
Raport miesięczny za styczeń

 2013 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.

W dniu  9  stycznia  2013  r.  Zarząd  BioMaxima  podpisał  aneks  do  listu 
intencyjnego zawartego w dniu 18 kwietnia 2011 r. z panem Benedyktem Cebo dotyczącego 
nabycia 100% udziałów w spółce CEBO Sp. z o.o. (rb 16/2011).

Aneks przewiduje, że ostateczna umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia 30 czerwca 2013 
r. Cena nabycia 100% udziałów w spółce CEBO Sp. z o.o. została ustalona na kwotę 650 tys.  
zł.  Zakup  zostanie  sfinansowany  ze  środków  własnych  Spółki.  CEBO  Sp.  z  o.o.  jest 
wyłącznym dystrybutorem firmy KABE w Polsce. KABE jest jednym z dwóch producentów 
systemu  aspiracyjno-próżniowego do pobierania  krwi,  które  konkurują  na  rynku  polskim. 
Zakup pozwoli spółce BioMaxima uzyskać  wyłączność na sprzedaż produktów KABE na 
rynku  polskim,  co  uzupełni  dotychczasową  ofertę  spółki.  W  2012  roku  przychody  ze 
sprzedaży CEBO Sp. z o.o. były na poziomie 3,1 mln zł. EBITDA za 2012 r. wyniosła 220 
tys. zł. 
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. 

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

Spółka  przykłada  dużą  wagę  do  zwiększenia  sprzedaży  eksportowej.   W  wyniku 
podjętych działań w 2012 r. wartość eksportu w miesiącu styczniu wyniosła  160 tys.  zł  i 
stanowiła 12,1% sprzedaży ogółem. Jednym z elementów rozwoju eksportu w bieżącym roku 
będą również akwizycje firm funkcjonujących na rynkach zagranicznych. 

Zarząd  BioMaxima  S.A.  w  dniu  14  stycznia  2013  r.  podpisał  list  intencyjny  dotyczący 
nabycia 90% udziałów w rumuńskiej spółce Roco Sistem S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie.

Cena  nabycia  90%  udziałów  została  ustalona  na  kwotę  48.200  euro  (ok.  197  tys.  zł). 
Ostateczna  umowa  sprzedaży  zostanie  zawarta  do  dnia  31  marca  2013  roku. Przejęcie 
zostanie sfinansowane ze środków własnych Spółki.

Spółka  Roco  Sistem  S.R.L.  była  do  tej  pory  poddystrybutorem  jednej  z  większych 
rumuńskich spółek. Ponadto świadczyła usługi serwisowe i produkowała proste urządzenia do 
elektroforezy  białek  (po  przejęciu  działalność  ta  będzie  kontynuowana).  Ponadto  Zarząd 
BioMaxima  planuje,  że  spółka  Roco  Sistem  S.R.L.  będzie  zajmowała  się  sprzedażą 
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wszystkich  produktów  z  oferty  BioMaxima,  co  powinno  zaowocować  dynamicznym 
wzrostem przychodów. Przeprowadzona przez Zarząd analiza rynku rumuńskiego wskazuje, 
że rynek ten charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu, analogicznie do sytuacji rynku 
polskiego  10  lat  temu.  Analizy  cen  w  przetargach  pozwalają  przypuszczać,  że  produkty 
BioMaxima będą konkurencyjne cenowo na rynku rumuńskim przy zachowaniu ich wysokiej 
jakości.  Spółka  Roco Sistem S.R.L.  skoncentruje  swoją  działalność  na  rynku  diagnostyki 
laboratoryjnej oraz weterynaryjnym. Roczne obroty spółki Roco Sistem S.R.L. wynoszą 125 
tys. euro, zysk netto 14 tys. euro. 

Wartość  wygranych  przez  Spółkę  postępowań  przetargowych  w miesiącu  styczniu 
2013 r. wyniosła 689 tys. zł i stanowiła 232 % analogicznego okresu 2012 r. 

W styczniu  2013  r.  przychody  ze  sprzedaży  wyniosły  1.327   tys.   zł.  Dynamika 
wzrostu przychodów rok do roku wyniosła 150,11%.  

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

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu styczniu:
Rb nr 1/2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Rb nr 2/2013 – Aneks do listu intencyjnego w sprawie nabycia  100% udziałów w spółce 
CEBO Sp. z o.o.

Rb nr 3/2013 – Raport miesięczny BioMaxima S.A. za grudzień 2012 r.

Rb nr 4/2013 – List intencyjny w sprawie nabycia 90% udziałów w spółce rumuńskiej

Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu styczniu:

Rb nr 1/2013 – Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o nabyciu akcji Spółki

3.  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 marca 2013 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2013 r.
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 tys zł tys zł

Produkty I-2013 I-2012
Odczynniki  245 216 113,43%
Testy 367 160 229,38%
Paski do moczu 117 72 162,50%
Aparatura 28 155 18,06%
Pozostałe produkty i usługi 570 281 202,85%
Razem sprzedaż 884 150,11%

Dynamika 
2013/2012

1 327


