
Sprawozdanie z działalności BIOMAX S.A. za rok 2015 

 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. 

W roku 2015 Prezesem Zarządu był Wojciech Szymon Samp. 

BIOMAX S.A. jest spółką działającą w sektorze biotechnologicznym. Profil 

działalności firmy obejmuje wprowadzanie innowacyjnych technologii i preparatów 

biotechnologicznych na rodzimy i zagraniczny rynek kosmetyczny, farmaceutyczny i 

spożywczy. Spółka dąży do osiągnięcia pozycji lidera na stale powiększającym się rynku 

ochrony zdrowia. 

Przedmiotem działalności spółki zgodnie z PKD jest m.in. : 

- produkcja artykułów spożywczych 

- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 

- produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 

- badania naukowe i praca rozwojowe 

Spółka BIOMAX S.A. nie posiada oddziałów, jej jedyna siedziba mieści się na Al. 

Zwycięstwa 96/98 lok. D 4.32 w Gdyni ( 81-451 ). Spółka na dzień 31.12.2015r. 

zatrudniała 2 osoby. 

Na dzień 31.12.2015r. firma nie posiada żadnych kredytów i nie zakupiła Akcji 

Własnych. Od momentu wejścia na Giełdę Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego  

( stanowiące załącznik od Sprawozdania ). 

BIOMAX S.A. nie posiada ryzyka : zmiany cen, ryzyka kredytowego, istotnych 

zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płatności finansowej, w związku z 

czym spółka nie stosuje żadnych instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń.  

W 2015 roku Spółka przeprowadziła ofertę publiczna akcji serii G i H o wartości 

nominalnej 0,10 PLN każda.  

Bieżąca działalność Spółki:  

W minionym roku Spółka kontynuowała realizowaną od wielu lat strategię wzrostu 

oparta na własnych produktach. 

 Kierując się dobrem firmy, a także kontynuując przyjęta politykę rozwoju, udało 

się Spółce BIOMAX S.A. za pośrednictwem Spółki zależnej BIO-SERVICE Sp. z o.o. 

kontynuować sprzedaż własnych dermokosmetyków. Seria obejmuje na chwilę obecną 5 

różnych produktów, dostępnych w sprzedaży: Delikatny Żel Myjący 400 ml i 200ml, 

Emulsja do ciała 400 ml i 200ml, Krem barierowy 40 ml, Krem specjalny 75 ml, Pomadka 

regenerująca 5g, 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. Serię dermokosmetyków stanowią emolienty 

posiadające silne właściwości nawilżające, zmiękczające, przeciwzapalne, wzmacniające 

odporność skóry na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Produkty są całkowicie 



bezpieczne. Głównym atutem serii jest brak substancji drażniących i alergizujących, tj. 

barwników, substancji zapachowych, konserwantów parabenowych, olejów mineralnych 

jak również możliwość stosowania ich u dzieci od pierwszych dni życia. Receptury zostały 

opracowane we współpracy z dermatologami. Każdy produkt posiada hipoalergiczna 

formułę, zawierającą zestaw składników aktywnych, gwarantujących skuteczne działanie. 

Preparaty zostały przebadane dermatologicznie i alergologicznie przez profesjonalne 

laboratorium dermatologiczne.  

Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.  

Zdaniem Zarządu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania 

działalności Spółki.  

 

 

                             Wojciech Samp 

 

 


