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Raport kwartalny  

za II kwartał 2013 r. 

 
1. Informacje ogólne 

a. Podstawowe informacje o Spółce 

Wyszczególnienie Dane Emitenta 

  

Pełna nazwa BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA 

Siedziba 91-342 Łódź, ul. Pojezierska  99 

Adres strony internetowej www.biogened.pl 

Adres poczty elektronicznej manager@biogened.pl 

Telefon / Fax tel:  42 651 31 52  /   fax: 42 651 12 43 

Przedmiot działalności Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

Kapitał zakładowy 

 
Na dzień sporządzenia Raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 
14.563.190,00 zł i dzieli się na 1.456.319  akcji, to jest: 

 741.530  akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości 
nominalnej 10 zł każda; 

 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości 
nominalnej 10 zł każda; 

 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości  
nominalnej 10 zł każda; 

 2.655 akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o wartości 
nominalnej 10 zł każda; 

 167.370 akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości 
nominalnej 10 zł każda; 

 144.764 akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości 
nominalnej 10 zł każda. 

 

Organ prowadzący rejestr 

 
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 

Numer KRS 
 
0000273505 
 

NIP 
 
9471856923 
 

Skład Zarządu  

 
Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu 
Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu  
 

Skład Rady Nadzorczej 

 
Urszula Grzegorzewska  
Sylwia Grzegorzewska 
Janusz Kruk 
Anna Kowalska 
Andrzej Możyszek     
 

  

 

http://www.biogened.pl/
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Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września  

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. t.j. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), ani nie jest jednostką 

dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 tejże ustawy.  

 

b. Struktura akcjonariatu ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% 

głosów na WZA Spółki (stan na dzień 14.08.2013 r.).  

 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

(w szt.) 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(w %) 

Liczba głosów 
(w szt.) 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

(w %) 

 
Life Science  
Technologies N.V. 
 

906 231 62,23% 906 231 62,23% 

 
Janusz Kruk 
 

 
183 655 

 
12,61 % 183 655 12,61% 

 
Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych PZU 
S.A.  

113 931 7,82 % 113 931 7,82% 

 
Med Investment  
Sp. z o.o.  SKA 
 

101 340 6,96 % 101 340 6,96% 

 
Pozostali akcjonariusze 
 

151 162 10,38% 151 162 10,38% 

Łącznie 1 456 319 100,00% 1 456 319 100,00% 

 

Źródło: Emitent 

 

c. Ogólny zarys działalności Spółki 

 

Podstawowa działalność Biogened S.A.: 

- produkcja i dystrybucja leków generycznych i wyrobów medycznych, 

- opracowywanie, produkcja i dystrybucja dermokosmetyków oraz suplementów diety. 

Działalność Spółki obejmuje łańcuch wytwórczy, dystrybucyjny i promocyjny. 

Oferta produktowa Spółki to: 

- leki generyczne, wydawane na receptę (Rx) z zakresu psychiatrii, neurologii i onkologii, 

- leki wydawane bez recepty (OTC), 

- suplementy diety, 

- dermokosmetyki przeznaczone wyłącznie do sprzedaży aptecznej.  

 

Model biznesowy 

Na poniższych schematach zaprezentowano model biznesowy Biogened S.A. 
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Rysunek 1: Model biznesowy Biogened S.A. 
- leki Rx. 

 

Rysunek 2: Model biznesowy Biogened S.A. 
– OTC. 

 

 

 

Model funkcjonowania Biogened S.A. w zakresie wytwarzania produktów leczniczych jest 

typowy dla spółek działających w branży farmaceutycznej, zajmujących się produkcją leków 

generycznych.  

 

Prowadzona działalność w obszarze wytwarzania suplementów diety oraz dermokosmetyków 

powoduje jednak, że Spółka prowadzi swoją działalność dwutorowo, różnicując przede wszystkim 

prowadzone działania marketingowo-sprzedażowe oraz wykorzystując odmienne kanały dystrybucji. 

Spółka ponadto prowadzi usługi wytwarzania kontraktowego dla innych podmiotów z branży 

farmaceutycznej. 

 

Spółka konsekwentnie wprowadza co roku nowe produkty do swojej oferty, powiększając 

możliwości wzrostu przychodów, jak i poprawę rentowności. 

 

Spółka posiada zezwolenie GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny) na prowadzoną 

działalność, posiada certyfikowane systemy zarządzania produkcją farmaceutyczną GMP oraz 

produkcją suplementów diety ISO 22000. 
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2. Wybrane dane finansowe Spółki. 

