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Raport miesięczny za październik 

 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 październiku 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.  Wartość eksportu w miesiącach styczeń – październik 2013 r. 

wyniosła 1.947 tys. zł i stanowiła 13,24% sprzedaży ogółem oraz 90,43%  sprzedaży 

eksportowej za 2012 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, przedstawiciele BioMaxima w październiku 2013 r. wizytowali partnera 

handlowego w Indonezji. Przeprowadzono szkolenie serwisowe z obsługi analizatorów 

BioMaxima. Przedyskutowano również aspekty dalszego rozwoju współpracy w tamtym 

regionie. 
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Zarząd w dalszym ciągu prowadzi rozmowy w zakresie akwizycji innych podmiotów             

z branży. Audyt dokumentów jednej ze spółek wykazał, że transakcja nie będzie możliwa do 

realizacji w najbliższych miesiącach. Trwa analiza dokumentów kolejnej spółki. 

W dniu 25 września 2013 roku Zarząd 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 listopadzie 2013 roku. Opóźnienie 

zawarcia umowy ostatecznej jest związane z oczekiwaniem na wpis KRS dotyczącym procesu 

wyodrębnienia nieruchomości ze spółki CEBO. 

 BioMaxima otrzymała certyfikat Dynamiczna Firma. Przyznawany jest on przez 

Bisnode Polska za osiągniętą dynamikę wzrostu firmy w ostatnich trzech latach jej 

działalności. Wskaźnik obliczony został na podstawie autorskiego algorytmu oceny wzrostu 

opracowanego przez Bisnode, uwzględniającego zatrudnienie, obrót i zysk firmy. Wskaźnik 

Rozwoju obliczany jest na podstawie odrębnie ocenianych części składowych 

wyznaczających rozwój firmy, wśród których Bisnode bierze pod uwagę obrót i zysk. Firmy 

nagrodzone certyfikatem skladają regularnie swoje sprawozdania finansowe, osiągnęły wzrost 

obrotu przekraczający 15 % i nie zanotowały spadku zysków.  

Prezes Zarządu BioMaxima S.A. jest wśród 11 nominowanych kandydatów z województwa 

lubelskiego, do przyznawanego co roku przez redakcję Kuriera Lubelskiego tytułu "Top 

Menedżer". Wyróżnieniem nagradzani są lokalni liderzy, wizjonerzy i biznesowi pionierzy. 

W tym roku tytuł "Top Menedżer" przyznawany jest już po raz piąty. Głosowanie zakończyło 

się w dniu 31 października 2013 r. Ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej gali w dniu    

15 listopada 2013 r. 

Wartość wygranych przez Spółkę postępowań przetargowych w miesiącach styczeń - 

październik 2013 r. wyniosła 6.563 tys. zł i stanowiła 181% analogicznego okresu 2012 r.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

W okresie styczeń - październik 2013 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 14.707    

tys. zł. Dynamika wzrostu przychodów rok do roku wyniosła 186,24 % (wynik za 2013 r. 

uwzględnia połączenie z Emapol Sp. z o.o.). 
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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 październiku: 
 

Rb nr 26/2013 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za wrzesień 2013 r. 

Rb nr 27/2013 – Przesunięcie terminu podpisania umowy nabycia 100% udziałów w CEBO 

Sp. z o.o. 

Raporty bieżące  w ESPI w miesiącu październiku nie były publikowane.  

 
 I-X 2013 I-X 2012 Dynamika 2013/12 

Odczynniki   2 296 1 763 130,23% 

Testy 3 599 1 803 199,61% 

Paski do moczu 905 700 129,29% 

Aparatura 1 093 823 132,81% 

Pozostałe produkty i usługi 6 814 2 808 242,66% 

Razem sprzedaż 14 707 7 897 186,24% 
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3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

W październiku 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. 

Do dnia 13 grudnia 2013 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2013 r. 

W miesiącu grudniu jest przewidywane spotkanie Prezesa Zarządu z inwestorami oraz 

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


