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Grupa Cormay w skrócie

PROFIL SPÓŁKI

› Producent odczynników diagnostycznych,

› Dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej (m.in. analizatory

hematologiczne i biochemiczne),

› Największy polski eksporter odczynników diagnostycznych, obecny

na rynkach ponad 150 krajów

› Od 2008 r. spółka jest notowana na rynku głównym Giełdy

Papierów Wartościowych w Warszawie.

Total FIZ
23,1%

Pozostali
76,9%

AKCJONARIAT

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE

Indeks sektorowy WIG-LEKI

ISIN PLCMRAY00029

Liczba akcji 84.205.005

Kapitalizacja(1) 85,9 mln zł

Wartość księgowa 122,5 mln zł

Wartość przedsiębiorstwa(2) 87,3 mln zł

Dane skonsolidowane
w mln PLN I kw. 2019 2018

Przychody ze sprzedaży 15,9 69,8

EBITDA 4,0 -22,8

Zysk netto 2,8 -25,0

CF z działalności 
operacyjnej 0,4 -1,6

Kapitał własny ogółem 122,5 118,7

Aktywa ogółem 168,8 161,5

Dług netto 1,4 -0,6

1) Kapitalizacja obliczona wg kursu akcji na dzień 2019-06-14.
2) Wartość przedsiębiorstwa = kapitalizacja rynkowa+dług netto na dzień 2019-03-31
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Grupa Cormay liczbach

Odczynniki
49%

Sprzęt 
medyczny

39%

Pozostałe
4%

Usługi
8%

STRUKTURA SPRZEDAŻY WEDŁUG PRODUKTÓW

34

Lata obecności na rynku diagnostycznym

69,8

Skonsolidowane przychody w 2018 r. 

53,4 mln PLN

Nakłady na badania i rozwój 
produktów w ostatnich 5 latach

236

Liczba pracowników Grupy

Hematologia
45%

Biochemia
41%

Pozostałe
14%

STRUKTURA SPRZEDAŻY WEDŁUG BRANŻ
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Grupa Cormay na świecie

Polska

Warszawa - Centrala Grupy
Lublin – zakład produkcyjny

Rosja, Białoruś

Siedziby spółek zależnych, 
bezpośrednia sprzedaż

Chiny

Biuro handlowe

Szwajcaria

Siedziba Orphée
Biuro sprzedaży eksportowej

Świat

Ponad 150 rynków zbytu
Ponad 200 dystrybutorów

Ameryka Cen i Płd

8,3 proc.

STRUKTURA GEOGRAFICZNA SPRZEDAŻY

Polska

16,9 proc.

Rosja i Białoruś

19,8 proc.

Inne kraje Europy

16,7 proc.

Afryka

5,1 proc.

Australia i Oceania

0,2 proc.

Azja

33,0 proc.
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Portfolio produktów

ANALIZATORY ODCZYNNIKI INNY SPRZĘT MEDYCZNY

› Ponad 900 rodzajów (indeksów) 

odczynników z obszaru hematologii, 

biochemii oraz immunologii,

› Odczynniki do analizatorów 

sprzedawanych przez Cormay, 

jak również do urządzeń 

konkurencyjnych.

› Ponad 20 oferowanych analizatorów 

(hematologia, biochemia, 

immunologia, koagulologia, 

analiza ogólna),

› Sprzedaż analizatorów własnych 

Cormay, Orphee

(produkowane na zlecenie Grupy),

› Dystrybucja analizatorów innych 

producentów (Mindray, Behnk, 

Snibe).

› Produkty uzupełniające 

ofertę, takie jak: szybkie testy, 

zestawy do pobierania 

próbek diagnostycznych, 

pozwalające osiągnąć 

synergie sprzedażowe.
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Badania i rozwój

PODSUMOWANIE

› Ponad 20 pracowników zaangażowanych

w rozwój produktów (w tym specjaliści

z wyższymi stopniami naukowymi),

› Prace nad nowymi lub udoskonalonymi

indeksami odczynników. Ponad 200 produktów

opracowanych i wprowadzonych do produkcji na

przestrzeni ostatnich 3 lat,

› Prace nad rozwojem autorskich analizatorów

(Hermes, Equisse, Blue Box),

› Współpraca w obszarze R&D z trzema ośrodkami

naukowymi oraz pięcioma laboratoriami.
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Sprzedaż Diesse Diagnostica Senese

PODSUMOWANIE

› 13 maja br. Orphee zawarło umowę sprzedaży 

13,5 mln akcji spółki Diesse Diagnostica Senese 

S.p.A., odpowiadających za 50% głosów na WZ 

spółki, 

› Cena sprzedaży została ustalona 13,3 mln EUR. 