 

a. Wybrane dane finansowe za II kwartał roku obrachunkowego 2013 oraz dane 

porównawcze 

 

Tabela 1 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat, PLN 

 

Wybrane dane finansowe z rachunku 

zysków i strat 

II kwartał 

2013 

II kwartał 

2012 

I – II kwartał 

2013 

narastająco 

I – II kwartał 

2012 

narastająco 

Waluta PLN PLN PLN PLN 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
6 827 386,46 5 733 658,25 11 869 388,56 13 718 729,19 

II. Zysk ze sprzedaży 
1 077 731,48 624 407,93 1 825 021,14 2 024 076,72 

III. Zysk z działalności operacyjnej 
1 078 355,57 669 380,58 1 936 239,71 2 049 630,50 

IV. Zysk brutto 
830 550,85 449 438,34 1 493 855,55 1 487 718,03 

V. Zysk netto 
627 065,85 305 618,34 1 127 860,55 1 011 648,03 

VI. Amortyzacja 
631 693,28 632 487,22 1 258 410,51 1 232 685,41 

 
 
 
Źródło: Emitent 

 

 

Tabela 2 Wybrane dane finansowe z bilansu, PLN 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu 
II kwartał 

2013 

II kwartał 

2012 

Waluta PLN PLN 

I. Kapitał własny 
30 596 844,76 24 999 944,33 

II. Należności długoterminowe 
2 188 569,57 2 489 371,48 

III. Należności krótkoterminowe 
12 265 870,69 11 213 837,62 

IV. Środki pieniężne i inne aktywa 
23 998,68 22 413,82 

V. Zobowiązania długoterminowe, w tym 
5 083 393,58 2 447 052,67 

- kredyty i pożyczki 
5 083 393,58 2 447 052,67 

VI. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym 
12 889 686,70 15 908 939,77 

- kredyty i pożyczki 
6 194 265,21 5 848 693,07 

 

 
 
Źródło: Emitent 
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3. Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe. 

 

Przychody netto, ze sprzedaży w Spółce, wyniosły w II kwartale 2013 roku 6 827,38 tys. PLN,  

a narastająco za okres od stycznia 2013 roku do czerwca 2013 roku 11 869,38 tys. PLN.  

W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 

5 733,65 tys. PLN w II kwartale 2012 roku i 13 718,72 tyś. PLN w I półroczu 2012 roku.  

Wypracowany w II kwartale 2013 roku zysk z działalności operacyjnej był o 61% wyższy od 

uzyskanego w II kwartale 2012 roku i o 26% wyższy od osiągniętego w I kwartale 2013 roku. Wyniósł 

1 078,35 tys. PLN w II kwartale 2013 roku, i 1 936,23 tyś. PLN w I półroczu 2013 roku.  

W II kwartale 2013 roku Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 830,55 tyś. PLN,  

a w okresie I półrocza 2013 roku 1 493,85 tyś. PLN. Dla porównania w II kwartale 2012 roku zysk 

brutto Spółki wyniósł 449,43 tyś. PLN, a w I półroczu 2012 roku 1 487,71 tyś. PLN.  

I półrocze 2013 roku Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 1 127,86 tyś. PLN.  

 

W II kwartale 2013 roku Spółka pojawiła się na rynku z ofertą sezonowych dermokosmetyków 

Dermedic – Sunbrella, przeznaczonych do ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV. Linia tych 

preparatów obejmuje dermokosmetyki do ochrony twarzy, ciała oraz miejsc szczególnie wrażliwych na 

promieniowanie, takich jak znamiona, czy usta. W jej skład wchodzą także produkty do ochrony 

przeciwsłonecznej delikatnej i wrażliwej skóry dzieci i niemowląt od 6-go miesiąca życia. Szeroką 

gamę dermokosmetyków słonecznych zamykają preparaty do pielęgnacji skóry po opalaniu oraz 

nowoczesny samoopalacz, pozwalający uzyskać opaleniznę bez konieczności ekspozycji na słońce.  

W okresie drugiego kwartału 2013 roku Spółka wprowadziła na rynek także inne, nowe 

preparaty dermokosmetyczne ze swoich Linii. I tak, Linia Emolient Linum Baby wzbogaciła się o 

kremowy żel do mycia ciała i włosów oraz emulsję do kąpieli, a Linia Emolient Linum wzbogacona 

została o emulsję do kąpieli i lotion do ciała. 

