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Grupa Cormay w skrócie

PROFIL SPÓŁKI

› Producent odczynników diagnostycznych,

› Dystrybutor 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) 88,4 mln zł

Wartość księgowa 112,7 mln zł

Dane skonsolidowane
w mln PLN 9 mies. 2019

Przychody ze sprzedaży 49,7

EBITDA3) 7,5

Zysk netto -3,7

Kapitał własny ogółem 112,7

Aktywa ogółem 148,9

Dług netto4) -42,2

1) Kapitalizacja obliczona wg kursu akcji na dzień 2019-12-12.
2) Uwzględniając część wyniku na transakcji sprzedaży Orphee
3) Uwzględniając krótkoterminowe aktywa finansowe – jednostki funduszu inwestycyjnego
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Grupa Cormay liczbach

Odczynniki
57%

Sprzęt 
medyczny

39%

Usługi
4%

STRUKTURA SPRZEDAŻY WEDŁUG PRODUKTÓW

35

Lata obecności na rynku diagnostycznym

49,7

Skonsolidowane przychody za 9 mies. 2019 r. 

55,7 mln PLN

Nakłady na badania i rozwój 
produktów w ostatnich 5 latach

236

Liczba pracowników Grupy

Hematologia
48%

Biochemia
38%

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 i
obsługi technicznej

Świat

Ponad 150 rynków zbytu
Ponad 200 dystrybutorów

Ameryka Cen i Płd

8 proc.

STRUKTURA GEOGRAFICZNA SPRZEDAŻY

Polska

18 proc.

Rosja i Białoruś

21 proc.

Inne kraje Europy

19 proc.

Afryka

6 proc.

Bliski Wschód

18 proc.

Azja

10 proc.



6

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.

› 24 oferowane analizatory 

(hematologia, biochemia, 

immunologia, koagulologia, 

badania moczu),

› 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 

krwi, pozwalające osiągnąć 

synergie sprzedażowe.
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Wzrost sprzedaży w III kw. 2019 r.

Pierwsze efekty działań prosprzedażowych

› 2018 r. i I półrocze 2019 r. przyniosły spadek sprzedaży. Wpływ na to miały m.in. słabsze wyniki sprzedaży na kilku rynkach
zagranicznych (m.in. Chiny), przesunięcie realizacji części zleceń (w I poł. 2019 r.) oraz rosnąca presja ze strony konkurentów,
dysponujących szerszą ofertą produktową,

› W Grupie wdrożono szereg zmian w obszarze działów sprzedaży oraz sieci dystrybucyjnej, m.in. nominując nowego szefa
sprzedaży międzynarodowej, nowych GM w Rosji i na Białorusi, nowych Product Managerów i sprzedawców oraz dokonując
korekt strategii sprzedażowych na poszczególnych rynkach,

› Suma korzystnych efektów wprowadzonych zmian oraz przesunięcia realizacji zamówień z I poł. 2019 r. pozwoliła na
zakończenie III kw. z najwyższą od 3 lat sprzedażą za ten okres.

20,5 20,8

14,9

21,5

17,2 17,9
14,9

19,8

15,9 15,7
18,1

I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 I kw. 2019 II kw. 2019 III kw. 2019

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY (mln PLN)
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Rosja – reorganizacja, wzrost sprzedaży

Kolejny mocny kwartał

› Odnowienie, w 2018 roku, rosyjskich rejestracji dla części strategicznych produktów Grupy stworzyło podstawę dla odbudowy
pozycji Cormay na rynku rosyjskim,

› Reorganizacja rosyjskiej spółki dystrybucyjnej, w tym zmiany na kluczowych stanowiskach zarządczych i sprzedażowych
rosyjskiej spółki . Trwa rekrutacja na stanowisko dyrektora sprzedaży,

› 2019 r. przyniósł stopniową odbudowę sprzedaży w Rosji, z zauważalnym wzrostem w III kw. i przekroczeniem poziomu
3 mln zł kwartalnej sprzedaży. W efekcie Rosja powróciła, po 2 latach, na pozycję największego rynku sprzedażowego Grupy
Cormay.

