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Raport miesięczny za wrzesień 

 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. 

 

 Działania w handlu zagranicznym w miesiącu wrześniu 2013 były kontynuacją 

wcześniej zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej polityki eksportowej polegającej na 

rozwoju powiązań biznesowych na istniejących rynkach międzynarodowych oraz 

pozyskiwaniu partnerów z nowych krajów. Do tych pierwszych można zaliczyć Rumunię,     

w której następuje dynamiczny wzrost sprzedaży w oparciu o dwóch kontrahentów: 

niezależnego dystrybutora sprzedającego mikrobiologię oraz spółkę własną RocoSistem 

SRL., oferującą pełną listę produktów eksportowych firmy BioMaxima. Przewidywana 

sprzedaż produktów BioMaxima na ten rynek sięgnie w bieżącym roku kwoty 80 tys. Euro  

(w 2012 r. około 15 tys. Euro) z wyraźnym potencjałem wzrostu w latach kolejnych.  

W miesiącu wrześniu wpłynęło również pierwsze zamówienie z Arabii Saudyjskiej, gdzie 

dystrybutor zainteresowany jest sprzedażą mikrobiologii, zaś w dłuższej perspektywie 

również innych produktów z oferty firmy BioMaxima. Ponadto zrealizowane zostało również 

pierwsze zamówienie na Filipiny. Trwają rozmowy odnośnie rozszerzenia zakresu 

oferowanych produktów i większej aktywności sprzedażowej w tym regionie. 

 Zaawansowane są również rozmowy z nowym dystrybutorem w Macedonii, który 

złożył pierwsze pilotażowe zamówienie na odczynniki biochemiczne oraz paski do analizy 

moczu. Wpłynęły również prośby i zapytania o możliwość podjęcia współpracy od firm         

z Albanii oraz z Mołdawii. Stosowne rozmowy handlowe zostaną podjęte w najbliższych 

dniach. Dystrybutor z Kostaryki potwierdził, że jest w trakcie rejestracji produktów 

BioMaxima na tamtym rynku.  

 Najważniejsze działania na najbliższe tygodnie i miesiące w kierunku rozwoju 

eksportu to przygotowania do udziału w wystawach: Medica w Düsseldorfie w listopadzie 

bieżącego roku oraz ArabHealth w Dubaju w styczniu 2014 roku. 

 Wartość eksportu w miesiącach styczeń – wrzesień   2013 r. wyniosła 1.762 tys. zł       

i stanowiła 13,32% sprzedaży ogółem oraz 81,84%  sprzedaży eksportowej za 2012 r.  

 Zarząd w dalszym ciągu prowadzi rozmowy w zakresie akwizycji innych podmiotów  

z branży. Trwa audyt jednej ze spółek.  

 Ponadto w dniu 25 września 2013 roku podpisał z Panem Benedyktem Cebo oraz 

Panią Elwirą Cebo przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w CEBO Sp. z o.o.             

z siedzibą w Bukownie. Umowa ostateczna zostanie zawarta w terminie do 30 października 
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2013 roku. Opóźnienie zawarcia umowy ostatecznej jest związane z niezakończonym 

procesem wyodrębnienia nieruchomości ze spółki CEBO. 

Cena nabycia 100% udziałów wynosi 383.750 zł. Cena nabycia uległa obniżeniu w stosunku 

do ceny ustalonej w aneksie do listu intencyjnego (rb 20/2013) o wartość zobowiązań z tytułu 

niespłaconego kredytu. Zakup zostanie sfinansowany ze środków własnych BioMaxima S.A. 

CEBO Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem niemieckiej firmy KABE w Polsce. KABE 

jest jednym z dwóch producentów systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi, 

które konkurują na rynku polskim. Zakup CEBO Sp. z o.o. pozwoli spółce BioMaxima 

uzyskać wyłączność na sprzedaż produktów KABE na rynku polskim, co uzupełni 

dotychczasową ofertę Spółki. 

Przychody ze sprzedaży CEBO Sp. z o.o. za pierwsze półrocze 2013 roku wyniosły 1,8 mln 

zł, EBITDA zaś wyniosła 140 tys. zł. 

 W dniach 15 - 18 września Spółka uczestniczyła w najważniejszej w Polsce wystawie 

firm diagnostycznych podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki 

Laboratoryjnej.  Zaprezentowano nowy analizator równowagi kwasowo – zasadowej, który     

z uwagi na nowatorskie rozwiązania spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BioMaxima znalazła się w wąskim gronie przedsiębiorstw nominowanych do nagród 

głównych w trzeciej już edycji rankingu INNOWATORY prowadzonego przez redakcję 

tygodnika WPROST.  Ranking najbardziej innowacyjnych polskich firm powstaje w oparciu 

o powszechnie uznaną i szanowaną „Listę 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw      

w Polsce” opracowywaną przez zespół z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 

Nauk. Na bazie tego zestawienia, dział WPROST Biznes dokonuje wyboru firm, które są 

liderami innowacji w wybranych, kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach 

gospodarki.  

Ponadto Spółka otrzymała rekomendację w konkursie JAKOŚĆ ROKU 2013 od Redakcji 

Biznes Raport w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Fundacji Qualitas – organizatora konkursu. 
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Wartość wygranych przez Spółkę postępowań przetargowych w miesiącach styczeń - 

wrzesień 2013 r. wyniosła 6.072 tys. zł i stanowiła 253% analogicznego okresu 2012 r. 

(wynik za 2013 r. uwzględnia połączenie z Emapol Sp. z o.o.). Sprzedaż z wygranych 

postępowań przetargowych stanowi ponad 30% przychodów ze sprzedaży. 

 W okresie styczeń - wrzesień 2013 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 13.225 tys. zł. 

Dynamika wzrostu przychodów rok do roku wyniosła 187,91 % (wynik za 2013 r. uwzględnia 

połączenie z Emapol Sp. z o.o.). 

Produkty I-IX 2013 I-IX 2012 
Dynamika 
2013/12 

Odczynniki   2 075 1 561 132,93% 

Testy 3 134 1 712 183,06% 

Paski do moczu 793 617 128,53% 

Aparatura 983 793 123,96% 

Pozostałe produkty i 
usługi 6 240 2 355 264,97% 

Razem sprzedaż 13 225 7 038 187,91% 
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem. 

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu wrześniu: 
 

Rb nr 24/2013 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za sierpień 2013 r. 

Rb nr 25/2013 – Przedwstępna umowa nabycia 100% udziałów w CEBO Sp. z o.o. 

Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu wrześniu: nie były publikowane  

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

We wrześniu 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 6 listopada 2013 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za III kw. 2013 r. 

Do dnia 14 listopada 2013 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za październik 2013 r. 

W drugiej połowie października jest przewidywane spotkanie Prezesa Zarządu z inwestorami 

oraz analitykami – o dacie i miejscu spotkania Spółka poinformuje na swojej stronie 

internetowej. 


