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Wyszczególnienie I-X 2018 I-X 2017
Dynamika 

2018/2017

Sprzedaż razem 23 225 23 374 99,36%

Mikrobiologia 9 981 10 402 95,95%

Szybkie testy i paski do moczu 3 610 3 888 92,85%

Analityka (biochemia, hematologia, jony, immunochemia) 3 749 3 356 111,71%

System pobierania krwi i materiały zużywalne 3 604 3 679 97,96%

Aparatura 1 264 1 222 103,44%

Szkolenia, usługi, pozostałe 1 017 827 122,97%

Wyszczególnienie I-X 2018 I-X 2017
Dynamika 

2018/2017

Sprzedaż razem 23 225 23 374 99,36%

Przychody ze sprzedaży wyrobów 12 530 12 813 97,79%

Przychody ze sprzedaży towarów 10 695 10 561 101,27%

 

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. 

Sprzedaż w okresie styczeń – październik 2018 r. wyniosła 23 225 tys. zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W październiku obserwujemy dalszy stopniowy wzrost przychodów w kategorii mikrobiologia, a także 

przychodów ze sprzedaży wyrobów w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Jest to efekt odbudowy 

mocy produkcyjnych które w listopadzie br. Powinny osiągnąć 100% mocy wytwórczych sprzed 

przeprowadzki we wszystkich wydziałach produkcji mikrobiologicznej.  
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Wyszczególnienie I-X 2018 I-X 2017
Dynamika 

2018/2017

Sprzedaż eksport 5 655 6 399 88,37%

Styczeń 726 651 111,52%

Luty 415 681 60,94%

Marzec 724 555 130,45%

Kwiecień 480 516 93,02%

Maj 384 787 48,79%

Czerwiec 875 679 128,87%

Lipiec 376 638 58,93%

Sierpień 484 529 91,49%

Wrzesień 712 811 87,79%

Październik 479 552 86,78%

 

Sprzedaż eksportowa w miesiącach styczeń - październik 2018 r. wyniosła 5 655 tys. zł. Udział sprzedaży 

eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 24,4%.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzona została testowa instalacja systemu Accelerate Pheno™  w jednym z wiodących ośrodków 

klinicznych w kraju wraz zakupem pakietu testów. System zostanie zainstalowany w listopadzie b.r., 

okres testowania jest wstępnie przewidziany na dwa miesiące. 

Systemu Accelerate Pheno™, to platforma nowej generacji do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów z 
dodatnich posiewów krwi i oznaczania ich lekowrażliwości w leczeniu sepsy. System gwarantuje 
uzyskanie wyniku identyfikacji już w 90 minut a kompletnego wyniku,  łącznie z oznaczeniem 
lekowrażliwości, podawanym jako MIC (minimalne stężenie hamujące), maksymalnie w ciągu 7 godzin. 
We wrześniu br. zespół zajmujący się wprowadzaniem Accelerate Pheno™ na rynek rozpoczął pracę i 
odbyto szereg rozmów z liderami opinii oraz nawiązano kontakt z wiodącymi placówkami klinicznymi w 
kraju. System wzbudził duże zainteresowanie potencjalnych klientów i obecnie rozpocznie się pierwsza 
testowa instalacja w dużym ośrodku klinicznym. 
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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 29/2018 – Raport miesięczny BioMaxima S.A. za wrzesień 2018 r. 
 
Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu październiku:  
 
Rb nr 15/2018 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej 
Rb nr 16/2018 - Informacja o rozpoczęciu testowania system Accelerate Pheno™  u potencjalnego 
klienta, w jednym z wiodących ośrodków klinicznych w kraju   
 
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 

okresie objętym niniejszym raportem. 

W październiku 2018 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.  

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 grudnia 2018 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2018 r. 


