BioMaxima S.A liderem krajowego rynku odczynników i sprzętu do diagnostyki
laboratoryjnej
Warszawa, 18. maja 2010

Do końca miesiąca na rynek NewConnect chce wejść spółka biotechnologiczna BioMaxima. Firma
przeprowadziła już ofertę prywatną i pozyskała z niej 3,12 mln zł.

Spółka sprzedała 600 tys.

nowych akcji serii B stanowiących niemal 30 proc. podniesionego kapitału firmy. BioMaxima
planuje też w ciągu najbliższych lat przenieść się na rynek główny.

Firma pozyskała właśnie środki unijne na badania nad kolejnym szybkim testem (firma
wytwarza ponad 30 produktów). Pieniądze, ponad 270 tys. zł zostaną przeznaczone na pracę nad
szybkim

testem immunochromatograficznym, czyli do wykrywania określonych substancji w

pobranych od pacjenta próbkach. Całkowity koszt tej inwestycji to 400 tys. zł.
BioMaxima zainwestuje także prawie 3,5 mln zł we własne centrum badawczo –

produkcyjne. Centrum powstaje na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mielec – Podstrefa

Lublin. Uzyskanie zezwolenia na budowę, a tym samym możliwość stworzenia nowoczesnego
zaplecza produkcyjnego było jednym z ważniejszych punktów strategii rozwoju spółki. Wejście do
SSE było obwarowane kilkoma warunkami, które muszą spełnić firmy starające się o zgodę na

działalność na terenie stref. Jednym z wymogów uzyskania pozwolenia na prowadzenie
działalności w strefie deklaracja zatrudnienia nowych pracowników. BioMaxima wchodząc do SSE
chce stworzyć 20 kolejnych miejsc pracy. Kolejny wymóg stawiany przed wejściem do strefy

dotyczy wysokości zainwestowanych środków, stąd taki poziom zaangażowania. Siedziba firmy ma

wynosić ok. 1 tys. m2. i powstanie na ponad półhektarowej działce. Jednak, jak zapewniają
przedstawiciele spółki, zarówno wielkość działki, jak i powstający budynek pozwolą na dalszą
rozbudowę.

Spółka BioMaxima S.A. zrealizowała już

pierwszy z celów emisyjnych jeszcze przed

debiutem na NewConnect, podpisując umowę przejęcia 100% udziałów w spółce Bio-Farm, będącej
właścicielem lubelskich laboratoriów. Za laboratoria zapłaciła 0,5 mln zł, zakup został
zrealizowany ze środków pozyskanych w przeprowadzonej emisji.
W ciągu ośmiu lat swojej działalności spółka nawiązała współpracę z prawie 2 tys.

laboratoriów w całej Polsce. Często wygrywając przetargi z takimi światowymi potentatami, jak
Siemens czy Roche.
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Pod koniec 2009 r. spółka podpisała umowę z największą siecią laboratoryjną w Polsce –

Diagnostyką Kraków. W ubiegłym roku firma stała się też wyłącznym dystrybutorem jedynego na
świecie producenta gleukometrów szpitalnych – amerykańskiej Nova Biomedical.
Przychody BioMaximy charakteryzują się corocznym stałym wzrostem. Tylko w ubiegłym

roku spółka osiągnęła 6,7 mln zł przychodu i 610 tys. zł zysku. W tym roku BioMaxima ma szansę
na wzrost rentowności netto o 2-3 pkt. proc.
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O firmie:
BioMaxima S.A.

należy do grupy krajowych liderów w diagnostyce laboratoryjnej. W swoim

portfolio posiada testy, odczynniki i urządzenia przeznaczone dla laboratoriów diagnostycznych
służby

zdrowia,

szpitalnych oddziałów

ratunkowych,

gabinetów

lekarskich,

gabinetów

weterynaryjnych. Firma istnieje od ośmiu lat, i w tym czasie uzyskała międzynarodowe certyfikaty

jakości oraz opracowała technologie produkcji ponad 30 wyrobów. Spółka prowadzi również
dystrybucję różnych grup produktowych renomowanych światowych marek. Działalność spółki
charakteryzuje się wieloletnim, silnym trendem wzrostowym o trwałej i wysokiej rentowności.

Kontakt dla mediów - Biuro Prasowe BioMaxima SA:
Agnieszka Sijka

mobile: +48 608 310 555
biomaxima@carda.pl
www.BioMaxima.com

prowadzone przez CARDA Consultancy www.carda.pl
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