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1. Podstawowe informacje o spółce 
 

1.1. Dane o spółce 

 
NAZWA BIOMAX S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Siedziba ul.  Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

Kraj Polska 

KRS 
0000358051, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 4949232,00 zł 

REGON 221029805 

NIP 5833102810 

Strona internetowa www.biomaxsa.pl 

Adres e-mail biuro@biomaxsa.pl 

Profil działalności Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 

Symbol PKD 211OZ 

 
 

1.2. Kapitał zakładowy  

 
Kapitał zakładowy Spółki wynosił 4949232,00  (cztery miliony dziewięćset czterdzieści 

dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) zł  i dzielił się na:  

a) 1000000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

b) 6160000 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B  

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

c) 33000000 (trzydzieści trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C  o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

d) 3000000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

e) 1400000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

f) 4932320 (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta 

dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja; 

http://www.biomaxsa.pl/
mailto:biuro@biomaxsa.pl
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1.2. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Spółkę BIOMAX S.A. 

W okresie sprawozdawczym, w przeliczeniu na pełne etaty, Spółka zatrudniała 3 osoby. 

1.3. Zarząd Spółki BIOMAX S.A. 

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

 

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO 

Wojciech Samp Prezes Zarządu 

 
Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie  względem III kwartału 2014 roku. 
 

1.4. Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A. 

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiała się następująco: 

 

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO 

Marek Kotlarz* Członek Rady Nadzorczej 

Damian Piotr Milecki* Członek Rady Nadzorczej 

Beata Osmańska* Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Szlendak* Członek Rady Nadzorczej  

Rafał Kocyłowski Członek Rady Nadzorczej 

 
*Członków Rady Nadzorczej powołano 22.12.2014r. na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Damian Piotr Milecki. 
 

1.5. Struktura akcjonariatu 

W okresie sprawozdawczym struktura akcjonariatu wyglądała następująco: 

AKCJONARIUSZ SERIA AKCJI ILOŚĆ AKCJI 
UDZIAŁ  
W KAPITALE 
ZAKŁADOWYM 

UDZIAŁ  
W GŁOSACH NA 
WZ 

Max Investments 
Sp. z o.o. 

A, B, F 8.182.067 16,53 % 16,53 % 

Kronos Capital 
Sp. z o.o. 

C, F 33.773.007 68,24 % 68,24 % 
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Pozostali A, D, E, F 7.537.246 15,23 % 15,23 % 

RAZEM: A, B, C, D, E, F 49.492.320 100% 100% 

 

1.6. Przedmiot działalności Emitenta 

Głównym przedmiotem działalności BIOMAX S.A. jest wprowadzanie innowacyjnych technologii  

i preparatów biotechnologicznych na rodzimy i zagraniczny rynek kosmetyczny, farmaceutyczny 

i spożywczy. Z pomocą podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A. lub 

działając samodzielnie Spółka koncentruje się na produkcji i dystrybucji produktów oraz 

preparatów biotechnologicznych stosowanych w w/w gałęziach przemysłu.   

Spółka dąży do osiągnięcia pozycji lidera na powiększającym się rynku z zakresu zdrowia.  

W tym celu nawiązała współpracę m.in. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie 

skomercjalizowania wyników badań dotyczących właściwości ekstraktu z kory wierzby 

purpurowej o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym pozbawionym efektów 

ulcerogennych; wieloma podmiotami naukowymi tworzącymi konsorcjum naukowe PRENATAL 

zaangażowanych we wspólny projekt zapewnienia nowoczesnej i odpowiadającej światowym 

standardom diagnostyki chorób i wad wrodzonych płodu i większej dostępności badań 

prenatalnych w Polsce; Spółkami zależnymi od Emitenta w celu zrealizowania wspólnego 

projektu dotyczącego wykorzystania odpadów przetwórstwa rybnego i otrzymywania z nich 

składników aktywnych do kosmetyków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety  

i dodatków do żywności. 

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Spółka BIOMAX S.A. ukończyła opracowywanie czterech 

dermokosmetyków pierwszej linii Emolliere, posiadających silne właściwości nawilżające, 

zmiękczające, przeciwzapalne i wzmacniające odporność skóry na szkodliwe działanie 

czynników zewnętrznych. Głównym ich atutem jest brak substancji drażniących  

i alergizujących, tj. barwników, substancji zapachowych, konserwantów parabenowych oraz 

olejów mineralnych. Dermo kosmetyki linii Emolliere zostały wprowadzone na rynek pod koniec 

kwietnia 2014 roku.  Spółka nawiązała współpracę za znaczącymi hurtowniami 

farmaceutycznymi oraz sieciami aptek, które zajmują się dystrybucją produktów na rynku 

krajowym. Wciąż trwają rozmowy mające na celu nawiązanie współpracy z kolejnymi 

placówkami farmaceutycznymi. 
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Spółka jest w trakcie opracowywania i zmierza do wprowadzenia na rynek nowej linii 

dermokosmetyków Emolix, skierowanej do sklepów wielkopowierzchniowych: drogerii 

Rossman, Hebe , Natura.  Linia kosmetyków Emolix będzie skierowana dla konsumentów ze 

skórą wrażliwą, ze skłonnościami do jej przesuszenia, a także chorujących na atopowe zapalenie 

skóry. Przewagą konkurencyjną produktów serii Emolix wobec innych produktów dostępnych 

na rynku ma być wysoka jakość dermo produktów przy stosunkowo niskiej cenie. 

 

 

 

Czynnikami spowalniającymi proces wprowadzania rzeczowych produktów na rynek jest 

czasochłonny proces produkcyjno-wdrożeniowy. Proces ten wydłuża się ze względu na długi 

czas oczekiwania na procesy produkcyjne, a także dodatkowe badania, które potwierdzą 

innowacyjność receptur oraz wąskie, specjalistyczne spektrum działania kosmetyków, w tym 

brak właściwości drażniących czy alergizujących.   