2,6

3,7

2,3
2,8

2,5 2,6
2,2

2,9
3,3

III kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 I kw. 2019 II kw. 2019 III kw. 2019

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W ROSJI (mln PLN)
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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. Przeniesienie własności akcji i zapłata

ceny nastąpiła w dniu zawarcia umowy,

› Cena sprzedaży wyniosła 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.,

› W następstwie transakcji Grupa rozpoznała

6,4 mln zł przychodów z tytułu rozwiązania

odpisów na udziały w Diesse, uwzględniając

4,2 mln zł wyceny godziwej earn-outu

(wpływających na EBITDA). Na koniec III kw.

2019 r., ze względów ostrożnościowych, Grupa

zdecydowała o korekcie wartości earn-outu

w wysokości 100% pierwotnej wyceny i ujęcia

korekty w kosztach finansowych (wpływających

na wynik netto). Całkowity wpływ transakcji na

wynik za 9 miesięcy to 2,2 mln zł.

57,2 mln PLN

Bazowa cena sprzedaży Diesse wg kursu 
z dnia zawarcia transakcji

2,2 mln PLN

Całkowity wpływ transakcji na wynik netto 
Grupy
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1 168

741

196

84

147

PKO 9M 2019

Odpis/utylizacja zapasów

Odpis na środki trwałe

Pozostałe koszty SSE

Pozostałe

10 738

6 430

2 969

548

791

PPO 9M 2019

Rozwiązanie odpisu na Diesse

Sprzedaż działki SSE

Rozwiązanie odpisu na należności

Pozostałe

Wyniki finansowe Grupy 2019 r.

Dane w tys. PLN
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4.09.2019 
› Zgoda RN Cormay

na zakup akcji Orphée

Delisting Orphée

PODSUMOWANIE

› W III kw. 2019 r. Spółka rozpoczęła proces zwiększania stanu posiadania akcji Orphée w celu uzyskania 100 proc. udziału

w kapitale oraz wycofania ich z obrotu na NewConnect,

› We wrześniu br. Spółka kupiła 7,5 proc. akcji Orphée,

› 11 grudnia 2019 r. ogłoszone zostało wezwanie na akcje Orphée. Po jego przeprowadzeniu możliwe będzie złożenie wniosku o

wycofanie akcji Orphée z obrotu na NewConnect i zniesienie ich dematerializacji,

› W związku ze specyfiką prawa szwajcarskiego przymusowy wykup akcjonariuszy Orphée nie zostanie przeprowadzony.

11-14.02.2020 
› Planowana data realizacji 

i rozliczenia transakcji

11.12.2019
› Ogłoszenie wezwania do 

sprzedaży 2,57% akcji Orphée

IX 2019 VI 2020

Wrzesień 2019 
› Zakup 7,5 proc. akcji 

Orphée.

7.01.2020 
› Start przyjmowania 

zapisów

6.02.2020
› Zakończenie przyjmowania 

zapisów

II kw. 2020
› Prawdopodobny termin 

finalizacji delistingu Orphée
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Lublin - zmiana lokalizacji nowego zakładu

Optymalizacja projektu fabryki

› W 2019 r. Cormay podjął decyzję o zmianie lokalizacji
fabryki, zakupie nowej nieruchomości oraz sprzedaży
działki na terenie podstrefy Lublin. O zmianie lokalizacji
przesądziła możliwość uzyskania alternatywnych dla
ulg strefowych w SSE Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin
innych form wsparcia publicznego dla inwestycji oraz
sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości,

› Transakcja sprzedaży nieruchomości została
sfinalizowana w czerwcu br. Wartość transakcji to
5,7 mln zł netto,

› Spółka jest w trakcie zabezpieczania nowej działki pod
budowę fabryki. W ocenie Zarządu finalizacja transakcji
może nastąpić w 2020 r.
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Dotacje - status

Podsumowanie

› W 2019 r. Grupa kontynuowała prace w ramach projektów
badawczo-rozwojowych realizowanych z dofinansowaniem
ze środków publicznych, lub podejmowała działania mające
ograniczyć ryzyko konieczności zwrotu wykorzystanych
środków,

› W 2019 r. zamknięto projekt BlueBox bez konieczności
zwrotu środków,

› W 2019 r. Grupa, z ostrożności procesowej, zdecydowała się
zwrócić 3,2 mln zł środków z dotacji pozyskanej na
wdrożenie do produkcji analizatorów, równocześnie
podejmując działania odwoławcze obliczone m.in. na
odzyskanie zwróconej kwoty.