Cena ta może zostać zwiększona o maksymalnie 

1,2 mln EUR w przypadku osiągnięcia przez 

Diesse określonych poziomów sprzedaży 

w 2019 r., 

› Sprzedaż akcji oraz zapłata ceny podstawowej 

została zrealizowana w dniu zawarcia umowy,

› Środki ze sprzedaży Diesse zostaną 

przeznaczone na współfinansowanie 

strategicznych projektów Grupy, w tym 

komercjalizację analizatorów Equisse i Hermes 

oraz na współfinansowanie budowy nowej 

fabryki.

3,1 mln PLN

Powtarzalny zysk Diesse za 2018 r. 
przypadający na GK Cormay

57,2 mln PLN

Bazowa cena sprzedaży Diesse wg kursu 
z dnia zawarcia transakcji

5,1 mln PLN

Zysk na sprzedaży Diesse rozpoznany 
w wynikach I kw. 2019 r.
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Wejście na rynek Equisse 2.0 

PODSUMOWANIE

› Kilka egzemplarzy pierwszej wersji analizatora
biochemicznego Equisse od kilkunastu miesięcy jest
użytkowanych u friendly users w Polsce i zagranicą,

› Od 2017 r. prowadzone są prace nad Equisse 2.0, tańszą
w produkcji (o ok. 50%) wersją urządzenia. Gotowe
urządzenie przechodzi etap testów wewnętrznych
i zewnętrznych. Rejestracja urządzenia możliwa będzie
w III kw. 2019,

› Pierwsza partia produkcyjna analizatorów w nowej wersji
została już zamówiona,

› Zarząd oczekuje, że otwarta, globalna sprzedaż
urządzenia rozpocznie się w IV kwartale 2019 r.

Średnie 
laboratoria

Laboratoria 
sieciowe

Szpitale
Duże 

laboratoria 
(backup)

EQUISSE - GRUPA DOCELOWA
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Hermes – optymalizacja urządzenia

PODSUMOWANIE

› Prace nad pierwszą komercyjną wersją analizatora

Hermes Senior zostały zakończone w IV kw. 2018 r.,

pierwszy egzemplarz urządzenia został sprzedany

zagranicę,

› W 2019 r. prowadzone są prace optymalizacyjne nad

urządzeniem m.in. w oparciu o informacje otrzymane

od klienta oraz o porównanie wyników Hermes Senior

z wynikami urządzeń konkurencyjnych,

› Komercjalizacja Hermes Senior zgodnie z obecnym

harmonogramem ma rozpocząć się na przełomie

2019 i 2020 r. Urządzenia w wersji Junior

mogą trafić na rynek w 2020 r.

Średnie 
laboratoria

Laboratoria 
sieciowe

Szpitale

Duże 
laboratoria 
(backup)

HERMES - GRUPA DOCELOWA
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Awans do wyższej ligi IVD

6 mld 
USD

3 mld 
USD

Cormay dziś

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

Cormay 2020+

› 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.

KLUCZOWE INFORMACJE

› 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 laboratoriów przekłada się na

relatywnie wyższe marże brutto na

sprzedaży systemu składającego się

z analizatora tej klasy

i dedykowanych do niego odczynników.
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Lublin - zmiana lokalizacji nowego zakładu

Optymalizacja projektu fabryki

› W 2018 r. spółka rozpoczęła analizę opcji
strategicznych w zakresie realizacji projektu budowy
nowego zakładu produkcyjnego w Lublinie.
Przedmiotem analiz m.in. były dostępne formy
wsparcia publicznego, alternatywne dla ulg strefowych
w SSE Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin oraz sytuacja
na lokalnym rynku nieruchomości,