Działania marketingowe realizowane w okresie drugiego kwartału 2013 roku skierowane 

zostały na promowanie Linii Dermedic w trakcie specjalistycznych konferencji. Ofertę produktów 

Spółki przeznaczoną dla osób dotkniętych schorzeniami dermatologicznymi Spółka skierowała do 

ponad 3 tyś. lekarzy różnych specjalizacji oraz pielęgniarek i położnych, uczestniczących m.in. w II 

Konferencji Polskiej Pediatrii, konferencji – Dermatologia 2013, w VIII Ogólnopolskim Zjeździe 

Pielęgniarek i Położnych oraz wielu innych. 

 

Trzymając się wyznaczonego planu i strategii stopniowego rozszerzania i uzupełniania linii 

produktów suplementowych w drugim kwartale 2013, Spółka wprowadziła na rynek szereg nowych 

suplementów diety. W ofercie pojawił się m.in. specjalistyczny preparat pod nazwą Fertimen. Preparat 

ten przeznaczony dla mężczyzn, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu starań o potomstwo. Oprócz 

podstawowych mikroelementów, wpływających na ogólny dobry stan zdrowia mężczyzn, preparat 

Fertimen zawiera opatentowaną formułę FertiPro™, której składniki korzystanie wpływają na 

produkcję oraz dojrzewanie plemników.  

Kolejną nowością, jest preparat o nazwie QuickŁyk przeznaczony dla osób, które mają 

trudności z połykaniem tabletek oraz kapsułek. Zastosowany przed przyjęciem tabletki lub kapsułki, 

ułatwia jej połknięcie, dodatkowo niwelując nieprzyjemny smak tabletek niepowlekanych. Co ważne, 

stosowanie QuickŁyk nie zmienia działania przyjmowanych preparatów, w związku z czym można go 

stosować ze wszystkimi lekami, witaminami i suplementami diety. Dodatkowo, ze względu na brak 

cukru, może być stosowany przez diabetyków oraz osoby na diecie odchudzającej. Aby przybliżyć 

konsumentom problem połykania tabletek, stworzona została strona internetowa produktu, na której 

można zobaczyć m.in. animowany film, pokazujący zastosowanie preparatu QuickŁyk.  

Ponadto w ofercie linii suplementowych znalazły się w II kwartale 2013 roku preparaty: 

SanoFerrin Complex, Apetycik dla niejadków oraz Błonnik ze śliwką. 
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SanoFerrin Complex to kompleksowy preparat wspierający prawidłową produkcję czerwonych krwinek 

i hemoglobiny. Codzienne stosowanie preparatu pozwala uzupełniać dietę w żelazo, kwas foliowy, 

witaminy B6 i B12, tj. elementy uczestniczące w prawidłowym procesie powstawania krwi. Dodatkowo 

skład produktu wzbogacono o witaminę C, poprawiającą wchłanianie żelaza oraz cynk, który pomaga 

w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. SanoFerrin Complex zalecany jest szczególnie dla: 

sportowców i osób aktywnych fizycznie, osób będących na diecie odchudzającej, osób szczególnie 

narażonych na stres, kobiet w ciąży, karmiących lub planujących ciążę, kobiet w okresie menopauzy, 

kobiet obficie miesiączkujących, krwiodawców oraz wegetarian.  

Z myślą o nieco młodszych konsumentach, Spółka przygotowała Apetycik dla niejadków, 

suplement diety w formie smacznego syropu, który wpływa na poprawę apetytu u dzieci oraz 

korzystnie wpływa na wzmocnienie organizmu. Ciekawie opracowane opakowanie – zachęca do 

zakupów. A do osób dorosłych, które chcą wspomóc pracę swojego układu pokarmowego oraz 

stosują dietę odchudzającą lub dbają o swój wygląd oraz sylwetkę adresowany jest produkt, w którym 

zastosowano unikalne na rynku połączenie najlepiej przyswajalnego błonnika owsianego z wyciągiem 

z suszonej śliwki. Błonnik ze śliwką to uniwersalny preparat, przeznaczony do codziennego 

stosowania przez cały rok. 

  
4. Informacja Zarządu Spółki na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. 

 

II kwartał 2013 roku upłynął w Spółce pod znakiem intensywnych akcji promocyjnych. Dzięki 

współpracy z ogólnopolskimi wydawnictwami informacje o suplementach produkowanych przez 

Spółkę ukazały się m.in. w takich pismach jak: VIVA, Mam dziecko, Olivia, Claudia, Twoje Imperium 

oraz Fakt Gwiazdy.  