Dotacja Kwota 1)

(w mln zł) Status

Umowa Equisse 2,3

Zrealizowana, zaakceptowane 
sprawozdanie z wdrożenia badań, 
złożony raport o efektach 
społecznych 
i gospodarczych wdrożenia

Umowa BlueBox 5,9
Zakończona, zaakceptowany 
wniosek o odstąpienie od 
konieczności wdrożenia badań

Umowa Hermes 
Senior

6,7

Zrealizowana, zaakceptowane 
sprawozdanie z wdrożenia badań, 
konieczność złożenia raportu 
o efektach społecznych i 
gospodarczych wdrożenia do 
15.03.2020

Umowa Wdrożenie 
do produkcji 
analizatorów

- 2)

Zwrócenie przez Spółkę, 
z ostrożności procesowej, 
wykorzystanej kwoty wraz z 
odsetkami, Spółka podejmuje 
działania odwoławcze.  

Umowa 
Demonstrator

1,5
Realizowana, złożony wniosek o 
wydłużenie trwania projektu do 
31.12.2021

Umowa Centrum 
Badań i Rozwoju

1,2 Realizowana, czas trwania projektu 
wydłużony do 30.11.2020 r.

1) Wykorzystana kwota netto na dzień 30.09.2019 
2) Całość wykorzystanej kwoty, tj. 3,2 mln zł, została zwrócona do instytucji finansującej
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Wzmocnienie oferty o nowoczesne analizatory 

Uzupełnienie oferty analizatorów o nowe urządzenia 

› By zwiększyć konkurencyjność oferty i skutecznie rywalizować o klientów Grupa poszerzyła ofertę globalną urządzeń adresowanych
do obecnych i nowych klientów o nowe urządzenia biochemiczne (trzy nowe urządzenia Accent), hematologiczne
(nowy Mythic 60). Aktywna sprzedaż ww. urządzeń rozpoczęła się w IV kw. 2019 r.
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Start produkcji Equisse 2.0 

PODSUMOWANIE

› Prace B&R nad Equisse 2.0, tańszą w produkcji
(o ok. 50%) wersją analizatora biochemicznego,
prowadzone od 2017 r, zostały zakończone. W 2019 r.
przeprowadzono walidację wewnętrzną urządzenia oraz
szereg testów bezpieczeństwa,

› W maju br. zamówiona została pierwsza partia 10 seryjnie
produkowanych urządzeń. Pierwsze 2 z analizatorów
trafiły już do Spółki, kolejne dostawy będą realizowane
do lutego 2020 r. 6 sztuk analizatorów z tej partii
przeznaczonych będzie do sprzedaży,

› Trwają przygotowania marketingowe do wprowadzenia
produktu do sprzedaży. Odbyły się pierwsze szkolenia
dystrybutorów. Trwa uzupełnianie dokumentów
rejestracyjnych.

Średnie 
laboratoria

Laboratoria 
sieciowe

Szpitale
Duże 

laboratoria 
(backup)

EQUISSE - GRUPA DOCELOWA
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Projekt Hermes, oferta urządzeń hematologicznych

PODSUMOWANIE

› Prowadzone w 2019 r. prace w ramach projektu Hermes

Senior nie przyniosły jeszcze oczekiwanych efektów

w postaci zakładanej poprawy parametrów użytkowych,

› Harmonogram projektu zakłada kontynuację nad

usprawnianiem urządzenia i jego komercjalizację w 2020 r.,

› Rozpoczęto prace z partnerem OEM nad nowym

analizatorem hematologicznym o prędkości 65 testów na

godzinę. Planowane wdrożenie - 2021 r.,

› Rozważane są dalsze projekty z innymi producentami w celu

powiększenia oferty produktowej i ograniczenia ryzyk

związanych z opóźnieniem w komercjalizacji Hermesa.

Średnie 
laboratoria

Laboratoria 
sieciowe

Szpitale

Duże 
laboratoria 
(backup)

HERMES - GRUPA DOCELOWA
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Cele Grupy na 2020 r.

Wzrost skonsolidowanej sprzedaży Grupy

Skuteczne wprowadzenie na rynek i sprzedaż nowych analizatorów

Delisting Orphée

Projekt budowy nowego zakładu produkcyjnego



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


