
Raport miesięczny za marzec

 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.

Spółka  przykłada  dużą  wagę  do  zwiększenia  sprzedaży  eksportowej.   W  wyniku 
podjętych działań jeszcze w 2012 r. wartość eksportu w miesiącach styczeń – marzec 2013 r. 
wyniosła  643  tys.  zł  i  stanowiła  15,2% sprzedaży  ogółem.  Po  zakupie  90% udziałów w 
rumuńskiej  spółce  Roco  Sistem  S.R.L.  z  siedzibą  w  Bukareszcie  w  miesiącu  marcu 
uzgadniano budżet spółki na rok bieżacy oraz strategię handlową. W dniach 10-12 kwietnia 
spółka  Roco  Sistem  będzie  wystawcą  na  targach  medycznych  w  Bukareszcie.  Dział 
badawczo-rozwojowy  BioMaxima  wspólnie  z  inżynierami  Roco  Sistem  rozpoczął  prace 
projektowe własnego analizatora jonoselektywnego. Ponadto w miesiącu marcu odbyły się 
rozmowy  z  potencjalnymi  dystrybutorami  ze  Słowacji,  Białorusi  oraz  Danii  w  zakresie 
sprzedaży produktów BioMaxima.   

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

W miesiącu  marcu  podpisano  umowę  na  udział  w charakterze  wystawcy  podczas 
XVIII  Zjazdu  PTDL,  który  odbędzie  się  w  miesiącu  wrześniu  w  Warszawie.  Jest  to 
największa wystawa diagnostyczna w Polsce i odbywa się co trzy lata. 

Wartość wygranych przez Spółkę postępowań przetargowych w miesiącach styczeń - 
marzec 2013 r. wyniosła  2.119 tys.  zł  i  stanowiła 267,36% analogicznego okresu 2012 r. 
(wynik  za  2013  r.  uwzględnia  połączenie  z  Emapol  Sp.  z  o.o.)  Sprzedaż  z  wygranych 
postępowań przetargowych stanowi 30% przychodów ze sprzedaży.

W okresie styczeń - marzec 2013 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 4.225 tys. zł.  
Dynamika wzrostu przychodów rok do roku wyniosła 158,06% (wynik za 2013 r. uwzględnia 
połączenie z Emapol Sp. z o.o.).
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 tys zł tys zł
Produkty I- III 2013 I- III 2012 Dynamika 2013/12

Odczynniki  762 556 137,05%
Testy 661 171,41%
Paski do moczu 288 229 125,76%
Aparatura 106 414 25,60%
Mikrobiologia i pozostałe produkty 813 238,13%
Razem sprzedaż 158,06%

1 133

1 936
4 225 2 673



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

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu marcu:

Rb nr 10/2013 – Raport miesięczny BioMaxima S.A. za luty 2013 r.

Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu marcu: - nie były publikowane

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

W marcu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.  Do końca 
2012 r. wszystkie środki z emisji akcji serii C zostały wydatkowane.

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.

W dniu 7 maja 2013 roku Spółka opublikuje raport za I kwartał 2013 r.
Do dnia 14 maja 2013 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2013 r.
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