
Sektor: Ochrona zdrowia  Kapitalizacja: 34,8 mln US$
Bloomberg: BMX PW Średni obrót dzienny: 0,05 mln US$
Kurs: 30,70 zł 12M przedział kursowy: 25,40-55,00 zł
Wycena akcji w horyzoncie 12M: 37,3 zł (–) Free float: 73%

Skorygowane zyski
Brak czynników uzasadniających korygowanie zysków.

Dane podstawowe

MSSF skonsolidowane 2020 2021P 2022P 2023P

Sprzedaż mln zł 61,3 75,0 58,7 69,6
EBITDA mln zł 11,1 14,0 8,3 8,5
EBIT mln zł 10,5 12,6 6,9 6,6
Zysk netto mln zł 7,9 10,2 5,5 5,4
EPS zł 1,84 2,28 1,24 1,22
Zmiana EPS r/r %  b.z.  24    -45    -2    
Dług netto % 8,0 6,6 5,9 4,7
P/E x 16,7 13,5 24,7 25,3
P/CE x 15,5 11,8 19,6 18,7
EV/EBITDA x 12,7 10,3 17,2 16,6
EV/EBIT x 13,4 11,4 20,8 21,3
DPS zł 0,00 0,25 0,16 0,15
Stopa dywidendy brutto % 0,0 0,8 0,5 0,5
Liczba akcji (koniec okresu)* mln 4,3 4,5 4,5 4,5

* od 2021 roku rozwodniona liczba akcji
Źródło: Spółka, prognozy DM BOŚ SA

Kurs akcji Spółki względem indeksu WIG
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Źródło: Bloomberg

Najbliższe wydarzenia

1. Publikacja wyników za III kw. 2021: 15 listopada 

Analityk:  Sylwia Jaśkiewicz, CFA 
Mikołaj Stępień

23/2021/GPW (89) 6 września 2021

BioMaxima produkuje preparaty i sprzęt 
do diagnostyki laboratoryjnej, a także jest 
dystrybutorem produktów światowej klasy firm 
diagnostycznych, na przykład Biolog, Nova 
Biomedical czy Accelerate Diagnostics. Od kilku 
lat Spółka realizuje strategię zwiększania udziału 
produktów własnych, które są bardziej rentowne, 
w całkowitej sprzedaży. Spółka zaopatruje ponad 
2 tys. laboratoriów diagnostycznych w Polsce 
i eksportuje wyroby do 60 krajów na czterech 
kontynentach.

Wartość rocznych wydatków na diagnostykę in 
vitro na osobę wynosi ok. 10 EUR w Polsce, 
znacznie mniej niż na Litwie, Łotwie, Estonii, 
Słowacji, gdzie przekracza 14 EUR i poniżej 
średniej UE wynoszącej 20 EUR. Zatem istnieje 
duża przestrzeń do rozwoju klinicznego rynku 
IVD w Polsce, który powinien być stymulowany 
rosnącym znaczeniem badań w profilaktyce 
i leczeniu. Ponadto rynek mikrobiologii 
przemysłowej w CEE powinien rosnąć w tempie 
dwucyfrowym, napędzany głównie koniecznością 
dostosowania się przemysłu spożywczego do 
regulacji unijnych oraz rosnącymi obawami 
o bezpieczeństwo żywności. Globalny rynek IVD 
rośnie ok. 4,5% rocznie.

BioMaxima, z działalnością w segmencie 
mikrobiologii i analityki, ma szanse rosnąć 
znacząco szybciej niż rynek IVD. Prowadzone 
obecnie inwestycje, niemal podwajające moce 
produkcyjne, mają na celu rozszerzenie oferty 
o gradientowe testy do oznaczania lekowrażliwości 
MIC (minimum inhibitory concentration) 
oraz odczynniki do diagnostyki molekularnej, 
a także zwiększenie produkcji głównie szybkich 
testów immunochromatograficznych i podłoży 
mikrobiologicznych. Nowe moce powinny być 
uruchomione w IV kw. 2022 r. Jednocześnie Spółka 
rozważa akwizycje chcąc umocnić swoją pozycję 
w segmencie rynku, na którym już operuje.

BioMaxima

Uważamy, że wyniki Grupy w kolejnych 
okresach powinny być wspierane: (i) popytem 
związanym z COVID-19, choć już w mniejszym 
stopniu niż dotychczas, (ii) zamówieniami od 
nowo pozyskanych, dzięki pandemii, klientów, 
między innymi z Indonezji, Grecji, Cypru, 

Raport 

na zlecenie GPW
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Giełdowego 
Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0
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BioMaxima

1. Korzystne rozwiązania refundacyjne
2. Covid-19 chorobą endemiczną
3. Wzrost popytu na produkty Grupy niezwiązane z pandemią
4. Wzrost samoświadomości leczenia
5. Zwiększenie mocy produkcyjnych
6. Sukces wprowadzanych na rynek nowych produktów 
7. Rozwój eksportu
8. Akwizycje w obszarze aktywności Spółki 
9. Przejście na rynek główny GPW

1. Osłabienie popytu związane z pogorszeniem koniunktury
2. Przebieg pandemii Covid-19
3. Zmiana priorytetów systemów ochrony zdrowia
4. Zmiana w politykach refundacyjnych i finansowaniu diagnostyki in vitro
5. Zmiana warunków współpracy z podmiotami publicznymi
6. Zmiana w regulacjach prawnych (IVDR)
7. Pojawienie się nowych rozwiązań na rynku
8. Wzrost konkurencji
9. Naruszenie ochrony wartości intelektualnej

10. Pogorszenie jakości produktów
11. Utrata kluczowych pracowników
12. Brak wykwalifikowanej kadry
13. Zmiany w akcjonariacie
14. Kursy walutowe

1. Europejska marka (istotne w eksporcie) 
2. Atrakcyjne ceny w stosunku do światowych graczy
3. Ugruntowana pozycja rynkowa w Polsce 
4. Istotne kontakty sprzedażowe poza Polską
5. Szeroka oferta produktowa (ponad 3 tys. indeksów)
6. Własne technologie produkcyjne
7. Koncentracja na powszechnie uznanych i wdrożonych technologiach

Katalizatory

Czynniki ryzyka

Przewagi 
konkurencyjne

(iii) popularyzacją IVD wśród lekarzy i pacjentów, 
(iv) rozwojem oferty, także w kierunku przemysłu. 
Znaczącej poprawy oczekiwalibyśmy po 
uruchomieniu dodatkowych mocy produkcyjnych, 
czyli w latach 2023-2024. 

Wyceniamy Spółkę dwiema metodami, DCF 
FCFF i porównawczą bazując na wskaźnikach EV/
EBITDA, EV/EBIT i P/E dla spółek z sektora IVD 
uzyskując średnią wycenę w horyzoncie 12 miesięcy 
na poziomie 37,3 zł na akcję. 
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1. Opinia inwestycyjna
	a Uporządkowanie struktury Grupy (przeniesienie produkcji z trzech lokalizacji 
do jednej), zwiększenie mocy produkcyjnych pod koniec 2018 r., pozyskanie 
środków na kapitał obrotowy w II poł. 2019 r., a w końcu pandemia SARS-CoV-2 
przyczyniły się do znacznej poprawy wyników finansowych Spółki w 2020 r. 
i I poł. 2021 r. Prognozujemy 75,0 mln zł sprzedaży i 10,2 mln zł zysku netto 
w 2021 r. Pragniemy podkreślić, że z uwagi na nieprzewidywalność pandemii 
nasze prognozy obarczone są dużym ryzykiem (w obie strony). 

	a Wyceniamy Spółkę dwiema metodami DCF FCFF i porównawczą bazując na 
wskaźnikach EV/EBITDA, EV/EBIT i P/E dla spółek z  sektora IVD uzyskując 
średnią wycenę w horyzoncie 12 miesięcy na poziomie 37,3 zł na akcję. 

Działalność BioMaximy dzieli się na dwa segmenty: mikrobiologia i analityka. Na 
segment mikrobiologii składają się wyroby do diagnozowania chorób zakaźnych 
i badania bezpieczeństwa produktów przemysłowych. Są to m.in. podłoża 
mikrobiologiczne służące do pobierania, przechowywania i transportu próbek 
do celów diagnostycznych, systemy do oznaczania lekowrażliwości, aparatura do 
analiz mikrobiologicznych, wyroby wykorzystywane w diagnostyce molekularnej. 
W ramach segmentu analityka Spółka oferuje aparaturę i odczynniki do 
analityki medycznej IVD, szybkie testy immunochromatograficzne i materiały 
zużywalne stosowane w pracy laboratoryjnej. Spółka prowadzi również szkolenia 
z posługiwania się oferowanymi produktami oraz związane z nimi prace serwisowe.

Wprowadzenie już na początku pandemii SARS-CoV-2 do sprzedaży testów 
wykrywających przeciwciała IgG/IgM, a w następnych miesiącach uruchomienie 
produkcji liofilizowanych testów genetycznych RT-PCR, testów antygenowych, 
także Combo na wirusy grypy A/B, SARS-CoV-2 i RSV A/B, a wreszcie testu 
genetycznego RT-PCR Multipleks do identyfikacji siedmiu patogenów układu 
oddechowego pozwala Spółce na poszerzanie grona klientów, także w zakresie 
innego asortymentu. Produkty Spółki są atrakcyjne cenowo, o wysokiej jakości, co 
potwierdza wprowadzenie testu antygenowego Spółki w kierunku SARS-CoV-2 na 
listę rekomendowanych w UE. 

Szereg zmian organizacyjnych w ramach Grupy, głównie rezygnacja z zakładów 
w Gdańsku i Warszawie, przeniesienie produkcji do Lublina, gdzie rozbudowano 
moce produkcyjne, opóźnienie w rozliczaniu dotacji, które przyczyniło się do braku 
środków na kapitał obrotowy i trudności w realizowaniu zamówień spowodowały 
słabe wyniki finansowe Grupy przed 2020 r., kiedy nastąpiła ich gwałtowna 
poprawa, w znacznej mierze wynikająca z oferty związanej z pandemią SARS-
CoV-2, ale także z odbudowania sprzedaży na rynku krajowym utraconej w czasie 
reorganizacji w latach 2018 i 2019.

