
Raport miesięczny za październik

 2012 roku

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,  
które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej  
oraz wyników finansowych emitenta.

Po  podpisaniu  w  czerwcu  2012  r.  ostatecznej  umowy  nabycia  100% udziałów  w 
Emapol Sp. z o.o. Zarząd rozpoczął procedurę połączenia spółek. W dniu 31 października po 
podjęciu uchwał zarządów BioMaxima i  Emapol  plan połączenia  został  opublikowany na 
stronie internetowej Spółki. Jest to kontynuacja prowadzonych przez BioMaxima S.A. działań 
konsolidacji polskich firm sektora ivd. Spółka dąży do zbudowania pozycji zdecydowanego 
lidera  wśród krajowych  podmiotów,  który  będzie  w stanie  konkurować z  bardzo  silnymi 
koncernami  międzynarodowymi  takimi  jak,  Roche czy Siemens.  Akwizycja  Emapolu  jest 
kluczowa dla realizacji tych zamierzeń i powoduje, że lubelska spółka staje się największą 
polską firmą na rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. 

Zarząd w  dalszym  ciągu  prowadzi  rozmowy  w  zakresie  akwizycji  innych  podmiotów  z 
branży. Rozmowy są zaawansowane.  

W dniu 29 października 2012 r. BioMaxima S.A. otrzymała wyróżnienie w Konkursie 
o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin w kategorii Innowacyjność.      

Spółka w bieżącym roku stara się zdynamizować sprzedaż eksportową.  We wrześniu 
uczestniczyła  w  najbardziej  liczącej  się  wystawie  na  Ukrainie  –  w  Kijowie.  Produkty 
BioMaxima  spotkały  się  z  dużym  zainteresowaniem.  W  październiku  przygotowywano 
dokumenty do rejestracji produktów BioMaxima na Ukrainie, którą planuje się zakończyć w 
tym roku.  Trwają  również  przygotowania  do  największych  na  świecie  targów Medica  w 
Dusseldorfie,  które  odbędą  się  w  listopadzie.  BioMaxima  wystawia  się  na  nich  po  raz 
pierwszy.  Wartość eksportu po 10 miesiącach 2012 roku wyniosła 217 tys. zł i była blisko 
dziesięciokrotnie  wyższa  od  eksportu  za  cały  2011  rok  (23  tys.  zł).  Udział  eksportu  w 
sprzedaży ogółem wzrósł do 2,75% przy 0,2% za 2011 rok.  

Wartość wygranych przez Spółkę postępowań przetargowych w miesiącach styczeń - 
październik 2012 r. wyniosła 3.617 tys. zł i stanowiła 103,3% rekordowego analogicznego 
okresu  2011  r,  gdzie  znaczną  część  wygranych  postępowań  stanowiły  umowy trzyletnie. 
Zapowiadana  przez  Zarząd  poprawa  dynamiki  w  IV  kwartale  2012  r.  nastąpiła  już  w 
październiku – wzrost z 78,4% we wrześniu do 103,3%.

W miesiącach styczeń - październik 2012 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 7.038 
tys. zł, co stanowi 95,71% przychodów w ujęciu rok do roku. Dynamika wzrostu przychodów 
jest niższa od poprzednich miesięcy z uwagi na fakt, że w analogicznym okresie ubiegłego 
roku BioMaxima sprzedawała swoje produkty również do spółek zależnych Bio-Farm i Polab. 
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Ponadto jedna z firm konkurencyjnych do BioMaxima wycofała się w tym roku z zakupów 
asortymentu  oferowanego wcześniej  przez  Polab.  Połączenie  ze spółką  Polab  nastąpiło  w 
końcu kwietnia ubiegłego roku. Stopień zaawansowania kilku kontraktów, których realizacja 
jest przewidywana najpóźniej w grudniu bieżącego roku, zdecydowanie poprawi dynamikę 
wzrostu przychodów.

Przychody ze sprzedaży w spółce zależnej Emapol za okres styczeń-październik 2012 roku 
wyniosły 6.962 tys. zł, w tym eksport 1.588 tys. zł.

2.  Zestawienie  wszystkich  informacji  opublikowanych  przez  Spółkę  w  trybie  raportu  
bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu październiku:

Rb nr 25/2012 – Raport miesięczny BioMaxima S.A. za wrzesień 2012 r.

Rb nr 26/2012 – Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BioMaxima S.A. i 
zmian w statucie.

Rk nr 27/2012 – Raport BioMaxima S.A. za III kwartał 2012 r.

Rb nr 28/2012 – Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o.

Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu październiku:

Rb nr 11/2012 – Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji

Rb nr 12/2012 – Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji

Rb nr 13/2012 – Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji

Rb nr 14/2012 – Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji

Rb nr 15/2012 – Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji

Rb nr 16/2012 – Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

Rb nr 17/2012 – Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji
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 tys. zł tys. zł
Produkty I-X 2012 I-X 2011 Dynamika 2012/11

Odczynniki  102,86%
Testy 94,00%
Paski do moczu 700 788 88,83%
Aparatura 823 792 103,91%
Materiały zużywalne + usługi 92,40%
Razem sprzedaż 95,71%

1 763 1 714
1 803 1 918

2 808 3 039
7 897 8 251



3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała  
miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W okresie objętym raportem realizowano cele emisji.  Z kwoty 7,5 mln zł pozyskanych w 
ramach emisji akcji serii C wydatkowano dotychczas kwotę 7.324 tys. zł na  zakup spółki 
Emapol oraz koszty emisji. Pozostała kwota 176 tys. zł jest wydatkowana na prace badawczo-
rozwojowe. Dotychczas na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 125 tys. zł.

4.  Kalendarz  inwestora,  obejmujący  wydarzenia  mające  mieć  miejsce  w  nadchodzącym  
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w  
szczególności  daty  publikacji  raportów okresowych,  planowanych  walnych  zgromadzeń,  
otwarcia  subskrypcji,  spotkań  z  inwestorami  lub  analitykami  oraz  oczekiwany  termin  
publikacji raportu analitycznego.

Do dnia 14 grudnia 2012 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2012 r.

W dniu 10 grudnia 2012 r. o godz. 11.30 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Vetterów 5 
odbędzie NWZA BioMaxima S.A.

W  miesiącu  grudniu  jest  przewidywane  spotkanie  Prezesa  Zarządu  z  inwestorami  oraz 
analitykami – o dacie i miejscu spotkania Spółka poinformuje na swojej stronie internetowej.
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