 

BIOMAX S.A. planuje w przyszłości poszerzać dotychczasowe produkty kosmetyczne o nowe 

innowacyjne produkty celowane w skórę wrażliwą, delikatną i dojrzałą. Spółka szuka rozwiązań 

już dziś, by móc sfinansować działania ze środków europejskich, przeprowadzić prace badawczo 

rozwojowe, a następnie w przeciągu 3-5 lat móc wprowadzić kolejne kosmetyki na rynek. 

 

1.7. Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 16 luty 2015 roku; 

a)  Jednostki dominujące wobec BIOMAX S.A.:  
 

 Kronos Capital Sp. z o.o.  posiadająca 68 % w kapitale zakładowym Emitenta.  

 Max Investments Sp. z o.o. posiadająca 17 % w kapitale zakładowym Emitenta. 
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b)  Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BIOMAX S.A. :  

 
 Nutri Pharmax S.A. - udział Emitenta w kapitale zakładowym Nutri Pharmax S.A.:  

95,95 % 

 BIO-SERVICE Sp.  z o.o. – udział Emitenta w kapitale zakładowym BIO-SERVICE  

      Sp.  z o.o. : 100% 

 BIOPARK Sp. z o.o.  – udział Emitenta w kapitale zakładowym BIOPARK Sp. z o.o.: 

91,17% 

 

 

 

 

 

Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BIOMAX S.A c.d.  
 
 

Nazwa 
 
 

 
Przedmiot działalności 

 
 
 

Nutri Pharmax S.A. 
 

 
 
 

 
Główna działalność spółki opiera się na produkcji kontraktowej 

dermokosmetyków Emolliere. Spółka będzie świadczyła również 
usługi w zakresie produkcji kontraktowej suplementów diety, 
dodatków do żywności oraz preparatów biotechnologicznych. 

 

 

BIOMAX S.A. 

 

 

BIOPARK Sp. z o.o. 

 

91,17 % 

 

 

Bio-Service Sp. z o.o. 

 

100,00 %  

 

 

Nutri Pharmax S.A. 

 

95,95% 
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BIO-SERVICE Sp. z o.o. 
 

 

 

 
Głównym przedmiotem działalności BIO-SERVICE Sp. z o.o. jest 

sprzedaż i dystrybucja towarów wyprodukowanych przez spółki 
wchodzące w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A. Spółka 

zajmuje się zarówno dystrybucją towarów poprzez stacjonarne 
punkty sprzedaży sieci handlowych, jak również zajmować się 

będzie prowadzeniem sklepu internetowego. Do zadań BIO-
SERVICE Sp. z o.o. należy również marketingowe wsparcie 

sprzedaży poszczególnych produktów. 

 
 
 

BIOPARK Sp. z o.o. 
 
 

 

 
Spółka Biopark sp. z o.o. jest koordynatorem klastra 

biotechnologicznego, znajdującego się w początkowej fazie 

rozwoju. Ideą działalności klastra jest zwiększenie 

innowacyjności przedsiębiorstw działających w sektorze 

biotechnologii oraz nauk z nią związanych, zwiększenie wkładu 

polskiej nauki w rozwój gospodarczy, zwiększenie udziału 

innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku 

międzynarodowym, wzrost konkurencyjności polskich MŚP na 

rynku międzynarodowym oraz tworzenie trwałych miejsc pracy. 

 

2. Skonsolidowany raport kwartalny 
2.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za IV  kwartał 2014 rok. 

  

   Dane (na dzień) 
  

 
2013 

 
2014 

31.12.2013 31.12.2014 

Aktywa trwałe 8.408.946,69 9 695 891,24 

Aktywa obrotowe 11.112.113,93 9 194 364,84 

Aktywa razem 19.521.060,62 18 890 256,08 

Należności krótkoterminowe 2.237.445,00 7 899 396,87 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Środki pieniężne i inne aktywa 66.120,51 6 333,68 

Zobowiązania krótkoterminowe 3.692.380,17 4 708 441,07 

Zobowiązania długoterminowe 1.419.767,29 0,00 
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Kapitał własny 12.943.254,00 12 238 755,63 

Kapitał podstawowy 4.456.000,00 4 949 232,00 

 

 

 

 

 

2.2. Wybrane dane skonsolidowane z Rachunku Zysków i Strat. 

Dane na dzień 
 

31.12.2013 
 

31.12.2014 

Przychody netto ze sprzedaży 
 

1.227.500,00 
 

871 166,52 

Koszty działalności operacyjnej 
 

979.680,07 
 

939 836,77 

Amortyzacja 
 

3.031,92 
 

2.166,33 

Zysk/Strata na sprzedaży 
 

247.819,93 
 

-68 670,25 

Pozostałe przychody operacyjne 
 

16.247,77 
 

2 315,52 

Pozostałe koszty operacyjne 
 

2.327,63 
 

2 878 057,53 

Zysk/Strata z działalności 
operacyjnej 

 
261.740,07 

 
- 2 944 412,26 

Przychody finansowe 
 

2.407.433,51 
 

905,43 

Koszty finansowe 
 

3.094.362,85 
 

1 095 338,86 

Zysk/Strata z działalności 
finansowej 

 
-425.189,27 

 
- 4 038 845,69 

Odpis wartości firmy 
 

1.732.760,97 
 

2 007 983,07 

Zysk/Strata brutto 
 

-2.157.950,24 
 

-6 046 828,76 

Zysk/strata mniejszości 
 

188 644,16 
 

33 865,72 

Zysk/Strata netto 
 

-2.051.941,08 
 

- 6 012 963,04 
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2.3. Zestawienie zmian w kapitałach – dane skonsolidowane. 

 
  Zestawienie zmian w kapitale własnym  

2013 2014 

  31.12.2013 31.12.2014 

  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
     

12 974 781,51 
 

12 943 253,50 

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 
      

4.456.000,00     
 

4.456.000,00     

 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  
 

4.456.000,00     
 

4.949.232,00 

 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 
       

12.943.254,00 
 

12 238 755,63 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. 
podziału zysku 

      
12.943.254,00 

   
12 238 755,63 

 

2.4. Przypływy środków pieniężnych – dane skonsolidowane 

 
Sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych 

  Narastająco  
2013  

  IV kwartał      
2013  

  Narastająco  
2014  

  IV kwartał  
2014  

         
  A. Przepływy środków 
pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

        

I. Zysk (strata) netto 
 

-2.051.941,08 
 

-2.051.941,08 
 

-6 012 963,04 
 

-1 380 576,71 

II. Korekty razem 
 

-2.481.406,95       
 

-2.481.406,95       
        

1 493 836,60 
 

1 493 836,60 
III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II) 

 
-1.750.531,07 

 
-1.750.531,0 

 
-4 519 126,44     

 
-4 519 126,44 

B. Przepływy środków 
pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

        

I. Wpływy                         -                               -                               -                               -       

II. Wydatki 111 181,39 111 181,39 
      

2 511 510,00 
 

2 511 510,00 
III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

-111 181,39        - 111 181,39       
     

--2 511 510,00                        
                         --

2 511 510,00    
  C. Przepływy środków 
pieniężnych z działalności   
finansowej 

        

I. Wpływy 1 644 332,73       1 644 032,73       
 

6 970 996,80       
 

6 970 996,80 

II. Wydatki 583,32       583,32    
 

147,19    
 

149,19 
III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

1 643 449,41       1 643 449,41       
 

6 970 849,61 
                        

6 970 849,61 
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D. Przepływy pieniężne netto 
razem (A.III +/-  B.III +/- C.III) 

 
- 166 564,74 

 
- 166 564,74 

 
- 59 786,83 

 
- 59 786,83 

E. Bilansowa zmiana stanu 
środków pieniężnych. W tym 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  i) zmiana stanu środków 
pieniężnych z tyt. Różnic 
kursowych 

- - -  -  

  F. Środki pieniężne na początek 
okresu 

232 685,25 
 

232 685,25 
 

66 120,51 
 

66 120,51 
 

  G. Środki pieniężne na koniec 
okresu 

 
66.120,51 

 
66.120,51 

 
6 333,68 

 
6 333,68 

 

 

 

 

2.5. Istotne czynniki i zdarzenia w okresie którego dotyczy raport mające wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe 

1. Wynik finansowy został zamknięty stratą w wysokości 6 012 963,04 zł, która spowodowana 

była głownie przez ujęcie odpisu wartości firmy z konsolidacji, utworzenia rezerw i odpisów 

aktualizacyjnych zaleconych przez biegłego w trakcie badania bilansu oraz rozliczeniem 

pobranej zaliczki na dotacje. Kolejnymi czynnikami są: koszty związane z bieżącą działalnością 

Spółki, koszty poniesione w związku z wprowadzeniem do sprzedaży oraz poszerzeniem linii 

polskich dermo kosmetyków bez parafiny Emolliere. Aktualnie Emitent skupia swoje działania 

na  innowacyjnych dermo kosmetykach, co będzie miało pozytywne odzwierciedlenie w 

wynikach finansowych kolejnych kwartałów. 

 
2. Struktura majątkowa grupy BIOMAX przedstawiała się następująco : 

 Na koniec IV kwartału roku 2014 należności krótkoterminowe wynosiły 

2 569 572,38 zł  wobec 2.237.445,00 zł na koniec IV kwartału roku 2013 

 Na koniec IV kwartału roku 2014 aktywa razem wynosiły 18 890 256,08 zł wobec 

19.521.060,62 zł na koniec IV kwartału roku 2013 

3 . Na koniec IV kwartału 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe. 

4. Zobowiązania krótkoterminowe - na koniec IV kwartału roku 2014 wynosiły 

4 708 441,07 zł wobec 3.692.380,17 zł na koniec IV kwartału roku 2013 

5. Kapitał własny Grupy BIOMAX  na koniec IV kwartału 2014 roku wynosi 12 238 755,63 

zł i  uległ zmianie w stosunku do IV kwartału roku 2013  który wynosił 12.943.254,00 zł 
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Poniesione w IV kwartale 2014 roku  koszty działalności operacyjnej w wysokości 939 836,77 

zł można sklasyfikować na: 

 Koszty związane z działaniami wprowadzenia na rynek serii dermo kosmetyków; 

 Koszt najmu powierzchni biurowej; 

 Koszty bieżące działalności Spółki; 

 Koszty wynagrodzeń.  

 

2.6. Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy BIOMAX w  IV  kwartale 2014 
roku 

W okresie sprawozdawczym, tj. w IV kwartale 2014 roku miała miejsce następujące istotne 

zdarzenia: 

 Rozwój działalności BIO-SERVICE Sp. z o.o. zajmującej się sprzedażą i dystrybucją 

towarów wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

BIOMAX S.A.  

Podjęcie współpracy ze znaczącymi hurtowniami farmaceutycznymi oraz sieciami aptek, 

które zajmują się dystrybucją produktów na rynku krajowym: 

 Dnia 10 kwietnia 2014 roku podpisano umowę dystrybucyjną z hurtownią 

farmaceutyczną Galenica Nova Sp. z o.o., przedmiotem umowy jest zlecenie przez 

spółkę zależną BIO-SERVICE Sp. z o.o hurtowni Galenica Nova Sp. z o.o czynności 

z zakresu dystrybucji, marketingu i sprzedaży dermokosmetyków z linii 

Emolliere.  

 Dnia 16 kwietnia 2014 roku podpisano umowę dystrybucyjną z siecią aptek 

Gemini Hutter Sp. J., przedmiotem umowy jest zlecenie przez BIO-SERVICE Sp.  

z o.o. sieciom aptek Gemini Hütter Sp.J. czynności z zakresu dystrybucji, 

marketingu i sprzedaży dermokosmetyków z linii Emolliere.  

 Dnia 17 czerwca 2014 roku podpisano umowę dystrybucyjną z siecią aptek 

MELISSA MIKOŁAJ GAUER, przedmiotem umowy jest zlecenie przez  

BIO-SERVICE Sp. z o.o. sieciom aptek MELISSA MIKOŁAJ GAUER czynności z 

zakresu dystrybucji, marketingu i sprzedaży dermokosmetyków z linii Emolliere. 

 Dnia 30 czerwca 2014 roku podpisano umowę handlową z Centrum Medycznym 

NewMed, przedmiotem umowy jest zlecenie przez BIO-SERVICE Sp. z o.o. 

Centrum Medycznemu New Med. czynności z zakresu marketingu i sprzedaży 

dermokosmetyków z linii Emolliere. 
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 26 czerwca 2014 roku podjęto również współpracę z firmą logistyczną NEUCA 

LOGISTYKA Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest zlecenie przez BIO-SERVICE Sp.  

z o.o. Spółce NEUCA LOGISTYKA SP. z o.o. czynności z zakresu przyjęcia dostaw 

produktów Emitenta – dermokosmetyków z linii Emolliere - do składu 

konsygnacyjnego, magazynowania wyrobów Emitenta, kompletacji towaru 

zgodnie z otrzymanymi zamówieniami hurtowni farmaceutycznych  

 Kontynuacja rozmów z innymi podmiotami z rynku ochrony zdrowia tj. 

hurtownie farmaceutyczne oraz sieci aptek, mających na celu wprowadzenie  

i rozszerzenie dystrybucji produktów  z serii Emolliere. 

 4 lipca 2014 r. podpisanie Listu Intencyjnego regulującego zasady rozpoczęcia 

negocjacji prowadzonych do zawarcia umowy o długoterminowej współpracy  

z Asociacion Nacional de Proveedores de la Salud ( „ANAPS” ). Umowa  

o współpracy określa szczegółowe działania w związku z: realizacją  

i zarządzaniem projektem sprzedaży eksportowej produktów na rynek 

meksykański, budżetem przypadającym na każdego partnera oraz zasad 

finansowania, promocji i wspólnego zarządzania/promocji portfela kolejnych 

produktów wprowadzanych przez Bio-Service Sp. z o.o. do sprzedaży  

w przyszłości. 

 Zawarcie umowy z Apteką „Morena” Project Pharma s.j. Adam Kłos. Przedmiotem 

umowy jest zlecenie przez Bio-Service Sp. z o.o. czynności z zakresu dystrybucji, 

marketingu i sprzedaży dermokosmetyków z linii Emolliere. Umowa weszła  

w życie z dniem 16 czerwca 2014r.  

 Zawarcie umowy transportowej w dniu 15 lipca 2014r.  z FARMADA Transport 

Sp. z o.o. regulującej zasady współpracy w zakresie krajowego przewozu 

towarów produktów – dermokosmetyków z linii Emolliere. o długoterminowej 

współpracy w zakresie: realizacji i zarządzania projektem dystrybucji i 

sprzedaży szwajcarskich produktów All For You Sp. z o.o. na rynku aptecznym i 

drogeryjnym w kraju, budżetem przypadającym na każdego partnera oraz zasad 

finansowania, promocji portfela kolejnych produktów wprowadzanych przez All 

For You Sp. z o.o. do sprzedaży w przyszłości. 

 Dnia 26 sierpnia 2014r. podpisano umowę ze spółką NEUCA S.A. z siedziba  

w Toruniu. Przedmiotem umowy jest zlecenie czynności z zakresu dystrybucji  

i sprzedaży dermokosmetyków z linii Emolliere, a także promocji produktów, 

analiz rynkowych i reklam, stanowiących bezpośrednie wsparcie handlowe.  

 W dniu 2 lipca 2014r. Zarząd Spółki BIOMAX S.A. podpisał  List Intencyjny z GEO 

International Polska Sp. z o.o. regulujący zasady rozpoczęcia negocjacji 
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prowadzonych do zawarcia umowy o długoterminowej współpracy.  W skład 

zakresu działań wchodzą: analizy rynków zagranicznych, podjecie działań 

marketingowych, pozyskanie partnerów zagranicznych, realizacja i zarządzanie 

projektem sprzedaży produktów – dermokosmetyków z linii Emolliere, promocji 

i wspólnego zarządzania/promocji portfela kolejnych produktów 

wprowadzanych przez Emitenta do sprzedaży w przyszłości.  Podpisanie Listu 

Intencyjnego stanowi kolejny krok mający na celu promocję marki Emolliere w 

Polsce i za granicą, a docelowo zdobywanie nowych rynków zbytu.   

 

 

 

 

 

3. Jednostkowy raport kwartalny 

 

3.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV  kwartał 2014 roku oraz dane 
porównawcze za IV kwartał 2013 roku 

   Dane (na dzień) 
  

 
2013 

 
2014 

31.12.2013  31.12.2014 

 
Aktywa trwałe 12.630.661,39 15.141.608,89 

Aktywa obrotowe 4.095.163,00 4 566 722,79 

Aktywa razem 16.725.824,00 19 708 331,68 

Należności krótkoterminowe 1.658.586,00 3 972 325,91 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Środki pieniężne i inne aktywa  3 886,20 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 3.301.436,00 2 838 259,62 

Zobowiązania 
długoterminowe 0,00 0,00 

Kapitał własny 13.424.388,00 15 065 544,77 

 
Kapitał podstawowy 4.456.000,00 4.949.232,00 
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3.2. Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat. 

 
Dane na dzień 31.12.2013  31.12.2014 

Przychody netto ze sprzedaży 
 

1.226.500,00 
 

1.217.882,27 

Koszty działalności operacyjnej 
 

    657.105,00 
 

1 672 495,51 

Amortyzacja 
 

0,00 
 

562,50 

Zysk/Strata na sprzedaży 
 

569.395,00 
 

- 454 613,24 

 
 
Pozostałe przychody operacyjne 

 
 

531.234,13 

 

13 311,31 

Pozostałe koszty operacyjne 
 

2.024,69 
 

2 588 050,26 

Zysk/Strata z działalności operacyjnej 
 

812.787,74 
 

-3 029 352,19 

 
 
Przychody finansowe 

 
 

0,00 

 
905,43 

Koszty finansowe 
 

44.585,62 
 

213 393,27 

Zysk/Strata z działalności finansowej 
 

   768.202,12 
 

- 3 241 840,03 

Zysk/Strata brutto 
 

532.241,00 
 

-3 241 840,03 

Zysk/Strata netto 
 

449.606,00 
 

-3 241 840,03 

 
 
 
 
 
 

Dane IV kwartał  

 
2013 2014 

Październik - 
Gudzień 

Październik - 
Gudzień 

Przychody netto ze sprzedaży 
 

247.000,00 
 

625.178,61 

Koszty działalności operacyjnej 
 

233.309,40 
 

617.294,73 

Amortyzacja 
 

0,00 
 

337,50 

Zysk/Strata na sprzedaży 
 

13.390,60 
 

7.883,88 

Pozostałe przychody operacyjne 
 

0,00 
 

1,14 
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Pozostałe koszty operacyjne 
 

0,00 
 

0,60 

Zysk/Strata z działalności operacyjnej 
 

13.390,60 
 

7.884,42 

Przychody finansowe 
 

18.860,00 
 

894,16 

Koszty finansowe 
 

0,00 
 

9,50 

Zysk/Strata z działalności finansowej 
 

32.250,60 
 

8.769,08 

Zysk/Strata brutto 
 

32.250,60 
 

8.769,08 

 

 

 

 

 

3.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym – dane jednostkowe. 

 

 
           Zestawienie zmian w kapitale własnym  

2013 2014 

  31.12.2013 31.12.2014 

  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
     

13.046.989,66     
      

13.424.388,00     

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 
 

4.316.000,00         
        

4.456.000,00     

 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  
 

4.456.000,00 
        

4.949.232,00 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. 
podziału zysku 

 
13.424.388,00 

 
15 065 544,77 

 III . Kapitał (fundusz) własny, na koniec okresu (BZ) 
 

13.424.388,00 
 

15 065 544,77 
 

 

3.4. Przepływy środków pieniężnych – dane jednostkowe 

 

 
Sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych- jednostkowe 

  Narastająco  
2013  

  IV kwartał      
2013  

  Narastająco  
2014  

 IV kwartał  
2014  
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  A. Przepływy środków 
pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

        

I. Zysk (strata) netto 
 

730.875,88 
 

730.875,88          
 

-3 241 840,03 
 

- 3 241 840,03 

II. Korekty razem 
 

-1.642.742,39 
 

-1.642.742,39 
 

-1 279 551,44    
 

- 1 279 551,44    
III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II) 

 
-91.166,51 

 
-91.166,51     

 
-4 521 391,47     

 
-4 521 391,47     

  B. Przepływy środków 
pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

        

I. Wpływy - -                         -                               -       

II. Wydatki    3 411 181,39                              3 411 181,39       
 

2 511 510,00                               
 

2 511 510,00                                                             
III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

  -3 411 181,39                              -3 411 181,39       
 

-2 511 510,00                               
 

-2 511 510,00                                                             
  C. Przepływy środków 
pieniężnych z działalności   
finansowej 

        

I. Wpływy                            -                                  -       
 

6 970 996,80       
 

6 970 996,80       

II. Wydatki                            -                                  -       
 

-       
 

- 
III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

                           -                                  -       
 

6 970 996,80       
 

6 970 996,80            
D. Przepływy pieniężne netto 
razem (A.III +/-  B.III +/- C.III) 

 
60 772,58                    

 
60 772,58                    

 
-61 904,67     

 
- 61 904,67     

E. Bilansowa zmiana stanu 
środków pieniężnych. w tym 

 
60 772,58                    

 
60 772,58                    

 
-61 904,67     

 
- 61 904,67     

    i) zmiana stanu środków 
pieniężnych z tyt. różnic 
kursowych 

-  -  -  -  

F. Środki pieniężne na początek 
okresu 

5 018,29 
                 

5 018,29     
65 790,87 65 790,87 

G. Środki pieniężne na koniec 
okresu 

 
65 790,87     

 
65 790,87     

3 886,20 
 

3 886,20 
 

3.5. Istotne czynniki i zdarzenia w okresie, którego dotyczy raport mające wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe 

 

1. Strata  z działalności wyniosła 3 241 840,03 zł za IV kwartał roku 2014 wobec zysku  

 449.606,00 zł za IV kwartał roku 2013 i wynika w dużej mierze z utworzenia rezerw i 

odpisów aktualizacyjnych zaleconych przez biegłego w trakcie badania bilansu oraz 

rozliczeniem pobranej zaliczki na dotacje  

2. Struktura  aktywów spółki przedstawia się następująco: 
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 Na koniec IV kwartału roku 2014 należności krótkoterminowe wynosiły 841 081,41 

zł wobec 1.658.586,00 zł na koniec IV kwartału roku 2013 

 Na koniec IV  kwartału roku 2014 aktywa razem wynosiły 19 708 331,68 zł wobec 

16.725.824,00 zł na koniec IV kwartału roku 2013 

3. Zobowiązania długoterminowe na koniec IV kwartału 2014 nie wystąpiły.   

4. Zobowiązania krótkoterminowe - na koniec IV kwartału roku 2014 wynosiły 

4 642 786,91  zł wobec 3.301.436,00 zł na koniec IV kwartału roku 2013 

5. Kapitał zakładowy Spółki na koniec IV kwartału 2014 roku wynosi 4.949.232,00  zł i 

uległ zmianie w stosunku do IV kwartału roku 2013 który wynosił  4.456.000,00 zł 

Poniesione w IV kwartale roku 2014 koszty działalności operacyjnej w wysokości 

1 672 495,51 zł ( w tym 1 079 396,23 zł stanowi wartość sprzedanych towarów w cenach 

zakupu ) można sklasyfikować na: 

 Koszty związane z działaniami wprowadzenia na rynek serii dermo kosmetyków; 

 Koszt najmu powierzchni biurowej; 

 Koszty bieżące działalności Spółki; 

 Koszty wynagrodzeń 

3.6. Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki BIOMAX S.A. w  IV kwartale 2014 
roku 

W IV kwartale 2014 roku Spółka kontynuowała aktywności ważne z punktu widzenia 

prowadzonej działalności i zgodne ze strategią Spółki, tj.: 

• W związku z podpisaniem w listopadzie 2012 roku umowy o dofinansowanie z NCBiR na 

realizację projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej generacji 

kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie kolagenie" 

prowadzone są dalsze prace badawcze na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 

który jest podwykonawcą w ramach realizowanego projektu, prowadzące do 

standaryzacji procesu technologicznego otrzymywania aktywnego biologicznie kolagenu. 

Środki na realizację w/w projektu zostaną w części pozyskane z puli środków 

publicznych dotyczących projektu ,,Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania 

nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym biologicznie 

kolagenie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  01.04.00-22-

105/12; 

• Kontynuowanie pracy nad opracowaniem receptur 7 kolejnych dermokosmetyków, 

które będą mogły wzbogacić linię Emolliere o nowe preparaty, dzięki czemu linia 
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Emolliere będzie zapewniała kompleksową pielęgnację całego ciała u osób zmagających 

się z w/w problemami skórnymi.  

• Spółka jest w trakcie wprowadzania na rynek nowej linii kosmetyków Emolix. Proces ten 

wydłuża się ze względu na długi czas oczekiwania na procesy produkcyjne, a także 

dodatkowe badania, które potwierdzą innowacyjność receptur oraz wąskie, 

specjalistyczne spektrum działania kosmetyków w tym brak właściwości drażniących 

czy alergizujących.  W grudniu 2014 roku zostały zatwierdzone receptury do 

kosmetyków Emolix : delikatny żel myjący, emulsja do ciała, emulsja specjalna do ciała, 

szampon do włosów, emulsja do kąpieli, krem do rąk, mydło w płynie. Spółka spodziewa 

się finalizacji produktów na koniec I kwartału 2015 roku. Trwają rozmowy z sieciami 

drogerii – Rossmann, Hebe, Natura, w celu wprowadzenia kosmetyków do sprzedaży na 

początku II kwartału 2015 roku.  

• Dalsze wspieranie rozwoju działalności spółek zależnych Emitenta: BIO-SERVICE  

Sp. z o.o., BIOPARK Sp. z o.o. oraz Nutri Pharmax S.A.. 

• 8 lipca 2014 r. uzyskano pozytywną decyzję w sprawie udzielenia prawa ochronnego na 

znaki towarowe słowno-graficzne EMOLLIERE i EMOLIX zgłoszone do Urzędu 

patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 kwietnia 2013r. 

4. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu,  
w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie  

z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem 

kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia 29.08.2009 według ustawy o rachunkowości  

z 29 września 1994 r. z póź. zmianami. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) 

rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2012 roku. Sprawozdanie 

finansowe za IV kwartał 2013 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych 

 
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2014 i podtrzymuje swoją decyzję  
w tym zakresie.  
 
 
 



Gdańsk, 16 luty 2015 roku         

 
20 

6. Informacje o aktywności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 
przedsiębiorstwie Emitenta 

 BIOMAX S.A. jest w trakcie realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnej technologii 

wytwarzania nowej generacji kosmetyków i suplementów diety opartych na aktywnym 

biologicznie kolagenie". Jest to priorytetowy projekt, na którego realizację BIOMAX 

skupia większość swoich sił. W II kwartale 2013r. została zakupiona część 

specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, która ostatecznie ma znaleźć się w 

laboratorium biotechnologicznym Emitenta. Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenie 

prac nad procesami mikro i ultrafiltracji. BIOMAX posiadł także wiedzę z zakresu 

procesów technologicznych, które będą wykorzystywane w pracach nad otrzymaniem 

aktywnego biologicznie kolagenu. 

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta  

 

Stan realizacji działań zawartych w Dokumencie Informacyjnym i zgodnych ze strategią działań 

Emitenta przedstawia się następująco: 

a) Wprowadzenie do sprzedaży dermokosmetyków z serii Emolliere 

Spółka jest w trakcie wprowadzania na rynek dermokosmetyków z serii Emolliere. Na chwilę 

obecną spółka zależna Bio-Service Sp. z o.o. podpisała umowy dystrybucyjne z: 

 

Hurtownia Farmaceutyczna Galenica Nova Sp. z o. o. 

Galenica Nova Sp. z o.o. to hurtownia farmaceutyczna, powstała w 2009 roku. Obsługuje ponad 

350 aptek, w tym sieć Aptek Polskiego Aptekarza skupiająca ponad 60 aptek zlokalizowanych 

w najatrakcyjniejszych miejscach największych miast województwa wielkopolskiego i 

lubuskiego. Galenica Nova Sp. z o.o. jest hurtownią w 100 % z polskim kapitałem. 

Rozpoczęcie współpracy z hurtownią Galenica Nova Sp. z o.o. i siecią Aptek Polskiego Aptekarza 

ma na celu intensyfikację współpracy z sieciami aptek, co pozwoli na dotarcie do nowej grupy 

odbiorców. Emitent ocenia iż współpraca z Galenica Nova Sp. z o.o. w ciągu najbliższego czasu w 

istotny sposób przyczyni się do zwiększenia przychodów Biomax S.A. 

 

Sieć aptek Gemini Hütter Sp. J. 

Gemini Hütter Sp. J. jest siecią aptek obejmującą swój zasięgiem województwa: pomorskie, 

warmińsko-mazurskie i mazowieckie. Obecnie Apteki GEMINI to 17 aptek zlokalizowanych 

w centrach i pasażach handlowych, w centrach dużych osiedli oraz przy głównych ulicach. 
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Gemini posiada również aptekę internetową. Obecnie obsługuje ponad 250 tys. klientów 

miesięcznie. 

Rozpoczęcie współpracy z siecią aptek Gemini Hütter Sp. J. ma na celu intensyfikację współpracy 

z sieciami aptek, co pozwoli na dotarcie do nowej grupy odbiorców. 

Spółka ocenia, iż współpraca z Gemini Hütter Sp. J. w ciągu najbliższego czasu w istotny sposób 

przyczyni się do zwiększenia przychodów Biomax S.A. 

 

Sieć aptek MELISSA MIKOŁAJ GAUER 

MELISSA MIKOŁAJ GAUER jest prężnie rozwijającą się siecią aptek zlokalizowanych  

w Łodzi. Obecnie Apteki MELISSA to 9 aptek stacjonarnych i apteka internetowa, obsługujące 

łącznie blisko 55 tys. klientów miesięcznie. 

Rozpoczęcie współpracy z siecią aptek MELISSA jest kolejnym krokiem w konsekwentnie 

realizowanej strategii rozwoju sieci dystrybucyjnej produktów grupy BIOMAX. Zarząd Spółki 

jest przekonany, że podpisana umowa pozwoli dotrzeć z nowatorskimi dermokosmetykami do 

szerokiej grupy odbiorców i przyczyni się do znaczącego zwiększenia przychodów ze sprzedaży. 

 

Centrum Medyczne NewMed 

Nowoczesne Centrum Medyczne New Med łączy w sobie profesjonalizm oraz wysokie standardy 

świadczonych usług. To placówka oferująca w Poznaniu najwyższej jakości usługi medyczne. 

W połączeniu z Centrum Badań Prenantalnych PreMediCare oraz własnym zapleczem 

laboratoryjnym, stanowi innowacyjny kompleks opieki zdrowotnej. 

Rozpoczęcie współpracy z Centrum Medycznym New Med to nowa jakość w portfolio 

sprzedażowym grupy BIOMAX. Jesteśmy przekonani, że podpisana umowa pozwoli nam dotrzeć 

z nowatorskimi dermokosmetykami do szerokiej grupy klientów i przyczyni się do znaczącego 

zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Dywersyfikacja działań pozwoli na strategiczne 

poszerzenie działań sprzedażowych i bezpośrednią klasyfikację produktów, poprzez współpracę 

ze specjalistami z Centrum Medycznego New Med. 

 

Apteka „MORENA” Project Pharma s.j. Adam Kłos 

Apteka Morena Gdańsk to Apteka ogólnodostępna, która powstała dnia 9 kwietnia 2010. 

Placówka posiada asortyment środków leczniczych krajowych, od zagranicznych producentów, 

jak również specjalistycznych. Punkt ma środki lecznicze do kupienia w OTC, na refundowaną 

receptę, medykamenty z receptury refundowane przez Narodowego ubezpieczyciela. Apteka 

Morena Gdańsk jest jedną z 214 aptek sprzedających leki w pobliżu miasta Gdańsk.  

Współpraca z „MORENĄ” jest krokiem w stronę odbiorców z Pomorza.  
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GRUPA NEUCA - NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. 

Przedmiotem Umowy jest zlecenie przez BIO-SERVICE Sp. z o.o. Spółce NEUCA LOGISTYKA Sp. z 

o.o. czynności z zakresu: 

 przyjęcia dostaw produktów Emitenta – dermokosmetyków z linii Emolliere - do składu 

konsygnacyjnego,  

 magazynowania wyrobów Emitenta,  

 kompletacji towaru zgodnie z otrzymanymi zamówieniami hurtowni farmaceutycznych. 

Za obszar logistyki magazynowej w Grupie NEUCA odpowiada spółka NEUCA LOGISTYKA  

Sp. z o.o., zarządzająca gospodarką oraz infrastrukturą magazynową. Głównym zadaniem 

działów funkcjonujących w tym sektorze jest kształtowanie organizacji magazynów, nadzór nad 

procesami przyjmowania, przechowywania i wydawania produktów farmaceutycznych przy 

uwzględnieniu ekonomii. 

Nad sprawnym funkcjonowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających 

logistykę magazynową, w tym m.in. sorterów, automatów dla produktów szybko rotujących, 

przenośników czy pierwszej w branży dystrybucji farmaceutyków w Polsce mikroukładnicy 

(OSR), czuwa grupa wysokiej klasy specjalistów ds. automatyki. 

Podpisanie umowy z jedną ze spółek z Grupy NEUCA jest owocem długoterminowych rozmów 

i podjętych negocjacji, a nade wszystko stanowi początek długofalowej współpracy z GRUPĄ 

NEUCA w szerokim zakresie: logistyki, magazynowania, transportu, a także – finalnie – 

dystrybucji 

i sprzedaży produktów Spółki - dermokosmetyków z serii Emolliere.  

Zarząd Spółki ocenia, iż współpraca z GRUPĄ NEUCA w ciągu najbliższego czasu w istotny 

sposób przyczyni się do zwiększenia przychodów Biomax S.A. 

Ponadto podejmowane i kontynuowane są rozmowy z innymi hurtowniami farmaceutycznymi 

oraz punktami aptecznymi. 

 

ALL FOR YOU S.A.R.L.  

Siedziba główna spółki mieści się w Genewie. Centrum Logistyczno-dystrybucyjne w Polsce 

obsługiwane jest z Katowic z ramienia All For You Sp. z o.o. produkty wytworzone przez spółkę 

są nowej generacji stworzone przez wybitnych szwajcarskich naukowców z wykorzystaniem 

najnowszych odkryć z dziedziny medycyny. Umowa z Bio-Service Sp. z o.o. zakłada realizacje i 

zarządzenie projektem dystrybucji i sprzedaży szwajcarskich produktów takich jak After 

Alkohol Life Glucose, na rynku aptecznym i drogeryjnym w kraju, bez wykluczenia możliwości 

rozszerzenia działań o tereny Ameryki Południowej i inne tereny, na których aktualnie Bio-

Service Sp. z o.o. pozyskuje partnerów. Ponadto przewiduje promocje i wspólne zarządzanie 

portfelem produktów wprowadzanych przez All For You do sprzedaży w przyszłości.  
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b) Rozszerzenie linii kosmetyków Emolliere o nowe produkty oraz stworzenie nowych 

serii produktów 

Seria Emolliere obejmuje na chwilę obecną 4 dermo kosmetyki  z przeznaczeniem dla osób 

z ciężkimi problemami skórnymi jak AZS (atopowe zapalenie skóry), gdzie skóra jest wrażliwa, 

trudna w pielęgnacji, narażona na działanie ciężkich warunków zewnętrznych. Spółka 

rozpoczęła także prace nad opracowaniem receptur 7 kolejnych dermo kosmetyków, które 

wzbogacą serię, dzięki czemu linia Emolliere będzie zapewniała kompleksową pielęgnację 

całego ciała u osób zmagających się z w/w problemami skórnymi. Trwają procesy produkcyjne, 

a także dodatkowe badania, które potwierdzą innowacyjność receptur oraz wąskie, 

specjalistyczne spektrum działania nowych kosmetyków Emolliere. 

 

Ostatni kwartał roku 2014 był dla Spółki Biomax S.A. bardzo intensywny.  Po badaniach i 

wprowadzeniu na rynek apteczny pierwszych czterech dermokosmetykow Emolliere,  nastąpiła 

ekspansja w kierunku rozwoju linii. Pod koniec IV kwartału linia poszerzyła się o dwa nowe 

produkty: delikatny żel myjący 200 ml oraz emulsja do ciała 200 ml. 

W grudniu 2014 roku zatwierdzono receptury dla nowych produktów:  

- szampon do włosów 

- emulsja specjalna do ciała 

- emulsja do kąpieli 

- krem do rąk 

Wymienione produkty Emitent zamierza wprowadzić do swojej oferty w II kwartale 2015 roku.  

Dodatkowo Emitent pragnie wzbogacić linię Emolliere o produkty do pielęgnacji ust oraz twarzy 

– regeneracyjny balsam do ust, pomadka regenerująca do ust, pomadka wodoodporna z  filtrem 

UV, oraz płyn micelarny. Na chwilę obecną trwa opracowywanie receptur tak aby skład był 

idealnie dobrany do potrzeb klientów. 

 
c) Prace nad nowymi recepturami  produktów biotechnologicznych 

 
Obecnie prowadzone są prace nad opracowaniem technologii otrzymywania aktywnego 

biologicznie kolagenu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Część prac jest przeprowadzana przez 

pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

 

d) Udział w konferencjach i wydarzeniach związanych z branżą dermokosmetyczną 

 

Pod koniec maja przedstawiciele spółki zależnej Bio-Service Sp. z o.o. wzięli udział w targach 

HOSPITALAR w Brazylii. Targi HOSPITALAR to  jedne z najważniejszych targów branży 
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medycznej w Brazylii i Ameryce Łacińskiej. Podczas targów odbyło się blisko 60 kongresów, 

seminariów i spotkań. Ekspozycje odwiedziło ponad 90,000 odwiedzających, a w śród nich: 

lekarze pielęgniarki, administratorzy ośrodków medycznych, dystrybutorzy i inni specjaliści z 

branży medycznej. Targi dają możliwość zaprezentowania  innowacyjnych wyrobów 

medycznych, zacieśnienia już istniejących i nawiązania nowych kontaktów handlowych. W 

związku z planem poszerzenia dystrybucji na rynki zagraniczne, w tym również kraje Ameryki 

Południowej i Środkowej, targi te były niezwykle istotnym i taktycznym ruchem, który 

doprowadził m.in. do nawiązania współpracy z organizacją ANAPS (Asociacion Nacional de 

Proveedores de la Salud). Carlos Alejandro Salazar Gaytan - Prezes organizacji planuje przylecieć 

do Polski w sierpniu 2014 roku i podjąć dalsze rozmowy dotyczące długoterminowej 

współpracy ponadnarodowej z BIO-SERVICE. Wsparcie tak znaczącej organizacji daje 

perspektywy na rozwój spółki poprzez eksport dermokosmetyków na rynek, który oczekuje 

produktów innowacyjnych i bezpiecznych. 

            

               16.02.2015 rok 

 

                   Wojciech Samp 

                   Prezes Zarządu 


