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       Raport miesięczny za sierpień 2016 roku 
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Wyszczególnienie I-VIII 2016 I-VIII 2015 I-VIII 2014
Dynamika 

2016/2015

Sprzedaż eksport 3 143 3 332 2 359 94.33%

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%

Lipiec 334 388 402 86.08%

Sierpień 392 349 247 112.32%

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 lipcu były przede wszystkim 

podporządkowane rynkowi rumuńskiemu. Zarząd otrzymał w połowie sierpnia opinię z 

badania spółek ISTAR oraz QIAS zaś pod koniec miesiąca propozycję umowy nabycia 

udziałów z jednej z rumuńskich kancelarii prawnych oraz propozycję umowy regulującą 

kwestie związane z zatrudnieniem właścicielki spółek. Dlatego też w dniu 2 września 

podpisano aneks do listu intencyjnego wydłużający procedurę zakupu do 30 października 

2016 r. Wpłynęły również pierwsze zamówienia handlowe ze spółki Qias.  

W sierpniu 2016 r. odbyła się wystawa diagnostyczna Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia  

w drugim co do wielkości mieście Indonezji - Surabaya. Brał w niej również aktywny udział 

dystrybutor produktów BioMaxima na tamtym rynku. Wystawa ta była początkiem 

zaplanowanej na tym rynku agresywnej strategii sprzedażowej, której celem jest znaczne 

zwiększenie udziału w rynku, głownie poprzez udział przetargach publicznych oraz 

intensyfikacji działań skierowanych do laboratoriów prywatnych. Zarząd BioMaxima planuje 

w najbliższych miesiącach bezpośrednie rozmowy dotyczące wspólnych działań w regionie 

Azji Południowo-Wschodniej.   
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Wyszczególnienie I-VIII 2016 I-VIII 2015
Dynamika 

2016/2015

Sprzedaż razem 14 417 13 833 104.22%

Odczynniki 2 000 1 895 105.54%

Testy 3 409 2 999 113.67%

Paski do moczu 535 618 86.57%

Aparatura 1 501 1 270 118.19%

Pozostałe (w tym Kabe) i usługi 2 113 2 144 98.55%

Mikrobiologia 3 417 3 470 98.47%

Materiały zużywalne 1 442 1 437 100.35%

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - sierpień 2016 r. wyniosły 14.417 tys. zł. 

Dynamika sprzedaży w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniosła 

104,22%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miesiącach styczeń - sierpień wygrano postępowania przetargowe na kwotę 5.879 

tys. zł netto, co daje dynamikę na poziomie 108,31% w stosunku do analogicznego okresu 
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2015 r. 

Wyszczególnienie I-VIII 2016 I-VIII 2015
Dynamika 

2016/2015

Wygrane przetargi 5 879 5 428 108.31%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 sierpnia Spółka otrzymała zawiadomienie z Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości, że w dniu 02.09.2016 r. odbędzie się Panel ekspertów, w którym 

opiniowany będzie projekt BioMaxima pt. „Testy do oznaczania lekooporności MIC”, 

zarejestrowany pod nr ewidencyjnym RPLU.01.02.00-06-0034/16, złożony w odpowiedzi na 

konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/15 w ramach Osi Priorytetowej 1. Badania i 

innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL  na lata 2014–2020.  Warte podkreślenia, 

że na etapie wcześniejszych ocen LAWP odrzucił 70% złożonych wniosków. 

Prawdopodobieństwo otrzymania dotacji należy określić jako wysokie, albowiem wnioski 

które przeszły ocenę formalną opiewają na kwotę niższą aniżeli środki przeznaczone na 

dotację w tym działaniu. 

Prowadzone rozmowy w zakresie akwizycji na rynku polskim, które zaowocowały 

podpisaniem w dniu 2 sierpnia umowy inwestycyjnej z Biocorp Polska Sp. z o.o. oraz 

ustaleniem w dniu 4 sierpnia planu połączenia. W zakresie ekonomicznego uzasadnienia 

połączenia należy stwierdzić, iż połączenie BioMaxima S.A. z BIOCORP Polska Sp. z o.o. 

będzie skutkowało istotnymi korzyściami, wśród których należy wymienić przede wszystkim  

- połączenie mocy produkcyjnych umożliwi lepszą obsługę klientów oraz stworzenie 

jeszcze bardziej konkurencyjnej oferty rynkowej; 

- sieci dystrybutorów międzynarodowych obu spółek uzupełniają się i połączenie 

będzie skutkowało jeszcze silniejszą pozycją na rynkach zagranicznych; 

- w krótkim horyzoncie czasowym będzie można zoptymalizować zarządzanie 

kapitałem obrotowym oraz politykę zakupową; 

- w średnim horyzoncie czasowym zostaną zrealizowane istotne synergie kosztowe; 

- należy zaznaczyć, że sieci klientów łączących się spółek nie pokrywają się ze sobą w 

sposób istotny (w przypadku BioMaxima jest to medyczny rynek diagnostyczny, zaś w 

przypadku Biocorp Polska jest to głównie rynek klientów przemysłowych), tak więc ryzyko 

kanibalizacji przychodów po połączeniu jest niewielkie. 

W związku z wyżej wymienionymi elementami, połączenie obu spółek jest w ocenie 

zarządu celowe zarówno w kategoriach operacyjnych, kosztowych, jak i strategicznych. 

Skoncentrowany majątek, efektywny sposób zarządzania oraz optymalna struktura 

organizacyjna wpłyną na wzmocnienie pozycji połączonych spółek  na rynku. 
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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 sierpniu: 
 

Rb nr 20/2016 – raport BioMaxima S.A. za II kw. 2016 r. 

Rb nr 21/2016 – Raport miesięczny Biomaxima S.A. za lipiec 2016 r. 

Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu sierpniu:  

Rb nr 9/2016 – Podpisanie umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. 

z o.o. 

Rb nr 10/2016 – Plan połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. 

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

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

W sierpniu 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. 

Do dnia 14 października 2016 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień 2016 r. 

W dniu 31 października 2016 roku Spółka opublikuje raport kwartalny za III kw. 2016 r. 

W drugiej połowie września odbędzie się spotkanie Zarządu z inwestorami i analitykami. O 

miejscu i dacie spotkania Spółka poinformuje na stronie internetowej. 


