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Wyszczególnienie VIII 2020 VIII 2019
Dynamika 

2020/2019

Sprzedaż razem 3 938 2 021 194,85%

Wyszczególnienie I-VIII 2020 I-VIII 2019
Dynamika 

2020/2019

Sprzedaż razem 31 253 18 801 166,23%

Wyszczególnienie I-VIII 2020 I-VIII 2019
Dynamika 

2020/2019

Sprzedaż eksport 8 757 5 182 168,99%

 

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. 

Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu lipcu wyniosły 3.938 tys. zł. Dynamika wzrostu sprzedaży w sierpniu 

w stosunku do sierpnia roku poprzedniego wyniosła 194,85%.   

 

 

W okresie I-VIII 2020 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie  31.253 tys. zł, uzyskując dynamikę rok 

do roku na poziomie 166,23%, osiągając po 8 miesiącach 108,93% przychodów ze sprzedaży roku poprzedniego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W okresie I-VIII 2020 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży eksportowej w kwocie 8.757 tys. zł, uzyskując 
dynamikę rok do roku na poziomie 168,99%. Sprzedaż eksportowa po 8 miesiącach osiągnęła 110,65% sprzedaży 
eksportowej za cały 2019 r. 
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Wyszczególnienie I-VIII 2020 I-XII 2019
Dynamika 

2020/2019

Sprzedaż eksport 8 757 7 914 110,65%

 
 
 
 
 
Spółka na bieżąco realizuje dostawy wyrobów do swoich dystrybutorów za granicą oraz do odbiorców końcowych 
w kraju. W sierpniu uruchomiono kilka nowych kierunków eksportowych dla wyrobów Covid-19, m.in. 
zrealizowaliśmy pierwsze pilotażowe zamówienia do dystrybutorów w Danii, w Indonezji i w Kosowie. 
 
Prowadzone rozmowy handlowe dotyczące większych zamówień do dystrybutorów za granicą są wieloetapowe i 
wiążą się na wielu rynkach z procesem rejestracji i walidacji, zwłaszcza w przypadku testów genetycznych, również 
konieczności dostarczania zestawów do przeprowadzenia prób. W zależności od rynku, czas potrzebny do 
wprowadzenia wyroby do obrotu jest różny. Dystrybutor w Peru czas rejestracji określił na 2-3 miesiące. 
Dystrybutor w Gruzji zarejestrował testy w ciągu 1 miesiąca. Dodatkowo każdy rynek ma swoją specyfikę i otoczenie 
konkurencyjne, gdzie dystrybutorzy testów BioMaxima składają oferty w postępowaniach przetargowych i 
rywalizują z innymi podmiotami.   
 
Sygnalizowane we wcześniejszym raporcie działania ws. ewentualnych dostaw testów do Meksyku trwają i są 
dwutorowe. Z jednej strony proces prowadzi ambasada Meksyku w Polsce, a z drugiej niezależny dystrybutor 
rejestruje testy BioMaxima (obecnie etap uzupełniania dokumentacji).   
 
Ponadto dystrybutor obsługujący rynek Grecji, Cypru i Senegalu złożył w sierpniu pierwsze zamówienie na 2,5 tys. 
testów PCR, które zostało zrealizowane już we wrześniu. Podobnie dystrybutor z Burkina Faso, który wygrał przetarg 
na 31 tys. testów, złożył zamówienie na 5 tys. testów PCR, przewidzianych do realizacji we wrześniu.  
Prowadzone są liczne rozmowy również z dystrybutorami w innych krajach m.in. Wielka Brytania, Hiszpania, Libia. 
Kilku dystrybutorów oferuje nasze testy również poza macierzystym rynkiem. 
 
Również w Polsce rozpoczęły się pierwsze postępowania przetargowe prowadzone przez publiczne szpitale. 
BioMaxima wygrała przetarg na dostawę testów PCR w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie (0,4 mln zł). 
Ponadto Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę przetargową na testy PCR w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w 
Warszawie (1,4 mln zł). 
 
W sierpniu br. Spółka wprowadziła do oferty test do wykrywania antygenu przeciwko Covid-19. Obserwujemy 
rosnące zainteresowanie klientów tym testem. Zrealizowano pierwsze zamówienia od klientów w kraju.  
 
We wrześniu wprowadziliśmy również nowy wyrób – podłoże VTM,  przygotowywane zarówno w butelkach jak i 
probówkach, służące do transportowania i przechowywania próbek zawierających wirusy. Produkt jest 
przeznaczony do profesjonalnego użytku przez laboratoria badawcze i diagnostyczne. Może służyć do transportu 
wirusów m.in. z rodzin:  Coronaviridae, Orthomyxoviridae, Picornaviridae, Herpesviridae, Filoviridae, tkanek 
ludzkich i zwierzęcych jak również chlamydii. Dzięki specjalnej formule podłoża, można w nim bezpiecznie 
transportować i przechowywać wirusy, w tym SARS-Cov-2, zachowując ich cechy diagnostyczne jak i fizjologiczne. 
Zawarte w podłożu antybiotyki gentamycyna i amfoterycyna B ograniczają wzrost mikroflory towarzyszącej. Sole 
Hanksa i inaktywowana termicznie surowica cielęca stabilizują próbkę, umożliwiając jej przechowywanie przez kilka 
godzin do kilkunastu dni w zależności od rodzaju próbki, gatunku wirusa czy parametrów przechowywania. Produkt 
jest rekomendowany przez WHO oraz amerykańskie CDC - został przygotowany zgodnie z zalecaną przez te ośrodki 
procedurą jako podłoże do transportu wymazów zarówno z nosogardzieli, gardła i błon śluzowych nosa, ale również  
plwociny czy aspiratów tchawiczych lub BAL (popłuczyny oskrzelikowo pęcherzykowej), tkanek z biopsji lub autopsji, 
w tym z płuc.  
 
Ponadto w związku ze zbliżającym się sezonem grypowym rozpoczęliśmy zwiększoną produkcję testów 
antygenowych do wykrywania grypy, znajdujących się w ofercie BioMaxima SA od dwóch lat, dobrze 
rozpoznawalnych i cieszących się dużym uznaniem klientów. Test rozróżnia grypę typu A i B. Obserwujemy rosnące 
zainteresowanie testem. Zrealizowaliśmy już pierwsze zamówienia od klientów. 
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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 28/2020 – Raport miesięczny za lipiec 2020 r. BioMaxima S.A.  
 
 
Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu sierpniu: nie były publikowane 
 

 

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

okresie objętym niniejszym raportem. 

W sierpniu 2020 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 października 2020 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień 2020 r. 