› W 2019 r; zarząd Cormay podjął decyzję o zmianie
lokalizacji fabryki, zakupie nowej nieruchomości oraz
sprzedaży działki na terenie podstrefy Lublin,

› W lutym 2019 r. zawarta została warunkowa umowa
sprzedaży działki w Podstrefie Lublin za 5,7 mln zł.
Transakcja sprzedaży może zostać sfinalizowana w
czerwcu 2019 r.,

› Spółka jest w trakcie pozyskiwania nowej działki pod
budowę fabryki.
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Brak przełomu w „starym” biznesie

Spadek sprzedaży, rosnąca konkurencja

› 2018 r. i I kw. 2019 r. przyniósł głębszy od przewidywanego spadek sprzedaży. Wpływ na to, poza świadomym wygaszaniem
niskomarżowych lub nierentownych obszarów biznesu, miał m.in. brak oczekiwanego przełomu sprzedażowego na rynkach
rosyjskim i chińskim, sytuacja polityczna (Iran) czy rosnąca presja ze strony konkurentów,

› Jednym z biznesowych wyzwań jest starzejąca się oferta produktowa Spółki, w głównie w obszarze analizatorów, utrudniająca
ekspansję czy chociażby obronę status quo,

› Niższa sprzedaż, pomimo rosnących marż brutto na sprzedaży, nie pozwala na osiągnięcie trwałej pozytywnej rentowności w
dotychczasowym biznesie.

82,3 77,6
69,8

20,5 17,2 15,9

2016 2017 2018 I kw. 2017 I kw. 2018 I kw. 2019

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY (mln PLN)
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Cut to grow, …

Reorganizacja Grupy, optymalizacja kosztów

› W obliczu niższych od oczekiwań wyników sprzedażowych na kilku
z kluczowych rynków zarząd, m.in. w oparciu o analizę efektów
podejmowanych działań prorozwojowych, podjął decyzję o wprowadzeniu
zmian w obszarze działów sprzedaży oraz sieci dystrybucyjnej,

› W czerwcu br. dokonano zmian w strukturach sprzedażowych Grupy
Cormay, m.in. nominując nowego szefa sprzedaży. Intencją zarządu jest
równoległe ograniczenie zbędnych kosztów i zwiększenie możliwości
efektywnych działań prosprzedażowych,

› Zarząd podjął decyzję o utrzymaniu dotychczasowego modelu sprzedaży w
Rosji i na Białorusi, przy równoczesnym wzmocnieniu merytorycznym
tamtejszych struktur,

› Do końca III kw. 2019 r. zarząd podejmie decyzje ws. strategii sprzedażowej
dla rynku chińskiego i biznesowej zasadności utrzymania w Chinach biura
sprzedaży.
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… upgrade oferty globalnej

Uzupełnienie oferty tzw. małych analizatorów o nowe urządzenia 

› By zwiększyć konkurencyjność oferty i skutecznie rywalizować o klientów Grupa poszerza ofertę globalną urządzeń adresowanych
do obecnych klientów (rynek kompaktowych urządzeń) o nowe urządzenia biochemiczne (trzy nowe urządzenia Accent),
hematologiczne (nowy Mythic - 60) oraz koaguologiczne (KG 500),
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… i oferty w Polsce

Rozszerzenie oferty o nowoczesne urządzenia o wysokiej wydajności

› Na polskim rynku Grupa rozszerzyła współpracę z producentami analizatorów o dystrybucję urządzeń z wyższych segmentów
wydajnościowych rynku.
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Plany i perspektyw na 2019 i 2020 r.

II poł. 2020 
› Start budowy nowego 

zakładu w Lublinie

2019/2020 
› Start komercjalizacji 

Hermes Senior

VI 2018 
› Finalizacja sprzedaży 

działki w Lublinie

CZER 2019 GRU 2020

IV kw. 2019 
› Start sprzedaży 

otwartej Equisse 2.0.

II poł. 2020 
› Rejestracja Hermes 

Junior



CORMAY S.A.

Ursynów Business Park

02-785 Warszawa

ul. Puławska 303

tel. (22) 751 79 10

e-mail: office@cormay.pl

DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ


