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       Raport miesięczny za czerwiec 2016 roku 
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Wyszczególnienie I-VI 2016 I-VI 2015 I-VI 2014
Dynamika 

2016/2015

Sprzedaż eksport 2 417 2 595 1 710 93.14%

Styczeń 343 436 200 78.67%

Luty 314 338 214 92.90%

Marzec 502 473 238 106.13%

Kwiecień 395 489 281 80.78%

Maj 461 503 300 91.65%

Czerwiec 402 356 477 112.92%

Wyszczególnienie I-VI 2016 I-VI 2015
Dynamika 

2016/2015

Sprzedaż razem 11 263 10 702 105.24%

Odczynniki 1 545 1 377 112.20%

Testy 2 587 2 380 108.70%

Paski do moczu 424 491 86.35%

Aparatura 1 381 1 142 120.93%

Pozostałe (w tym Kabe) i usługi 1 623 1 621 100.12%

Mikrobiologia 2 601 2 593 100.31%

Materiały zużywalne 1 102 1 098 100.36%

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 czerwcu były przede wszystkim 

podporządkowane rynkowi rumuńskiemu, gdzie Spółka podpisała list intencyjny nabycia 

dwóch spółek. Zrealizowano pierwsze dostawy do nowych dystrybutorów z Afganistanu,  

Peru oraz Niemiec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - czerwiec 2016 r. wyniosły 11.263 tys. zł. 

Dynamika sprzedaży w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniosła 

105,24%.  
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W miesiącach styczeń - czerwiec wygrano postępowania przetargowe na kwotę 4.737 

tys. zł netto, co daje dynamikę na poziomie 123,84% w stosunku do analogicznego okresu 

2015 r.  

Wyszczególnienie I-VI 2016 I-VI 2015 
Dynamika 
2016/2015 

Wygrane przetargi 4 737 3 825 123.84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 15 czerwca Zarząd podpisał list intencyjny dotyczący nabycia 80% udziałów 

w rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR. Cena nabycia udziałów została ustalona na 

kwotę 160 tys. EUR, a ostateczna umowa  ma zostać zawarta do dnia 31.08.2016 r., po 

uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej BioMaxima S.A. W najbliższym czasie rozpocznie się 

audyt obu spółek, a po jego zakończeniu podpisana zostanie umowa przedwstępna oraz 

wpłacona zaliczka, w wysokości 10% ustalonej wartości transakcji. Zwiększenie zysku netto 

nabywanych spółek w 2016 r. o co najmniej 10% będzie skutkowało wypłatą 25 tys. EUR 

premii w formie dywidendy, wypłaconej do dnia 28.02.2017 r., dla ich dotychczasowego 

właściciela. Dodatkowo, obecny właściciel spółek QIAS MED oraz ISTAR zobowiązuje się 

do świadczenia pracy na rzecz ich rozwoju przez okres minimum 5 lat. Spółki QIAS MED 

oraz ISTAR zajmują się sprzedażą aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz 

wyposażenia laboratoriów. Ich łączne przychody za 2015 r. wyniosły ok. 770 tys. EUR. W 
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minionym roku osiągnęły one również zysk netto w wysokości ok. 86 tys. EUR. BioMaxima 

S.A. po finalizacji transakcji nabycia udziałów w QIAS MED oraz ISTAR ma zamiar 

rozpocząć proces konsolidacji tych spółek oraz własnej spółki Roco Sistem, powołując nowy 

podmiot - BioMaxima Romania srl.maju odbyło się kilka spotkań w zakresie akwizycji, 

zarówno na rynku polskim jak i rumuńskim, gdzie Spółka zamierza w oparciu o istniejącą 

spółkę zależną Roco Sistem skonsolidować część rynku.  

W dniu 2 czerwca Zarząd powziął informację, że wniosek Spółki o dofinansowanie 

PARP w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” - Wykorzystanie procesu 

projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 

BioMaxima S.A. otrzymał pozytywną akceptację. Kwota dofinasowania wynosi 99.110 zł 

(85% kosztów kwalifikowanych). Uzyskanie dofinansowania w I etapie konkursu jest 

warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie w etapie II, gdzie maksymalne 

dofinansowanie wynosi 3 mln zł (65%). Spółka zamierza przystąpić do drugiego etapu 

konkursu. 

Rezultatem etapu pierwszego ma być strategia wzornicza spółki BioMaxima S.A. 

zawierająca: 

• ocenę poziomu wykorzystywania wzornictwa w firmie, 

• opis potencjału firmy w zakresie wykorzystania wzornictwa, 

• opis zidentyfikowanych problemów wzorniczych w firmie, 

• rekomendacje działań przedsiębiorcy wraz z szacunkiem kosztów. 

Znaczenie projektu dla dalszego rozwoju BioMaxima: 

1. Rozwój własnej oferty w różnych grupach produktowych- nowe aparaty 

hematologiczne i biochemiczne z unikatową linią wzorniczą i własnymi rozwiązaniami 

technologicznymi; aparaty jonoselektywne ISE; testy i podłoża mikrobiologiczne. 

2. Udoskonalenie procesów produkcyjnych poprzez wprowadzenie nowych 

technologii i urządzeń oraz wyposażenia pozwalającego na utworzenie linii montażowej. 

3. Rozwój powiązań na rynkach zagranicznych poprzez odpowiednią politykę handlu 

zagranicznego oraz konsekwentne budowanie wizerunku własnej marki - opracowanie 

indywidualnych strategii regionalnych oraz dopasowania oferty produktowej do 

poszczególnych rynków i krajów. 

Realizacja niniejszego projektu pozwoli zweryfikować ww. plany, poddać je 

modyfikacjom, dostosować do specyficznych wymogów rynku. Dzięki temu BioMaxima S.A. 

zyska możliwość konkurowania z dobrze zaprojektowanymi produktami na rynkach 

europejskich i pozostałych. 

W listopadzie tego roku na targach Medica w Dusseldorfie Spółka zechce  

zaprezentować swój pierwszy analizator biochemiczny, od podstaw produkowany w Lublinie. 

Na rynkach eksportowych, w Azji, Afryce czy Ameryce Płd. analizatory o mniejszej 

wydajności sprzedają się znacznie lepiej. Zamiarem jest aby w pierwszej kolejności 

analizatory trafiły na rynek polski po to aby Spółka miała możliwość ewentualnego 

usprawnienia urządzenia. Analizator będzie kosztował około 8- 9 tys. euro. Dobrym 

wynikiem byłaby sprzedaż 100 analizatorów w pierwszym roku produkcji. 

W miesiącu czerwcu inżynier działu badań i rozwoju wizytował zaprzyjaźnioną firmę 

w Chinach, gdzie zapoznawał się z przebiegiem procesu produkcyjnego, aby móc wdrożyć 

podobne rozwiązania w BioMaxima. 
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W czerwcu odbyło się również w siedzibie Spółki szkolenie produktowo – serwisowe 

dla nowego dystrybutora z Egiptu. 

 

 
 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem. 

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu czerwcu: 
 

Rb nr 14/2016 – Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach PARP 

Rb nr 15/2016 – Raport miesięczny Biomaxima S.A. za maj 2016 r.  

Rb nr 16/2016 – Podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego nabycia 80% udziałów w 

rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR. 

Rb nr 17/2016 – Treść uchwał podjętych na ZWZA BioMaxima S.A. w dniu 29.06.2016 r. 
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Rb nr 18/2016 – Uchwała o wypłacie dywidendy za 2015 r. 

Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu czerwcu: 

Rb nr 4/2016 – Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji 

Rb nr 5/2016 – Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji 

Rb nr 6/2016 – Zawiadomienie od członka RN o nabyciu akcji spółki 

Rb nr 7/2016 – Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji 

Rb nr 8/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA 

BioMaxima S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r. 

 

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

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

W czerwcu 2016 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 1 sierpnia 2016 r. Spółka opublikuje jednostkowy raport kwartalny za II kw. 2016 r. 

Do dnia 12 sierpnia 2016 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2016 r. 

 