W galeriach handlowych stanęło nowoczesne stoisko dermokosmetyczne Dermedic, przy którym 

odbywały się dermokonsultacje i prezentacje produktów. Stoisko cieszyło się ogromnym 

zainteresowaniem wśród Pań w różnych miastach (Łódź, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, 

Kielce, Kraków, Olsztyn, Wałbrzych). Działania te, wspierały medialnie spoty radiowe w  Radio 

Planeta FM oraz Radio Eska. W czerwcu odbyła się kampania sponsoringowa serii Dermedic 

Hydrain3 Hialuro w radiu Złote Przeboje. Materiały reklamowe znalazły się także w kolorowej prasie – 

w Twoim Stylu, w magazynie Mam dziecko, Sens, Mamy czas oraz w poradnikach: Dobre Rady  

i Sunbrella.  

Notki prasowe dermokosmetyków Dermedic opublikowano, np. w Przyjaciółce, Pani Domu i Vicie, 

w Wysokich Obcasach, Dziecku, Będę mamą, Twoim Maluszku i Poradniku Domowym, Claudii, Naj, 

Fakcie, InStyle, Dobrych Radach.  

Dermedic został partnerem i zarazem sponsorem akcji specjalnej w Pani Domu, pt. „Bądź 

Piękna”. Główną nagrodą w akcji jest pobyt w SPA, wizyta w salonie piękności oraz zestaw 

dermokosmetyków Dermedic. Dermedic będzie wspierał Panie przez cały czas trwania metamorfozy 

fundując im najlepiej dopasowane do ich potrzeb dermokosmetyki, a materiały PR o marce wraz z 

logo Dermedic będą sukcesywnie publikowane w trakcie trwania akcji. 

Produkty Dermedic zostały zgłoszone do następujących plebiscytów prasowych: 

 Superprodukt Świata Kobiety 

 Superprodukt Mam dziecko 

 Hit Kosmetyczny Dobrych Rad 

 Ulubione Produkty Twojego Maluszka 

 Best Beauty Buys InStyle 

 Mój kosmetyk Poradnik Domowy 

 Perły Rynku Kosmetycznego Magazynu Wiadomości Kosmetyczne 
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Oferta dermokosmetyków Dermedic znalazła się na popularnym portalu zakupów grupowych 

Groupon. 

Profil marki Deremdic na Facebooku, liczy już ponad 11 500 lojalnych fanów. 
 

W II kwartale zadebiutowała nowa strona marki Dermedic. Odświeżona, z intuicyjną i 

przyjazną nawigacją, z nowoczesnym designem i ciekawą, inspirującą treścią. Na stronie znajdują się 

informacje o firmie Biogened, o marce Dermedic, katalog produktów i słownik składników aktywnych. 

 

Drugi kwartał 2013 roku przyniósł efekty uczestnictwa w targach Cosmoprof 2013 w Bolonii  

w postaci konkretnych zamówień klientów z Danii, Estonii, Czech, USA, Kanady jak również Chin  

i Malezji na produkty Spółki. Ponadto w dniach od 28 do 30 maja 2013 roku Spółka uczestniczyła  

w największych targach kosmetycznych na Bliskim i Środkowym Wschodzie  - Beautyworld Middle 

East w Dubaju. Udział w targach w Dubaju możliwy był dzięki uczestnictwu Spółki w Branżowym 

Programie Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego, realizowanym na zlecenie Ministerstwa 

Gospodarki przez firmę SPC House of Media. To już druga po targach Cosmoprof w Bolonii, impreza 

branżowa, w której uczestniczyła Spółka. W drugiej połowie roku Spółka planuje zaprezentować swoje 

marki na targach Intercharm w Moskwie oraz Comoprof Asia w Hong Kongu.  

 

Spółka była też uczestnikiem konferencji Vitafoods Europe Conference 2013, towarzyszącej 

największym targom suplementowym Vitafoods Europe odbywających się od 14-16 maja 2013r. w 

Genewie . 

 

5. Stanowisko Zarządu Spółki co do możliwości realizacji prognoz wyników finansowych 

przekazywanych do publicznej wiadomości.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zasadach Dobrych Praktyk, Spółka nie publikuje prognoz 

wyników finansowych. 

 

6. Oświadczenie Zarządu 
 
 

Zarząd Spółki BIOGENED S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane 

informacje finansowe Spółki za II kwartał 2013 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny 

okres roku ubiegłego (tj. 2012 r.), sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę 

oraz, że komentarze i dodatkowe informacje zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 

sytuacji w Spółce. 

 
Łódź, dnia 14 sierpnia 2013 r. 
 
 

W imieniu Spółki: 
 

 
Andrzej Grzegorzewski                   Barbara Biegańska 
     Prezes Zarządu                              Wiceprezes Zarządu 


