD MarketReach Industry Review 2016 



Equisse i Hermes Senior w ofercie GK Cormay 

Duże  

Średniej  
wielkości 

Małe  

 Multi + 
 Accent 200 

 Equisse 

Mythic 18  

Mythic 22  

Mythic 22 AL  

Hermes 
Senior  

Wydajność aparatu na godzinę 

12 

• Analizatory dystrybuowane pod marką Orphee  

• Analizatory dystrybuowane pod marką Cormay 

• Analizator hematologiczny 

• Analizator biochemiczny 
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Liczba konkurentów  

w danym segmencie: 



Awans do najwyższej ligi biznesu IVD 
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Wprowadzenie analizatorów Equisse 

i Hermes otwiera przed Cormay 

dostęp do najbardziej intratnej  

i wartościowo największej części 

rynku IVD, 

W segmencie analizatorów 

adresowanych do średnich i dużych 

laboratorium konkurentami Cormay 

będzie kilkanaście podmiotów  

o globalnym zasięgu,  

Wysoka technologiczna bariera 

wejścia na rynek analizatorów do 

średnich i dużych laboratorium 

przekłada się na relatywnie wyższe 

marże brutto na sprzedaży urządzeń 

i odczynników do nich w tym 

segmencie. 

Cormay dziś 

 Rywalizacja z kilkuset podmiotami 
(producentami, sprzedawcami 
marek własnych) na wysoce 
konkurencyjnej części rynku, 
odpowiadającej za ok. 33% 
 jego wartości.  

Cormay 2017+ 

 Rywalizacja o udział  
w największej i najbardziej 
zyskownej części rynku IVD, 
odpowiadającej za  
ok. 66% jego wartości, 

 Konkurencja ze strony kilkunastu 
globalnych koncernów, 

 Utrzymanie i potencjalne 
umocnienie pozycji  
w pozostałej części rynku. 

6 mld 
USD 

3 mld 
USD 



System zamknięty – budowa rynku zbytu dla odczynników 
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Średnioroczna liczba pracujących analizatorów (szt.)

Potencjalny wpływ komercjalizacji analizatorów  
klasy Equisse i Hermes na wyniki 

Analizatory Equisse i Hermes to urządzenia  

z zamkniętym systemem odczynnikowym  

– mogącym wykorzystywać tylko odczynniki 

dostarczane przez Cormay, 

Bazowy plan komercjalizacji analizatorów zakłada 

plasowanie urządzeń przy ograniczonej marży na 

sprzedaży urządzenia (lub dzierżawie urządzenia), 

w celu możliwie szybkiego zbudowania rynku 

zbytu na odczynniki, 

Marża brutto na sprzedaży odczynników do 

analizatorów z zamkniętym systemem 

odczynnikowym wynosi z reguły 30-60%  

(w zależności od przyjętego modelu 

komercjalizacji), 

Średnia roczna wartość odczynników zużywanych 

przez jeden analizator klasy porównywalnej  

z Equisse i Hermes Senior wynosi: 

60 tys. zł dla analizatorów biochemicznych, 

40 tys. zł dla analizatorów hematologicznych. 
Przedstawiony wykres korelacji wolumenu zainstalowanych i użytkowanych analizatorów oraz marż ma charakter 
przykładowy, a zawarte w nim informacje nie odnoszą się do Grupy Cormay, w szczególności nie stanowią prognoz 
sprzedaży i wyników finansowych. 



Equisse i Hermes atrakcyjnym celem dla inwestorów branżowych i PE 
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Cormay, dołączając do grona kilkunastu 

dostawców analizatorów biochemicznych  

i hematologicznych średniej i dużej wydajności, 

stanie się atrakcyjnym partnerem oraz celem 

inwestycyjnym dla inwestorów branżowych oraz 

podmiotów typu PE/VC działających  

w segmencie medycznym,  

Kluczem do skokowego wzrostu atrakcyjności 

Cormay dla inwestorów branżowych i PE/VC 

będzie, w ocenie Zarządu Spółki, rynkowe 

potwierdzenie atutów analizatorów Equisse  

i Hermes oraz zbudowanie rozpoznawalności 

obu brandów i ich pozytywnego wizerunku na 

kilku kluczowych rynkach, 

Sprzedaż Equisse i Hermes wsparta kapitałem 

finansowym i organizacyjnym (sieć sprzedaży, 

cross-selling) inwestora branżowego będzie 

rozwijać się szybciej. 

10 50 
160 

400 

700 

0

20

40

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

I rok II rok III rok IV rok V rok

Marża brutto w mln zł
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Średnioroczna liczba pracujących analizatorów (szt.)

Potencjalny wpływ komercjalizacji analizatorów  
klasy Equisse i Hermes na wyniki 

Przedstawiony harmonogram komercjalizacji urządzeń oraz wykres korelacji wolumenu zainstalowanych  
i użytkowanych analizatorów oraz marż mają charakter przykładowy, a zawarte w nich informacje nie odnoszą się do 
Grupy Cormay, w szczególności nie stanowią prognozy. 



Nowa fabryka w Lublinie 
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Projekt centrum produkcyjno-logistycznego  

W 2017 r. zakończył się proces planistyczny, 

Spółka ma dotacje na realizację projektów 
analizatorów, które mogą zostać wykorzystane 
na współfinansowanie budowy zakładu w 
Lublinie (ok. 10 mln zł do wykorzystania), 

Termin rozpoczęcia budowy związany jest 
bezpośrednio z zapotrzebowaniem na 
odczynniki do nowych aparatów oraz  
z możliwościami finansowania inwestycji, 

Źródło finansowania projektu - środki ze 
sprzedaży udziałów w Diesse. 

Centrum Produkcyjno-Logistyczne  
– rola w procesie budowy wartości GK Cormay 

Hermes (produkcja odczynników i kalibracja 
finalna aparatów), 

Equisse (produkcja odczynników), 

Produkcja odczynników w ramach 
dotychczasowego obszaru działalności. 



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 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 

 

Istotne zastrzeżenia 
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