Rozwój organiczny Spółki ma bazować na nowo pozyskanych, dzięki pandemii, 
klientach, rozbudowie mocy produkcyjnych, głównie w zakresie biologii 
molekularnej i szybkich testów immunochromatograficznych, wprowadzeniu do 
oferty gradientowych testów do oznaczania lekowrażliwości. Jednocześnie Spółka 
rozważa akwizycje chcąc umocnić swoją pozycję w jednym z pięciu obszarów 
IVD, na których działa. 

Mikrobiologia 
i analityka

Wyroby europejskie 
atrakcyjne cenowo

Poprawa wyników 
w 2020

Nowi klienci, 
nowe wyroby, 
większe moce
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2. Wycena
	a Wyceniamy akcję Spółki na 37,3 zł w horyzoncie 12 miesięcy (średnia z wyceny 
porównawczej i metodą DCF FCFF). 

	a Wycena porównawcza, z  uwzględnieniem 15% dyskonta, implikuje 25,8-
55,9 zł na akcję, z wartością średnią na poziomie 36,5 zł na akcję.

	a Wycena w horyzoncie 12 miesięcy metodą DCF FCFF wskazuje przedział 33,5-
45,0 zł na akcję w zależności od stopy wolnej od ryzyka i wzrostu w okresie 
rezydualnym, z wartością centralną na poziomie 38,1 na akcję. 

Wyceny Spółki dokonujemy dwiema metodami: dochodową (DCF FCFF) 
i porównawczą bazując na wskaźnikach EV/EBITDA, EV/EBIT i P/E zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych spółek reprezentujących sektor IVD.

Do konstrukcji modelu przyjęliśmy następujące założenia: (i) wzrost rezydualny 
na poziomie 1,5% (w scenariuszu bazowym), (ii) betę niezadłużoną na poziomie 
1 (średnia beta dla podmiotów z sektora IVD wynosi 0,7), (iii) premię za ryzyko 
na rynku akcji na poziomie 6,5%, (iv) stopę wolną od ryzyka na poziomie 
2,0%. W wyniku wyceny metodą DCF FCFF uzyskaliśmy wartość akcji Spółki 
w przedziale 33,5-45,0 zł w zależności od przyjętej stopy rezydualnego wzrostu 
nominalnych przepływów pieniężnych oraz średniego ważonego kosztu kapitału 
w okresie rezydualnym z wartością centralną, na poziomie 38,1 zł. 

Metody wyceny

DCF FCFF

Tabela 1. BioMaxima; DCF model 
2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P

Koszt kapitału własnego
Stopa wolna od ryzyka 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Premia za ryzyko na rynku akcji 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
Wymagana stopa zwrotu 8,7% 8,6% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%
Koszt długu
Koszt długu przed opodatkowaniem 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Efektywna stopa podatkowa 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Koszt długu po opodatkowaniu 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%
Średni ważony koszt kapitału (WACC)
Udział kapitału akcyjnego 95% 96% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
Udział długu 5% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%
Średni ważony koszt kapitału (WACC) 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%
Prognozy finansowe (mln zł)
Sprzedaż  58,7      69,6      85,6      93,1      100,6      107,2      113,8      120,3      126,3     
EBIT  6,9      6,6      12,7      14,5      16,1      17,5      18,8      20,0      21,1     
NOPLAT  5,8      5,6      10,8      12,3      13,7      14,2      15,2      16,2      17,1     
Amortyzacja 1,4 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1
Zmiana kapitału pracującego 3,2 -2,2 -3,2 -1,5 -1,5 -1,3 -1,3 -1,3 -1,2
Wydatki inwestycyjne -8,5 -2,9 -2,3 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,5 -2,2
FCFF 2,0 2,5 7,3 10,4 11,8 12,5 13,5 14,5 15,8

Źródło: DM BOŚ SA
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Tabela 4. BioMaxima; Wrażliwość na wzrost w okresie rezydualnym/ premię rynku 
FCFF w okresie 
rezydualnym

WACC w okresie rezydualnym
8,1% 8,3% 8,5% 8,7% 8,9%

0,5% 35,8 35,1 34,6 34,0 33,5
1,0% 37,6 36,9 36,2 35,6 35,0
1,5% 39,7 38,8 38,1 37,3 36,7
2,0% 42,1 41,1 40,2 39,4 38,6
2,5% 45,0 43,8 42,8 41,8 40,8

Źródło: DM BOŚ SA

Tabela 5. BioMaxima; Wycena metodą DCF (mln zł) 
Wzrost FCFF w okresie rezydualnym 1,5%
WACC w okresie rezydualnym 8,5%
Wartość rezydualna 229,0
Bieżąca wartość wartości rezydualnej  117,2
Bieżąca wartość FCFF 59,2
Wartość firmy 176,4
Zadłużenie netto 6,6
Wartość kapitału akcyjnego 169,8
Liczba akcji (m) 4,5
Wartość kapitału akcyjnego na jedną akcję (zł) 38,1

Źródło: DM BOŚ SA

Wycena porównawcza bazuje na spółkach reprezentujących sektor IVD. W naszej 
analizie posługujemy się wskaźnikami EV/EBITDA, EV/EBIT oraz P/E na lata 
2021, 2022, 2023. Oszacowana w ten sposób wartość akcji Spółki, po uwzględnieniu 
15% dyskonta z uwagi na jej skalę działania, mieści się w przedziale 25,8-55,9 zł, 
z wartością centralną na poziomie 36,5 zł na akcję. 

Wycena 
porównawcza

Tabela 2. BioMaxima; Wycena metodą porównawczą 
 
Spółka

P/E EV/EBITDA EV/EBIT
2021P 2022P 2023P 2021P 2022P 2023P 2021P 2022P 2023P

Abbott Laboratories 29,0 27,7 24,9 21,3 21,0 19,2 24,6 23,6 21,1
Roche Holding AG-Genusschein 18,3 17,9 16,6 13,2 12,9 12,2 15,5 15,4 14,5
Agilent Technologies Inc 41,7 37,7 33,8 32,1 29,4 27,2 34,8 31,9 29,9
Siemens Healthineers AG 29,7 27,5 25,0 20,3 18,5 16,7 28,2 25,2 21,7
Eurobio-Scientific 5,0 10,3 10,9 b.d. b.d. b.d. 3,5 6,8 7,2
Co-Diagnostics Inc 10,9 20,5 107,2 6,0 5,7 b.d. b.d. b.d. b.d.
Becton Dickinson And Co 19,9 20,7 18,8 15,7 15,7 14,3 18,6 19,4 17,7
Thermo Fisher Scientific Inc 25,6 28,6 26,3 20,4 22,7 21,1 22,0 24,7 23,2
Biomerieux 28,7 32,5 30,3 15,9 17,1 16,0 21,6 24,3 22,4
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A 48,6 40,2 33,0 41,0 34,1 27,9 44,8 36,6 29,1
Avantor Inc 30,3 27,5 24,6 21,3 19,8 18,1 22,8 21,1 19,4
Shenzhen New Industries Bi-A 32,4 23,0 17,5 24,0 17,4 13,5 27,4 18,5 14,9
Mediana 28,9 27,5 24,9 20,4 18,5 17,4 22,8 23,6 21,1
BioMaxima 13,5 24,7 25,3 10,3 17,2 16,6 11,4 20,8 21,3
Implikowana wartość 1 akcji Biomaxima (zł) 65,8 34,2 30,3 62,4 33,0 32,3 62,7 34,9 30,4
Średnia implikowana wartość 1 akcji Biomaxima z uwzględnieniem 15% dyskonta (zł) 36,5

Źródło: Bloomberg, DM BOŚ SA

Tabela 3. BioMaxima; Rentowność spółek z sektora 
 
Spółka

marża EBITDA marża EBIT marża ZN
2021P 2022P 2023P 2021P 2022P 2023P 2021P 2022P 2023P

Abbott Laboratories 28% 29% 30% 24% 26% 27% 20% 21% 22%
Roche Holding AG-Genusschein 41% 41% 42% 35% 35% 35% 28% 28% 29%
Agilent Technologies Inc 28% 28% 29% 25% 26% 26% 21% 21% 22%
Siemens Healthineers AG 22% 22% 23% 16% 16% 18% 12% 12% 13%
Eurobio-Scientific b.d. b.d. b.d. 32% 22% 20% 27% 17% 15%
Co-Diagnostics Inc 41% 49% b.d. b.d. b.d. b.d. 31% 19% 5%
Becton Dickinson And Co 28% 29% 30% 24% 23% 24% 19% 18% 19%
Thermo Fisher Scientific Inc 32% 29% 29% 30% 26% 26% 24% 22% 22%
Biomerieux 26% 24% 24% 19% 17% 18% 14% 13% 13%
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A 37% 36% 37% 34% 34% 35% 32% 32% 32%
Avantor Inc 19% 20% 20% 18% 18% 19% 12% 12% 13%
Shenzhen New Industries Bi-A 48% 51% 51% 42% 47% 46% 39% 42% 43%
Mediana 28,2% 28,8% 29,3% 25,5% 25,7% 26,0% 22,6% 20,1% 20,7%
BioMaxima 18,7% 14,1% 12,3% 16,8% 11,7% 9,5% 13,6% 9,4% 7,8%

Źródło: Bloomberg, DM BOŚ SA

Nasza wycena w horyzoncie 12 miesięcy będąca złożeniem (50%-50%) wyceny 
metodą DCF FCFF i porównawczej wynosi 37,3 zł na akcję Spółki. 

Wycena 
w horyzoncie 
12-miesięcy
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3. Model biznesowy i strategia
	a Oferta Spółki przeznaczona jest do użytku profesjonalnego przez laboratoria 
kliniczne, przemysłowe i naukowe (obszar B2B). Celem BioMaximy jest zwiększanie 
udziału własnych produktów w całkowitej sprzedaży i rozwój eksportu. Spółka chce 
znacząco zwiększyć moce produkcyjne, co powinno mieć miejsce w IV kw. 2022 r. 

	a Spółka posiada ponad 200 własnych technologii produkcyjnych, a jej pozycja 
rynkowa zależy od zdolności dostosowywania swoich produktów i  usług 
do szybkiego tempa rozwoju rynku medycznego. Wartości intelektualne 
(know-how), które Spółka posiada, są chronione prawnie. 

3.1. Akcjonariat i struktura Grupy

Kapitał akcyjny BioMaximy dzieli się na 4,3 mln akcji i tyle samo głosów. Spółka jest 
kontrolowana przez porozumienie akcjonariuszy Łukasza Urbana, Andrzeja Mikosza 
(osobiście oraz przez TriCar), Krzysztofa Mikosza, Mariusza Nowaka. Porozumienie 
akcjonariuszy posiada 27% udziałów w kapitale. Free float Spółki wynosi 73%.

Skonsolidowane sprawozdanie BioMaximy obejmuje jednostkę zależną BioMaxima 
Clinical zarejestrowaną w Rumunii. BioMaxima od kwietnia 2021 r. posiada 100% 
udziałów BioMaximy Clinical (wcześniej 84%). BioMaxima Clinical zaopatruje 
laboratoria w urządzenia do diagnostyki in vitro oferując cały asortyment BioMaximy. 

BioMaxima posiada również wynoszący niecałe 2% udział w BIOAVLEE, spółce 
z siedzibą we Wrocławiu. Firma oferuje zautomatyzowany licznik kolonii oraz 
pracuje nad innowacyjnym urządzeniem laboratoryjnym, które będzie zdolne 
do samodzielnego badania mikrobiologicznego, od automatycznego posiewu po 
analizę gatunku i szczepu bakterii w czasie rzeczywistym.

3.2. Model biznesowy

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Zajmuje się produkcją podłoży 
mikrobiologicznych, odczynników i sprzętu do diagnostyki in vitro. Niektóre wyroby 
(podłoża mikrobiologiczne, dyfuzyjne systemy do oznaczania lekowrażliwości) 
Spółka wytwarza pod obcą marką, w celu uzyskania efektu skali. Oprócz sprzedaży 
własnych produktów, Spółka jest dystrybutorem sprzętu diagnostycznego globalnych 
firm, m.in. Nova Biomedical, Accelerate Diagnostics, Biolog. Wzbogacenie oferty 
własnej o produkty innych podmiotów pozwala Spółce zapewnić kompletność 
oferty dla odbiorców laboratoryjnych. Spółka dostarcza produkty do ponad 2 tys. 
laboratoriów medycznych w Polsce oraz eksportuje wyroby do 60 krajów w Europie, 
Azji, Afryce, obu Amerykach. Odbiorcami końcowymi Spółki są laboratoria 
kliniczne, przemysłowe, naukowe. W Polsce, Rumunii, ale także Niemczech czy na 
Ukrainie Spółka sprzedaje bezpośrednio, na innych rynkach współpracuje, czasami 
z kilkoma, dystrybutorami. Model współpracy zależy od sytuacji w danym kraju. 
Na rynku polskim i rumuńskim Spółka bierze udział w przetargach. Spółka bierze 
też udział w międzynarodowych targach, np. w Dubaju czy Singapurze. Pomocna 
jest walidacja jakości wyrobów Spółki przez znane na świecie instytuty. Działalność 
Spółki dzieli się na dwa segmenty – mikrobiologię i analitykę.

Porozumienie 
akcjonariuszy

BioMaxima Clinical 
w Rumunii

Wykres 1. BioMaxima; 
akcjonariat

Porozumienie akcjonariuszy
Free float

26,7%

73,3%

Źrodło: Spółka
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W ramach segmentu mikrobiologia BioMaxima zajmuje się systemami do 
diagnozowania chorób zakaźnych i badaniami bezpieczeństwa produktów 
przemysłowych, w tym kosmetyków, wyrobów farmaceutycznych, żywności 
i wody. Są to podłoża mikrobiologiczne (RTU, ready to use, DCM, dehydrated 
culture media) służące do pobierania, przechowywania i transportu próbek do 
celów diagnostycznych, systemy do oznaczania lekowrażliwości, aparatura do 
analiz mikrobiologicznych, wyroby do diagnostyki molekularnej, między innymi 
testy PCR i zestawy do izolacji kwasów nukleinowych. Ponadto Spółka prowadzi 
szkolenia z posługiwania się wyżej wymienionymi produktami. 

Spółka oferuje pożywki chromogenne, w tym do wykrywania drobnoustrojów 
o różnych mechanizmach oporności (MRSA, VRE, ESBL, KPC). Ich zastosowanie 
w badaniach przesiewowych jest powszechne. Odpowiednio dobrane składniki 
mieszaniny chromogennej umożliwiają identyfikację gatunków drobnoustrojów, co 
skraca czas oczekiwania na wynik do 24 godzin. Brak wzrostu charakterystycznych 
kolorowych kolonii kończy etap badania. Pożywki chromogenne, oprócz 
zastosowania w mikrobiologii klinicznej, stosowane są w badaniach wody, 
żywności, próbek środowiskowych, a także weterynarii. 

Oferta Spółki obejmuje produkty z wykorzystaniem metody RT-PCR. Testy RT-PCR, 
w porównaniu z innymi, są prostymi i szybkimi testami jakościowymi polegającymi 
na wykryciu odpowiednio charakterystycznych sekwencji DNA obecnych w badanej 
próbce. Wykorzystują one metodę łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie 
rzeczywistym. BioMaxima wprowadziła testy genetyczne do identyfikacji SARS-
CoV-2 i innych patogenów 

W zakresie segmentu analityka BioMaxima oferuje aparaturę i odczynniki 
do analityki medycznej IVD (testy na próbkach krwi lub tkankach pacjenta), 
szybkie testy immunochromatograficzne służące do wykrywania markerów 
nowotworowych, chorób infekcyjnych, markerów zawału serca, substancji 
uzależniających oraz materiały zużywalne stosowane w pracy laboratoryjnej. 
Świadczy również prace serwisowe.

BioMaxima od początku swojej działalności zajmuje się produkcją odczynników do 
chemii klinicznej. W swojej ofercie posiada ponad 140 odczynników biochemicznych 
oraz materiału kontrolnego, w tym linie dedykowane do analizatorów BM 100, 
BM 200 oraz BM 500. 

BioMaxima jest pierwszą w Polsce firmą, która rozpoczęła produkcję szybkich 
testów diagnostycznych. Najbardziej popularnym produktem, przed pandemią, 
był test na krew utajoną w kale wykorzystywany w diagnostyce nowotworu jelita 
grubego. Spółka oferuje testy do diagnostyki markerów czynników zapalnych, 
chorób nowotworowych, detekcji obecności środków uzależniających, chorób 
infekcyjnych, w tym górnych dróg oddechowych (antygeny wirusa grypy typu 
A i B, RSV, adenowirusów, streptokoków grupy A, SARS-CoV-2). 

Spółka rozwija swoje produkty w działającym od 2018 r. centrum badawczo-
rozwojowym w oparciu o cztery platformy technologiczne: (i) szybkie testy, 
(ii) mikrobiologia, (iii) biochemia, (iv) testy lekowrażliwości; oraz (v) pracuje 
również nad rozwinięciem biologii molekularnej. Spółka bazuje na dojrzałych 
technologiach, znanych powszechnie przez diagnostów.

Mikrobiologia…

…podłoża 
chromogenne,

…RT-PCR

Analityka…

…chemia kliniczna,

…szybkie testy 

Platformy 
technologiczne…
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Prace rozwojowe w obszarze szybkich testów mają na celu usprawnianie technologii 
produkcji obecnie wytwarzanych testów oraz opracowywanie szybkich testów 
immunochromatograficznych wykrywających nowe parametry. Oprócz testów na 
SARS-CoV-2 i inne wirusy powodujące choroby zakaźne, Spółka oferuje testy 
na obecność substancji odurzających oraz testy ciążowe. Rozwój infrastruktury 
produkcyjnej ma usprawnić i poprawić jakość wytwarzanych produktów.

Spółka pracuje nad rozwojem preparatów i technologii używanych w hodowlach 
komórkowych, które stosowane są w przemyśle medycznym, farmaceutycznym 
i kosmetycznym. BioMaxima oferuje kompletną ofertę dla IVD i przemysłu, od 
poboru przez przechowywanie i transport komórek.

W ramach biochemii Spółka skupia się na poprawie trwałości produkowanych 
odczynników, ich parametrów funkcjonalnych oraz na dalszej optymalizacji 
kosztów produkcji.

W ramach dyfuzyjnych testów lekowrażliwości Spółka oferuje testy krążkowe 
i tabletkowe, pracuje także nad poszerzeniem oferty o testy gradientowe. 

W ramach nowej, piątej platformy technologicznej BioMaxima rozwija produkty 
do pobierania próbek, izolacji materiału genetycznego, inaktywacji, amplifikacji, 
analiz wyników czy długotrwałego przechowywania próbek.

W odpowiedzi na wybuch pandemii SARS-CoV-2 BioMaxima wprowadziła do 
sprzedaży: (i) w marcu 2020 immunochromatograficzne testy do wykrywania 
przeciwciał IgG/ IgM we krwi pełnej, osoczu lub surowicy opracowane przez 
Hangzou AllTest Biotach, (ii) pod koniec marca 2020 liofilizowane testy genetyczne 
PCR jako wytwórca, (iii) w III kw. 2020 testy antygenowe jako dystrybutor, 
(iv) w październiku 2020 testy antygenowe jako wytwórca, (v) w listopadzie 2020 
testy antygenowe Combo jako wytwórca na wirusy grypy A/B, SARS-CoV-2, RSV 
A/B, (vi) w IV kw. 2020 testy genetyczne Multipleks RT-PCR SARS/Flu/RSV jako 
dystrybutor.

Na świecie istnieje kilka protokołów testów genetycznych opartych na technologii 
RT-PCR (reverse transcriptase) wykrywających od jednego do trzech genów 
SARS-CoV-2 w pobranym materiale z wymazu z gardła. Wykrywane sekwencje 
genowe to zwykle ORF1ab, E, N, RdRp lub S, w różnych kombinacjach. Testy 
te różnią się czułością, stabilnością oraz czasem badania. Często muszą być 
one przechowywane w zamrażarce i transportowane w suchym lodzie. Test 
SARS-CoV-2 RT-PCR Spółki zawiera odczynniki liofilizowane i tylko jeden 

…szybkie testy,

…mikrobiologia,

…biochemia,

…testy 
lekowrażliwości

…biologia 
molekularna

Covid-19…

… genetyczne 
RT-PCR,

Wykres 2. BioMaxima; platformy technologiczne

Źródło: Spółka, DM BOŚ SA
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wspólny bufor do upłynnienia mieszaniny. Umożliwia to bezpieczny transport 
i przechowywanie w temperaturze pokojowej. Jego zaletą jest czas uzyskania 
wyniku – do 2 godzin. Test ten uzyskał bardzo dobre wyniki podczas oceny 
czułości testu przeprowadzonej przez Instytut Pasteura i został umieszczony 
na liście testów dopuszczonych przez francuskie ministerstwo zdrowia. Test 
SARS/Flu/RSV RT-PCR identyfikuje wymienione patogeny w jednej probówce 
PCR, co znacząco przyspiesza diagostykę, charakteryzuje się wysoką czułością 
i specyficznością. Ponadto umożliwia przeprowadzenie kontroli izolacji 
i amplifikacji kwasów nukleinowych i może być używany na praktycznie 
wszystkich aparatach PCR pracujących w systemie otwartym. Zastosowanie tego 
testu nie powinno ograniczyć się̨ do etapu pandemii. Test ten wypełnia aktualne 
rekomendacje WHO oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób, które zalecają wprowadzanie rozwiązań diagnostycznych kolejnej 
generacji, pozwalających na precyzyjne wykrywanie zakażeń z najwyższą 
dokładnością. Spółka pracuje nad testami genetycznymi do identyfikacji innych 
patogenów (wirusowych i bakteryjnych) odpowiedzialnych za zakażenia układu 
oddechowego, pokarmowego oraz przenoszonych drogą płciową w ramach 
rozwoju platformy diagnostyka molekularna.

Wytwarzany przez Spółkę test na obecności antygenów SARS-CoV-2 jest szybkim 
testem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania z wymazu 
pobranego z nosogardzieli. Antygen jest wykrywalny w próbkach pobranych 
z górnych dróg oddechowych w ostrej fazie zakażenia. Wykonanie badania jest 
proste, a uzyskanie wyniku następuje po 15 minutach. Test ten spełnia rekomendacje 
WHO dotyczące wydajności klinicznej w zakresie czułości i swoistości, a także 
wymagania określone przez Prezesa NFZ dla testów antygenowych (czułość – 
90%, swoistość – 97%). W lipcu 2021 r. testy antygenowy BioMaximy trafiły na 
listę testów rekomendowanych w kierunku Covid-19, prowadzoną przez UE. Szybki 
test antygenowy (Combo) wykrywa trzy patogeny wywołujące infekcje układu 
oddechowego, oprócz SARS-CoV-2 również wirusy grypy A i B oraz RSV 
w wymazie z gardła. Z uwagi na zbliżone objawy kliniczne wywołane przez te 
patogeny testy takie są szczególnie przydatne w sezonie infekcyjnym. Z powodów 
finansowych krajowe jednostki POZ mają trudności w jego stosowaniu, jego 
sprzedaż jest rozwijana za granicą. 

We wrześniu 2020 r. Grupa wprowadziła na rynek nowy produkt VTM (viral 
transport media). Jest to podłoże przygotowane w butelkach i probówkach do 
transportowania i przechowywania próbek zawierających wirusy. Może służyć do 
transportu wirusów z rodzin: Coronaviridae, Orthomyxoviridae, Picornaviridae, 
Herpesviridae, Filoviridae, SARS-Cov-2, a także tkanek ludzkich i zwierzęcych, 
Chlamydii. VTM jest dobrem komplementarnym wobec testów PCR, ponieważ 
próbki do wykonania tych testów trzeba bezpiecznie transportować do 
laboratorium. Produkt ten jest rekomendowany przez WHO oraz CDC (Centers 
for Disease Control and Prevention, agencja rządu USA). Został on przygotowany 
zgodnie z zalecaną 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. 

… antygenowe

VTM
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3.3. Strategia

Spółka od lat sukcesywnie realizuje strategię zwiększania udziału własnych 
produktów w całkowitej sprzedaży i rozwoju eksportu. Rozwój Spółki w kolejnych 
latach powinien być wspierany przez:

 ■ zwiększanie rozpoznawalności marki i możliwe dzięki temu poszerzanie bazy 
klientów (w wyniku pandemii Spółka pozyskała nowych klientów zarówno 
w Polsce, jak i zagranicą, np. w Bangladeszu, Wietnamie, Indonezji (populacja 
odpowiednio 160 mln/ 260 mln/ 100 mln osób), oferując początkowo testy 
w kierunku SARS-CoV-2, a następnie pełen asortyment),

 ■ zwiększenie możliwości produkcyjnych testów lekowrażliwości, szybkich 
testów, wyrobów biologii molekularnej, 

 ■ wprowadzenie do sprzedaży rozwiązań diagnostycznych w silnie rosnących 
segmentach rynku (np. testów gradientowych lekowrażliwości MIC; BioMaxima 
będzie jedynym w Polsce i jednym z czterech w Europie producentów w tym obszarze),

 ■ rozszerzenie asortymentu o nowe produkty, w tym własne, z zakresu identyfikacji 
i zwalczania zagrożeń mikrobiologicznych, które znajdą zastosowanie 
w przemyśle i ośrodkach naukowych,

 ■ wprowadzenie zmian organizacyjnych umożliwiających lepszą kontrolę 
korporacyjną spółki w Rumunii,

 ■ potencjalne akwizycje (w obszarze zainteresowania Spółki są podmioty 
posiadające unikalne kompetencje lub istotną pozycję we wzrostowym 
segmencie rynku w jednym z pięciu obszarów, na których Spółka działa),

 ■ rozwój współpracy z partnerami zainteresowanymi komercjalizacją swoich 
technologii pod marką BioMaxima,

 ■ przejście na rynek główny GPW, pozyskanie nowej grupy inwestorów.

Wzrost produkcji 
własnej i eksportu

Wykres 3. BioMaxima; Geograficzna struktura sprzedaży (mln zł)
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Wykres 4. BioMaxima; Sprzedaż w podziale na klientów – I poł. 20 (mln zł)
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Wykres 5. BioMaxima; Struktura asortymentu (mln zł)
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Wykres 6. BioMaxima; Sprzedaż w podziale na klientów – I poł. 21 (mln zł)
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Wydaje się, że w ramach średniookresowej strategii najważniejsza jest rozbudowa 
mocy produkcyjnych umożliwiająca rozwój w zakresie lekowrażliwości (antibiotic 
gradient strips), szybkich testów i biologii molekularnej. 

Spółka prowadzi bieżące prace rozwojowe nad nowymi krążkami bibułowymi AST 
(aspartate aminotransferase) w celu uzupełnienia oferty istniejących testów o kolejne 
antybiotyki. Stale pracuje nad nowymi podłożami mikrobiologicznymi. W ten 
sposób rozszerza ofertę w kierunku nowych segmentów klientów jak weterynaria, 
przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, placówki naukowo-badawcze, 
laboratoria przemysłowe oraz sieciowe (przed pandemią około 33% przychodów 
Spółki generował przemysł). 

Ponadto chce poszerzyć ofertę o nowy produkt – gradientowe testy MIC (minimum 
inhibitory concentration) stając się pierwszym tego typu producentem w Polsce 
i czwartym w Europie. 

Realizacja strategii powinna pozwolić Spółce na konkurowanie ze światowymi 
graczami jak BioMerieux, Thermo Fisher Scientific, Roche, Siemens, Abbott, a także 
krajowymi firmami: Cormay (dystrybutor, producent; 41% przychodów w 2020 r. 
wynoszących 65 mln zł stanowiły produkty własne), Graso Biotech (producent, 
dystrybutor), Bor-Pol (dystrybutor, w tym wyłączny testów antygenowych w kierunku 
SARS-CoV-2 firmy Abbott), Argenta (dystrybutor), Alpha Diagnostics (dystrybutor), 
Stamar (dystrybutor), Medan (dystrybutor), Hydrex (dystrybutor).

W ramach rozwoju swoich produktów Spółka wskazuje rynki: 

 ■ lekowrażliwości (drug susceptibility testing) (3 mld US$, rosnący 5% rocznie; 
nadużywanie antybiotyków prowadzi do adaptacji drobnoustrojów, dzięki czemu 
stają się one odporne na obecnie stosowane leki, co zwiększa zapotrzebowanie 
na nowe szybkie komercyjne testy do badania lekooporności), 

 ■ klinicznej mikrobiologii (2 mld US$, rosnący 4% rocznie),

 ■ przemysłowej mikrobiologii (ponad 1 mld US$, rosnący 6% rocznie; wzrost 
w krajach CEE powinien być dwucyfrowy z uwagi na regulacje prawne, dużą 
populację i rozwój przemysłu spożywczego),

 ■ diagnostyki molekularnej (2 mld US$, rosnący w dwucyfrowym tempie; 40% to 
diagnostyka chorób zakaźnych),

 ■ testów w kierunku SARS-CoV-2 (ok. 5 mld US$ w 2027 r.). 

Jednym z elementów strategii są potencjalne plany akwizycyjne. Wydaje się, że 
Spółka może rozważyć emisję akcji, jeżeli realizacja projektów inwestycyjnych, 
w tym akwizycji, wymagać będzie znaczących nakładów finansowych i będzie 
w stanie pozyskać kapitał na interesujących warunkach. 

Od 2011 r. Spółka posiada w Lublinie budynek o powierzchni 1 000 m2. W 2018 r. 
dobudowała powierzchnię 2 000 m2. Inwestycje w nowy zakład produkcyjny 
i centrum badawczo-rozwojowe, których koszt w latach 2017-18 zbliżył się do 
20 mln zł, pomogły rozszerzyć asortyment i zwiększyć wydajność produkcji. 

Zwiększenie mocy 
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Były one finansowane dotacją, kredytem oraz wkładem własnym. W latach 2019-
20 nakłady inwestycyjne były już znacznie mniejsze i nie przekraczały 2 mln zł 
rocznie.

W dwóch kwartałach ub. r. Spółka wykorzystywała moce produkcyjne 
w maksymalnym stopniu. Podjęła zatem decyzję o ich zwiększeniu. W 2021 r. 
kupiła działkę z budynkiem o powierzchni 1 050 m2 i przestrzenią na dobudowanie 
1 200 m2 powierzchni produkcyjnej. Nowy zakład produkcyjny ma powstać 
w bezpośrednim sąsiedztwie obecnie istniejącego zakładu. Zakład BioMaximy 
znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, dzięki czemu Spółka korzysta 
z ulg podatkowych. 

Nowe linie produkcyjne zostaną wykorzystane m.in. do produkcji opracowywanych 
aktualnie testów lekowrażliwości MIC, do zwiększenia i realokacji produkcji 
szybkich testów immunochromatograficznych. Ma tam też zostać umieszczona 
produkcja produktów biologii molekularnej, w tym testów PCR (między innymi 
produkty adresowane do przemysłu spożywczego oraz kosmetycznego). W wyniku 
rekonfiguracji przestrzeni produkcyjnej po zakończeniu inwestycji, możliwe 
będzie również skokowe zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie podłoży 
mikrobiologicznych oraz automatyzacja i zwiększenie skali produkcji niektórych 
specjalistycznych testów. Zakładamy, że całość inwestycji będzie kosztowała 
13 mln zł, w tym wyposażenie ok. 5 mln zł. Inwestycja ta powinna zakończyć 
się pod koniec 2022 r. Dzięki niej Spółka będzie w stanie niemal podwoić moce 
produkcyjne od 2023 r.

W II kw. 2021 r. Spółka zbudowała farmę fotowoltaiczną w celu ograniczenia 
wpływu cen energii elektrycznej na jej wyniki. Produkcja mikrobiologiczna 
i proces liofilizacji są energochłonne. 

W Grupie pracowało na koniec ub. r. ok. 130 osób, z czego 80% posiadało 
wykształcenie wyższe kierunkowe. Spodziewamy się, że uruchomienie nowego 
zakładu da miejsce pracy dodatkowo 30 osobom. 

Kluczowi pracownicy Spółki są objęci programem opcji menedżerskich (330 tys. 
akcji), w ramach którego mogą jeszcze objąć do ok. 60 tys. akcji serii E Spółki 
po 1 zł. W grudniu 2020 r. Łukasz Urban i Henryk Lewczuk objęli warranty 
subskrypcyjne uprawniające do objęcia łącznie 110 tys. akcji serii E przyznanych 
w ramach realizacji programu opcji menedżerskich. Maksymalna liczba akcji 
w przypadku przydziału wszystkich akcji z programu opcji menedżerskich będzie 
wynosić 4,46 mln akcji. W 2021 r. program ten obejmie także spółkę zależną. 
Koszty tego programu wyniosły 448 tys. zł w 2019, 182 tys. zł w 2020, 61 tys. zł 
w kw. 2021. Całkowity koszt przyznanych opcji wyniesie 763 tys. zł.

W styczniu 2020 r. Spółce zostało przyznane dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na opracowanie testów do 
oznaczania lekowrażliwości. Wynosi ono 1,6 mln zł i pokrywa 75% wartości 
całego projektu. Spółka realizuje projekt wraz z Uniwersytetem im. Marii Curie-
Skłodowskiej oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Jego celem jest 
stworzenie i rozpoczęcie produkcji testów MIC, które wyznaczać będą minimalne 
stężenie hamujące dla przynajmniej 36 antybiotyków. 

Ograniczenie 
kosztów

Utrzymanie 
pracowników

Dofinansowanie
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Obecnie Spółka posiada certyfikaty ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016. W związku 
ze zmieniającym się otoczeniem prawnym musi podjąć szereg działań związanych 
z przygotowaniem koniecznej dokumentacji, w tym wykonaniem odpowiednich 
badań zewnętrznych w celu rejestracji swojej oferty zgodnie z nowymi 
wytycznymi. Zasadnicza część postanowień regulujących rynek IVD (IVDR) 
w Europie ma wejść w życie w maju 2022 r. (art. 110 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji 
Komisji 2010/227/UE). Przepisy te zmieniają wszystkie dotychczas obowiązujące 
zasady wprowadzania na rynek wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. 
Już wprowadzone na rynek wyroby (zgodnie z przepisami dyrektywy 98/79/WE) 
i oznaczone symbolem CE-IVD będą mogły być obecne na rynku i sprzedawane 
tylko przez okres przejściowy. 

Kluczowe w procesie rejestracji i w kontekście nadzoru nad działalnością 
producentów wyrobów medycznych dla diagnostyki in vitro będą jednostki 
notyfikowane oraz laboratoria referencyjne, których certyfikacja pozostaje 
w kompetencji Komisji Europejskiej. Niestety jednostek notyfikowanych jest 
obecnie bardzo mało, zaledwie pięć w UE. Poza tym brak jest rozporządzeń. 
Czynniki te wywołały niepokój wśród producentów wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, których przedstawiciele podjęli działania mające na celu 
opóźnienie wejścia przepisów w życie. 

Zatem Spółka może mieć utrudnione procesy rejestracyjne nowych produktów od 
II poł. 2022 r. Jednak należy pamiętać, że z podobnym problemem borykają się inne 
podmioty UE, przy czym dla mniejszych podmiotów, z mniejszym doświadczeniem 
od Spółki, może to być większe wyzwanie.  

ISO 9001, ISO 
13485, IVDR
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4. Wyniki i prognozy finansowe
	a Na wyniki Spółki w kolejnych okresach będą pozytywnie wpływały: (i) przekształcenie 
pandemii Covid-19 w  zjawisko endemiczne, (ii)  stopniowy wzrost sprzedaży 
standardowego asortymentu związany ze zniesieniem restrykcji, (iii)  rozwój 
sprzedaży do nowych klientów, (iv) poprawa przychodów w Rumunii, (v) spadek cen 
surowców. Zapewne Spółka będzie się borykała z presją na rentowność z uwagi na 
nasilającą się konkurencję w asortymencie związanym z pandemią. 

4.1. Przychody

Przychody Spółki w 2020 r. wzrosły o 106% r/r osiągając 61,3 mln zł. Tak wysoka 
dynamika wynikała głównie z wprowadzenia do oferty testów wykrywających 
obecność wirusa SARS-CoV-2, ale także z odzyskiwania klientów utraconych 
w czasie zawirowań w poprzednich latach, co było możliwe dzięki poprawie 
finansowania kapitału obrotowego, które utrzymała się w I poł. 2021 r., kiedy 
sprzedaż wyniosła 41,4 mln zł (+77% r/r). Warto zauważyć, że wzrosła sprzedaż 
również produktów niezwiązanych ze zwalczaniem pandemii, choć ten fragment 
rynku zmalał w Polsce w ub. r. o 20-30% r/r. Spółka przewiduje, że rynek 
diagnostyki w kierunku wirusa SARS-CoV-2 utrzyma się w najbliższych 
latach. Dodatkowo Spółka, zamierza zwiększyć swoje przychody oferując nowo 
pozyskanym, dzięki pandemii, klientom (laboratoriom) również inne produkty ze 
swojej oferty. Strategia zwiększania udziału produktów własnych w sprzedaży jest 
konsekwentnie realizowana od kilku lat.

BioMaxima zwiększa swoją obecność na rynkach zagranicznych. Do 2016 r. udział 
sprzedaży zagranicznej był marginalny, a obecnie wynosi ok. 30% przychodów. 
Spółka eksportuje swoje wyroby do 60 krajów w Europie, Azji, Afryce 
i Amerykach. W 2020 r. sprzedaż na rynkach zagranicznych rosła szybciej niż na 
rynku krajowym – odpowiednio 117% i 95% r/r.

Wraz z dynamicznym wzrostem przychodów, Spółka wyraźnie poprawiła 
rentowność. W 2020 r. EBITDA wzrosła 9x r/r. Marża EBITDA w 2019/ 2020 
wyniosła 3,9%/ 18,1%. Zysk netto wzrósł do 7,9 mln zł w 2020 r., w kontraście 
do -0,9 mln zł w 2019 r. W I poł. 2021 r. EBITDA wyniosła 9,4 mln zł, rosnąc 
84% r/r, marża EBITDA sięgnęła 22,6%, EBIT wyniósł 8,7 mln zł, więcej 96% r/r, 
a marża EBIT 20,9%. Zysk netto wyniósł 6,9 mln zł, rosnąc o 123% r/r, przy 
rentowności 16,7%. Obserwowany wzrost rentowności uzyskany został nie tylko 
dzięki pandemii SARS-CoV-2, ale również ze względu na realizowaną strategię 
zwiększania udziału własnych produktów w strukturze sprzedaży, koncentrację 
produkcji w Lublinie i obserwowany od IV kw. 2019 powrót klientów możliwy 
dzięki przeprowadzonej reorganizacji.

W II kw. 2021 r. nastąpił spadek przychodów Spółki w stosunku do I kw. Wynikało 
to ze stopniowego spadku liczby wykonywanych testów na SARS-CoV-2 zarówno 
w Polsce, jak i zagranicą oraz z nasilenia konkurencji. Dodatkowo miał miejsce 
wzrost kosztów spowodowany głównie: (i) pracami związanymi z przeniesieniem 
Spółki na Rynek Główny GPW, (ii) wcześniejszymi nieprawidłowościami w spółce 
rumuńskiej, (iii) pracami rozwojowymi związanymi z projektem MIC (1 mln zł 
w I poł. 2021 r.). W sumie szacujemy, że wartość wspomnianych kosztów w samym 

Wzrost przychodów 
nie tylko dzięki 
SARS-CoV-2…

...ekspansja 
zagraniczna

Poprawa 
rentowności

II kw. 2021



BioMaxima

15

II kw. 2021 r. wyniosła ok. 1,5 mln zł. O ile koszty prac rozwojowych nie mogą być 
traktowane jako zdarzenie jednorazowe, gdyż będą się pojawiać, to ich kumulacja 
w II kw. była dość wysoka (znaczna część ze wspomnianej kwoty).

Na wyniki Spółki w kolejnych okresach będą wpływały: (i) fale pandemii 
Covid-19, (ii) wzrost sprzedaży standardowego asortymentu mikrobiologicznego/ 
analitycznego do dotychczasowych klientów związany ze zniesieniem restrykcji 
związanych z pandemią, (iii) wzrost sprzedaży do nowych klientów, (iv) poprawa 
przychodów w Rumunii, (v) spadek cen surowców, (vi) nasilająca się konkurencja 
w segmencie rynku związanym z pandemią.

W Grupie występuje sezonowość sprzedaży. Niektóre grupy produktów z segmentu 
klinicznego charakteryzują się wzmożonym popytem w okresach większej 
zachorowalności na określone choroby. Sezonowość związana jest też z niższymi 
zamówieniami w okresie wakacji i w I kwartale, kiedy jeszcze są zapasy produktów 
w laboratoriach. W IV kwartale w związku z realizacją budżetów zwykle zamówienia 
są zintensyfikowane. W 2020 r. sezonowość była szczególnie widoczna. Spółka 
odnotowała wyższą sprzedaż w II i IV kw., na które przypadały fale zachorowań na 
Covid-19. Nie obserwuje się natomiast zjawiska sezonowości wśród asortymentu dla 
przemysłu, który przed pandemią odpowiadał za ok. 33% sprzedaży Spółki.

II poł. 2021

Sezonowość

Tabela 6. BioMaxima; Wyniki finansowe za II kw. 2021 
MSSF skonsolidowane
(mln zł)

2020 2021 zmiana 
r/r

I poł.
2020

I poł.
2021

zmiana 
r/rI kw. II kw. I kw. II kw.

Sprzedaż 7,0 16,4 26,7 14,8 -10% 23,5 41,4 77%
EBITDA 1,0 4,1 8,2 1,2 -72% 5,1 9,4 84%
Marża EBITDA 13,6% 25,2% 30,7% 8,0% - 21,7% 22,6% -
EBIT 0,6 3,8 7,8 0,8 -78% 4,4 8,7 96%
Marża EBIT 8,8% 23,2% 29,3% 5,6% - 18,8% 20,9% -
Zysk brutto 0,1 3,6 7,6 0,8 -77% 3,7 8,5 126%
Marża zysku brutto 1,3% 22,2% 28,6% 5,6% - 16,0% 20,4% -
Zysk netto 0,0 3,1 6,3 0,6 -79% 3,1 6,9 123%
Marża zysku netto 0,5% 18,6% 23,5% 4,3% - 13,2% 16,7% -

Żródło: Spółka, DM BOŚ SA

Zwracając uwagę na nieprzewidywalność otoczenia pandemicznego, prognozujemy 
w br. sprzedaż i zysk netto Grupy odpowiednio na 75,0 mln zł i 10,2 mln zł. 
BioMaxima spodziewa się zmniejszenia rentowności produktów pandemicznych, 
co ma być rekompensowane rosnącą marżą na innym asortymencie. Zimą 2020 r. 
Spółka wprowadziła do oferty nowe produkty związane z SARS-CoV-2, na które 
popyt powinien być wysoki przy kolejnych falach pandemii oraz w stosunkowo 
prawdopodobnym scenariuszu uzyskania przez Covid-19 statusu choroby 
endemicznej. Uważamy, że kolejny rok może przynieść spowolnienie w wynikach. 
O ile powinna wzrosnąć sprzedaż asortymentu niezwiązanego z pandemią, to 
sprzedaż testów w kierunku SARS-CoV-2 i asortymentu związanego z nimi, 
produktów dość rentownych, może spaść. Poprawa przychodów, mamy nadzieję, że 
będzie widoczna w 2023 r., kiedy Spółka uruchomi nowe moce produkcyjne. Jednak 
wtedy spodziewamy się nieco niższych marż, z uwagi na mniejsze wykorzystanie 
mocy produkcyjnych i zapewne dodatkowe koszty związane ze zmianami 
operacyjnymi. Wydaje nam się, że rentowność powinna wzrosnąć r/r w 2024 r. wraz 
z pojawieniem się efektów skali i lepszym wykorzystaniem mocy produkcyjnych. 

Ryzyko zarówno 
niedoszacowania, 
jak i przeszacowania 
prognoz finansowych
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5. Rynek IVD
	a Globalny rynek IVD jest wart 91 mld US$ i ma rosnąć z 2020 – 2027 CAGR 
wynoszącym 4,5%. Jego rozwój jest stymulowany automatyzacją systemów 
diagnostycznych in vitro dla laboratoriów i  szpitali w  celu zapewnienia 
wydajnej, dokładnej i bezbłędnej diagnozy oraz rosnącą liczbą produktów do 
diagnostyki in vitro wprowadzanych przez kluczowych graczy.

Według Grand View Research, globalny rynek IVD był wart 83 mld US$ w 2020 r., ma 
wynieść 91 mld US$ w 2021 r. i 114 mld US$ w 2027 r. Jego rozwój jest stymulowany: 

 ■ automatyzacją systemów diagnostycznych in vitro dla laboratoriów i szpitali 
w celu zapewnienia wydajnej, dokładnej i bezbłędnej diagnozy, 

 ■ rosnącą liczbą produktów do diagnostyki in vitro wprowadzanych przez 
kluczowych graczy,

 ■ rosnącą populacją osób starszych (według ONZ, w 2017 r. na świecie żyło około 
962 mln osób w wieku powyżej 60 lat; przewiduje się, że liczba osób powyżej 
80 lat wzrośnie trzykrotnie, z 137 mln w 2017 r. do 425 mln w 2050 r.), 

 ■ pandemią  COVID-19 (nowatorskie i szybkie zestawy diagnostyczne do wykrywania 
wirusa SARS-CoV-2; większość testów jest zatwierdzona przez regulatorów 
w ramach zezwolenia na użycie w sytuacjach awaryjnych (EUA); główne testy 
wykorzystują technikę RT-PCR; uzyskanie wyniku konwencjonalną metodą 
zajmuje 5 – 6 godzin; testy PoC znacznie skróciły ten czas),

 ■ wzrostem częstość występowania różnych chorób, takich jak nowotwory, 
choroby autoimmunologiczne i stany zapalne (według American Cancer Society, 
w 2018 r. zgłoszono 1,7 mln nowych przypadków nowotworów, a około 610 tys. 
osób zmarło z powodu nowotworu).

Na rynku IVD dominuje segment odczynników (65% całej wartości w 2020). 
Wzrost tego segmentu wynika z zapotrzebowania na szybkie, dokładne i czułe 
urządzenia, a także z ich szerokiego zastosowania w testach diagnostycznych 
in vitro, wzrostu zapotrzebowania na produkty do testowania samodzielnego 
i w punktach opieki zdrowotnej, wzrostu liczby inicjatyw badawczo-rozwojowych 
dotyczących odczynników. Kolejnym istotnym segmentem jest sprzęt pomagający 
w automatyzacji procesu diagnozy, używany do wykrywania i ilościowego 
oznaczania zakaźnych mikroorganizmów, antygenów krwi i miana wirusa (PCR). 
Segment usług obejmuje interfejsy programowe służące do obsługi przyrządów 
diagnostycznych, przeprowadzania analiz i interpretacji wyników. 

Produkty IVD są najczęściej stosowane w chorobach zakaźnych (42% w 2020), co 
wynika z rosnącej zachorowalności na nie, w tym Covid-19, AIDS czy gruźlicy. 
Rynek jest stymulowany rosnącą liczbą testów. Na przykład Siemens Healthineers 
otrzymał zgodę FDA na 12 nowych testów na wirusowe zapalenie wątroby i inne 
choroby (2018 r.). Kolejnym istotnym rynkiem dla IVD jest onkologia. Oczekuje 
się, że rosnąca częstość występowania nowotworów przyspieszy zapotrzebowanie 
na testy diagnostyczne in vitro. IVD odnajduje się również w chorobach sercowo-
naczyniowych, autoimmunologicznych, kardiologicznych. Wprowadzenie urządzeń 
PoC do szybkiej diagnostyki na miejscu, zwłaszcza w nagłych przypadkach, 
powinno stymulować rynek. 

Rynek IVD…

… struktura,

… zastosowanie,



BioMaxima

17

Segment szpitalny zdominował rynek IVD (44% w 2020). Wynika to ze wzrostu 
hospitalizacji. Najczęściej ośrodki diagnostyczne działają we współpracy ze 
szpitalami. Kolejnym istotnym źródłem zapotrzebowania jest system domowej 
opieki zdrowotnej skracający czas hospitalizacji. Z uwagi na rosnącą populację 
geriatryczną i zapotrzebowanie na urządzenia do diagnostyki in vitro w domu 
segment ten powinien rosnąć znacząco szybciej niż cały rynek IVD. Innymi 
użytkownikami IVD są placówki opieki zdrowotnej, laboratoria, szkoły, uczelnie. 
Instytucje opieki zdrowotnej najczęściej wykonują testy PoC w celu monitorowania 
lub wykrywania chorób. Oczekuje się, że dobre przyjęcie tych testów ze względu 
na niższe koszty i szybkie wyniki będzie sprzyjać rozwojowi rynku IVD. 

Największą wartość rynku IVD stanowią testy immunologiczne (30% w 2020). 
Popyt na diagnostykę w kierunku wykrywania toksyn drobnoustrojów zakaźnych, 
takich jak grzyby, bakterie i wirusy, zapewne będzie rósł. Kolejnym kluczowym 
segmentem jest chemia kliniczna, która służy do analizy płynów ustrojowych 
w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Surowica, osocze i mocz to najczęściej 
badane próbki w patologii. Oczekuje się, że rosnące wykorzystanie zatwierdzonych 
analizatorów gazometrycznych do monitorowania warunków oddechowych 
będzie napędzać wzrost rynku IVD. Segment mikrobiologiczny obejmuje testy 
do identyfikacji drobnoustrojów zakaźnych. Rozwój prac w kierunku poprawy 
leczenia pacjentów, by pomóc w walce z opornością na antybiotyki, będzie również 
sprzyjał wzrostowi rynku. Przykładem może być uruchomienie w 2019 r. przez 
Uniwersytet w Antwerpii, Wellcome Trust i BioMerieux projektu Value-Dx w celu 
zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Grandviewresearch.com szacuje wartość światowego rynku diagnostyki 
molekularnej na 36 mld US$ w 2020 r. i 44 mld US$ w 2021 r. Gwałtowny wzrost, 
wywołany wybuchem pandemii COVID-19, ma wyhamować w następnych latach, 
a rynek rosnąć z CAGR 3,9%, do 49 mld US$ w 2028 r. Rozwój nowych technologii, 
a tym samym zwiększanie nakładów na R&D i rosnąca populacja osób starszych 
mają wspierać ten wzrost. Innymi pozytywnymi czynnikami są rosnąca świadomość 
korzyści wczesnej diagnozy oraz coraz większa odporność chorób zakaźnych. 

MarketsandMarkets szacuje wartość rynku mikrobiologii klinicznej na 4 mld US$ 
w 2020 r. i prognozuje jego wzrost z CAGR 6,5% do 5 mld US$ w 2025 r. 

Emergenresearch.com określa wartość rynku mikrobiologii przemysłowej na 
11 mld US$ w 2019 r. i prognozuje, że w 2027 r. będzie ona wynosić 18 mld US$ 
(CAGR 6,8%). Rośnie znaczenie mikrobiologii w przemyśle spożywczym ze 
względu na rosnące obawy o bezpieczeństwo żywności.

Według prognozy MarketsandMarkets, wartość rynku badania lekowrażliwości 
ma wzrosnąć z 3 mld US$ w 2020 r. do 4 mld US$ w 2025 r. Oznacza to wzrost 
z CAGR 5,5% w latach 2020-2025. Nadużywanie antybiotyków prowadzi do adaptacji 
drobnoustrojów, dzięki czemu stają się one odporne na obecnie stosowane leki. Zwiększa 
to zapotrzebowanie na nowe, szybkie komercyjne testy do badania lekooporności.

Rynek IVD jest wrażliwy na ceny i konkurencyjny. Powoduje to konsolidację sektora 
w celu wzmocnienia zdolności produkcyjnych i portfolio produktów. Ponadto firmy 
koncentrują się na zdobywaniu dopuszczeń rynkowych dla innowacyjnych produktów. 
Na przykład w 2019 Abbott otrzymał zgodę WHO na wstępną kwalifikację do testu 
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diagnostycznego wirusa PoC m-PIMA HIV-1/2 VL. Kluczowi gracze na rynku 
IVD to Abbott, Danaher, BioMerieux, Bio-Rad Laboratories, Becton, Dickinson 
and Company, Siemens Healthineers, QIAGEN, Korporacja Quidel, F. Hoffmann-La 
Roche, Sysmex Corporation, Charles River Laboratories International.

Wartość krajowego rynku diagnostyki laboratoryjnej przekracza 1,4 mld zł. 
W Polsce jest ok. 2 734 laboratoria medyczne, 7 na 100 tys. mieszkańców. Dominują 
małe i średnie pracownie diagnostyczne. Udział laboratoriów publicznych wynosił 
52%/ 50%/ 40% w latach 2014/ 2016/ 2018. Laboratoria prywatne stanowią już 
ponad 60% wszystkich laboratoriów, a ich udział w strukturze cały czas rośnie.

Mimo, że laboratoria diagnostyczne umożliwiają prawidłowe leczenie, są one 
traktowane przez państwową służbę zdrowia jako źródło kosztów, przez co ich budżety 
nie są wystarczające. Dane Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wskazują, 
że coraz więcej szpitali zleca diagnostykę laboratoryjną prywatnym podmiotom 
zewnętrznym. W 2018 r. robiło to ok. 25% szpitali, odsetek ten znacznie różni się 
pomiędzy poszczególnymi województwami. Wg raportu NIK z 2017, w Polsce było 
tylko 110 lekarzy mikrobiologów. Obecnie 16 653 osób posiada w Polsce prawo do 
wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Oczekuje się, że popyt na badania 
diagnostyczne będzie rósł ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa, co do 
znaczenia tych badań w profilaktyce i leczeniu. Zwraca się uwagę na niedofinansowanie 
branży. Istnieją braki kadrowe, w szczególności lekarzy mikrobiologów. Laboratoriom 
brakuje nowoczesnego wyposażenia z dziedziny biologii molekularnej. 

Europejskie Zrzeszenie Producentów Materiałów do Diagnostyki in vitro (European 
Diagnostics Manufacturers Association, EDMA) podaje, że wartość rocznych 
wydatków na diagnostykę in vitro na osobę wyniosła w Polsce 8 EUR w 2017 r. 
Obecnie wynosi ona około 10 EUR na osobę. Podczas gdy w takich krajach jak 
Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja wartość ta przekroczyła 14 EUR, przy średniej 
UE wynoszącej 20 EUR i 45 EUR w Szwajcarii. Niski poziom w Polsce wynika 
głównie z polityki NFZ i sposobu refinansowania korzystania z diagnostyki in vitro 
przez przychodnie POZ oraz szpitale. Wyraźna różnica stwarza, naszym zdaniem, 
duży potencjał do rozwoju polskiego rynku diagnostyki in vitro.

Wybuch pandemii SARS-CoV-2 miał negatywny wpływ na krajowy rynek 
diagnostyki. Znaczna część badań, niezwiązana z wirusem SARS-CoV-2, została 
przesunięta na późniejszy termin, co spowodowało ich spadek, który nie został 
skompensowany dużą liczbą wykonanych testów w kierunku SARS-CoV-2. 
Dane Ministerstwa Zdrowia z początku kwietnia 2021 r. wskazują, że spośród 
wszystkich laboratoriów diagnostycznych jedynie 309 przeprowadzało testy na 
SARS-CoV-2. Wraz ze stopniowym zmniejszaniem obostrzeń w II kw. 2021 r. 
liczba wykonywanych badań w laboratoriach zaczęła ponownie rosnąć.

Rynek IVD 
w Polsce…

…poniżej średniej 
EU, 

… silny wpływ 
pandemii 

Wykres 7. Polska; Diagności laboratoryjni (tys.); Diagności laboratoryjni na 10 tys. mieszkańców

Diagności laboratoryjni Diagności laboratoryjni na 10 tys. mieszkańców

11,5 10,6 11,6 11,7 12,2

3,0 2,7 3,0 3,0 3,2

2015 2016 2017 2018 2019

Źródło: GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 r., DM BOŚ SA
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6.  Sprawozdania finansowe 
(MSSF skonsolidowane)

Tabela 7. Bilans 
(mln zł) 2018* 2019 2020 2021P 2022P 2023P
Majątek trwały 25,6 21,6 22,3 27,3 34,4 35,4
Majątek finansowy 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Majątek obrotowy 16,7 14,4 25,4 26,7 22,2 25,7
 – zapasy 10,1 8,0 12,4 13,7 10,7 12,7
 – należności handlowe 5,6 6,0 8,5 10,5 8,2 9,7
 – środki pieniężne 1,0 0,5 4,4 2,6 3,3 3,2
Rozliczenia międzyokresowe czynne 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktywa 44,0 36,1 47,7 54,1 56,6 61,1
Kapitały własne 16,8 9,3 19,9 29,0 33,8 38,5
Rezerwy 0,4 0,5 0,8 0,9 0,8 0,9
Zobowiązania, w tym: 22,7 26,2 27,0 24,2 22,0 21,6
 – leasingowe 0,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3
 – odsetkowe 15,7 11,8 11,2 7,9 7,9 6,6
 – handlowe 6,1 6,5 7,8 8,6 6,8 8,0
 – pozostałe 0,8 6,9 6,7 6,4 6,0 5,7
Rozliczenia międzyokresowe 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pasywa 44,0 36,1 47,7 54,1 56,6 61,1
Wskaźniki
Zadłużenie/ Kapitały własne 0,9 1,3 0,6 0,3 0,2 0,2
Kapitał pracujący netto/ Aktywa ogółem 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Wskaźnik bieżący 1,1 1,1 1,9 2,2 2,2 2,5
Wskaźnik szybki 0,4 0,5 1,0 1,1 1,1 1,3
Sprzedaż/ Aktywa ogółem 0,9 0,7 1,5 1,5 1,1 1,2
Sprzedaż/ Kapitał pracujący netto 3,4 3,5 6,0 5,2 4,2 5,2
Rotacja zapasów w dniach 107 107 72 75 85 67
Rotacja należności w dniach 62 71 43 46 58 47
Rotacja zobowiązań handlowych w dniach 57 74 50 47 53 42
Cykl obrotu gotówki w dniach 112 103 65 74 89 72
ROA b.z. b.z. 19,0% 20,0% 10,0% 9,2%
ROE b.z. b.z. 54,4% 41,6% 17,7% 15,0%

* PSR
Źródło: Spółka, szacunki DM BOŚ SA
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Tabela 8. Rachunek zysków i strat 
(mln zł) 2018* 2019 2020 2021P 2022P 2023P
Sprzedaż 32,7 29,8 61,3 75,0 58,7 69,6
Koszty operacyjne -32,4 -30,9 -51,7 -63,7 -52,6 -63,7
Zysk na sprzedaży 0,3 -1,1 9,5 11,3 6,1 5,9
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -0,5 1,0 0,9 1,3 0,7 0,7
EBITDA 1,2 1,2 11,1 14,0 8,3 8,5
EBIT -0,2 -0,1 10,5 12,6 6,9 6,6
Przychody finansowe 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Koszty finansowe -0,3 -0,5 -0,6 -0,4 -0,5 -0,4
Zysk brutto -0,5 -0,6 10,0 12,3 6,5 6,4
Odpis wartości firmy -0,1 -0,1 -0,4 0,0 0,0 0,0
Zysk przed opodatkowaniem -0,5 -0,7 9,6 12,3 6,5 6,4
Podatek dochodowy 0,1 -0,2 -1,6 -2,1 -1,0 -1,0
Zysk netto -0,5 -0,9 7,9 10,2 5,5 5,4
Marże:
EBITDA 3,5% 3,9% 18,1% 18,7% 14,1% 12,3%
EBIT -0,8% -0,4% 17,1% 16,8% 11,7% 9,5%
Zysk brutto -1,6% -2,5% 15,6% 16,4% 11,1% 9,2%
Zysk netto -1,5% -3,0% 13,0% 13,6% 9,4% 7,8%
Nominalny wzrost
Sprzedaż -0,9% -8,9% 105,9% 22,4% -21,7% 18,6%
EBITDA -59,5% -0,8% 862,2% 26,5% -40,8% 3,2%
EBIT b.z. b.z. b.z. 20,0% -45,5% -3,0%
Zysk brutto b.z. b.z. b.z. 28,6% -47,0% -2,2%
Zysk netto b.z. b.z. b.z. 27,9% -45,5% -2,2%

* PSR
Źródło: Spółka, szacunki DM BOŚ SA

Tabela 9. Przepływy pieniężne 
(mln zł) 2018* 2019 2020 2021P 2022P 2023P
Przepływy operacyjne 2,1 2,5 4,5 9,3 10,2 5,1
    Zysk netto -0,5 -0,9 7,9 10,2 5,5 5,4
    Amortyzacja 1,4 1,3 0,6 1,4 1,4 1,9
    Zmiana majątku obrotowego 1,5 0,9 -4,9 -2,3 3,2 -2,2
    Pozostałe -0,3 1,2 0,9 0,0 0,0 -0,1
Przepływy inwestycyjne -17,2 1,8 -1,4 -6,5 -8,5 -2,9
    Nakłady inwestycyjne -17,4 -1,6 -1,9 -6,5 -8,5 -2,9
    Pozostałe 0,3 3,4 0,5 0,0 0,0 0,0
Przepływy finansowe 14,8 -4,8 0,7 -4,7 -1,0 -2,2
    Przychody z emisji akcji 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
    Zmiana długu netto 15,0 -4,3 1,1 -3,3 0,0 -1,3
    Wypłata dywidendy 0,0 0,0 0,0 -1,1 -0,7 -0,7
    Pozostałe -0,2 -0,5 -2,5 -0,3 -0,3 -0,3
Zmiana środków pieniężnych za rok -0,3 -0,5 3,9 -1,8 0,7 0,0

* PSR
Źródło: Spółka, szacunki DM BOŚ SA
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SYSTEM REKOMENDACYJNY
Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu (procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową) powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną 
rynkową a wyceną;
Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV < obecna cena rynkowa) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną.

Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Historia rekomendacji obejmuje rekomendacje DM BOŚ SA. Rekomendacja zapada w dniu jej zmiany – zapadnięcie poprzez zmianę – lub w dniu, w którym upływa 12 miesięcy od jej wydania – zapadnięcie poprzez upływ czasu, 
którykolwiek z tych dni okaże się pierwszy. Relatywna stopa zwrotu z rekomendacji oznacza stopę zwrotu z akcji spółki, której rekomendacja dotyczy, w okresie od jej wydania do zapadnięcia (lub w okresie od wydania do chwili obecnej, 
w przypadku rekomendacji podtrzymywanych) odniesioną do stopy zwrotu z benchmarku w tym samym okresie. Benchmarkiem jest indeks WIG. W przypadku zapadnięcia danej rekomendacji poprzez jej zmianę oraz dla rekomendacji 
podtrzymywanych, jako wartości końcowe służące do wyznaczenia stopy zwrotu i relatywnej stopy zwrotu brana jest cena zamknięcia akcji z dnia zapadnięcia/ podtrzymania rekomendacji oraz wartość benchmarku z dnia zapadnięcia 
rekomendacji. W przypadku, gdy rekomendacja zapadła poprzez upływ czasu, jako wartości końcowe służące do wyznaczenia relatywnej stopy zwrotu brana jest średnia cen zamknięcia akcji z dnia zapadnięcia rekomendacji i czterech 
bezpośrednio poprzedzających go sesji oraz średnia wartość benchmarku z dnia zapadnięcia rekomendacji i czterech bezpośrednio poprzedzających go sesji.

PODSTAWOWE POJĘCIA
Rotacja należności w dniach – Pokazuje, średnio po ilu dniach środki pieniężne z tytułu należności trafiają 
do firmy, liczona według formuły 365/ (przychody ze sprzedaży/ średni stan należności w danym okresie).
Rotacja zapasów w dniach – Pokazuje, średnio po ilu dniach zapasy są sprzedawane i odnawiane, liczona według 
formuły 365/ (koszt sprzedanych towarów/ średni stan zapasów w danym okresie).
Rotacja zobowiązań handlowych w  dniach – Pokazuje liczoną w  dniach średnią szybkość regulacji zobowiązań 
handlowych, liczona jest według formuły 365/ (koszt wytworzenia sprzedaży/ średni stan zobowiązań handlowych 
w danym okresie).
Płynność bieżąca – Pokazuje, w  jakim stopniu możliwa jest ewentualna spłata zobowiązań krótkoterminowych 
poprzez zamianę na gotówkę majątku obrotowego, liczona jest jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych 
o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do zobowiązań krótkoterminowych.
Płynność szybka - Pokazuje zdolność do zapłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez zamianę na gotówkę 
najbardziej płynnych składników aktywów obrotowych, liczona jako stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych 
o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do zobowiązań krótkoterminowych.
Wskaźnik pokrycia odsetek – Pokazuje stopień zabezpieczenia obsługi długu, liczony jako stosunek zysku 
z działalności gospodarczej powiększonego o odsetki do wartości odsetek.
Marża brutto na sprzedaży – Procentowy stosunek zysku brutto ze sprzedaży do wartości przychodów ze sprzedaży.
Marża EBITDA – Procentowy stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do wartości przychodów ze 
sprzedaży.
Marża EBIT – Procentowy stosunek zysku operacyjnego do wartości przychodów ze sprzedaży.
Marża zysku przed opodatkowaniem – Procentowy stosunek zysku przed opodatkowaniem do wartości przychodów 
ze sprzedaży.
Marża zysku netto – Procentowy stosunek zysku netto do wartości przychodów ze sprzedaży.
ROE – Procentowy stosunek zysku netto do wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa na koniec danego okresu.
ROA – Procentowy stosunek zysku netto do wartości aktywów przedsiębiorstwa na koniec danego okresu.
EV – Wielkość przybliżająca teoretyczny koszt przejęcia przedsiębiorstwa, liczona jako kapitalizacja spółki powiększona 
o oprocentowane zobowiązania i pomniejszona o gotówkę i jej odpowiedniki (np.: krótkoterminowe płynne papiery dłużne).
EPS – Zysk netto przypadający na jedną akcję wyemitowaną przez spółkę.
CE – Zysk netto powiększony o wartość amortyzacji.
Stopa dywidendy brutto – Procentowy stosunek wartości dywidendy przed potrąceniem podatku do bieżącej ceny akcji.
Sprzedaż kasowa – sprzedaż liczona kasowo. Wartość sprzedaży wynikająca ze sprawozdań finansowych 
za dany okres (ujęta memoriałowo), liczona jako wartość memoriałowa sprzedaży skorygowana o  zmianę stanu 
należności handlowych.
Kasowe koszty operacyjne – Koszty operacyjne ujęte kasowo. Koszty operacyjne ujęte memoriałowo skorygowane 
odpowiednio o zmianę stanu zapasów, zmianę stanu zobowiązań handlowych, amortyzację, zapłacony podatek i zmianę 
podatków odroczonych.

DM BOŚ SA wycenia akcje analizowanych spółek dwiema metodami wyceny: metodą porównawczą i  metodą DCF 
(zdyskontowanych przepływów pieniężnych). Silną stroną metody porównawczej jest uwzględnienie bieżącej oceny rynku 
odnośnie wartości spółek porównywalnych do wycenianej spółki. Wadą metody porównawczej jest ryzyko, iż w danej 
chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo spółek porównywalnych do spółki wycenianej. Zaletą metody DCF jest to, 
iż jest ona uniezależniona od bieżącej rynkowej wyceny spółek porównywalnych do wycenianej spółki. Wadą metody 
DCF jest jej duża wrażliwość na przyjęte założenia, zwłaszcza te odnoszące się do wyznaczenia wartości rezydualnej. 
Pragniemy zwrócić uwagę, że wykorzystujemy także inne metody wyceny (na przykład NAV, DDM, czy SOTP), jeśli 
wymaga tego dany przypadek.

Banki
Marża odsetkowa netto – Procentowy stosunek wyniku odsetkowego za dany okres sprawozdawczy netto do 
średniej wartości aktywów w okresie.
Dochody pozaodsetkowe – Suma dochodów z prowizji i opłat, wyniku na operacjach finansowych, wyniku 
z pozycji wymiany i dochodów z akcji i udziałów.
Spread odsetkowy – Różnica średniego oprocentowania aktywów odsetkowych i  średniego oprocentowania 
pasywów odsetkowych w danym okresie. 
Koszty/Dochody – Syntetyczny wskaźnik efektywności pokazujący procentową relację sumy kosztów ogólnych, 
amortyzacji do wyniku na działalności bankowej powiększonego o pozostałe przychody operacyjne netto.
ROE – Procentowy stosunek zysku netto do średniej w okresie wartości kapitału własnego banku, powiększonego 
o zysk netto za dany okres.
ROA – Procentowy stosunek zysku netto do średniej wartości aktywów banku w danym okresie.
Kredyty nieregularne – Kredyty zaklasyfikowane do kategorii „koszyka 3”.
Wskaźnik pokrycia kredytów nieregularnych – Procentowy stosunek pokrycia portfela kredytów nieregularnych 
rezerwami.
Odpisy na rezerwy netto – Różnica między rezerwami utworzonymi i rozwiązanymi w danym okresie.

DM BOŚ SA wycenia akcje analizowanych banków dwiema metodami wyceny: metodą porównawczą i zmodyfikowaną 
metodą DDM (zdyskontowanych płatności dywidend). Silną stroną metody porównawczej jest uwzględnienie bieżącej 
oceny rynku odnośnie wartości spółek porównywalnych do wycenianej spółki. Wadą metody porównawczej jest 
ryzyko, iż w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo spółek porównywalnych do spółki wycenianej. Zaletą 
metody DDM jest to, że jest ona uniezależniona od bieżącej wyceny rynkowej spółek porównywalnych do spółki 
wycenianej. Wadą metody DDM jest jej duża wrażliwość na przyjęte założenia, zwłaszcza te odnoszące się do 
wyznaczenia wartości rezydualnej. 

Założenia użyte w  opracowaniu wyceny mogą ulec zmianie, wpływając tym samym na poziom wyceny. Wśród 
najważniejszych założeń wymienić należy wzrost PKB, prognozowany poziom inflacji, zmiany stóp procentowych 
i  kursów walut, poziomu zatrudnienia i  zmian wynagrodzeń, popytu na dobra spółki, kształtowania się cen 
substytutów produktów spółki i  cen surowców, intensyfikacji działań konkurencji, kondycji głównych odbiorców 
produktów spółki i jej dostawców, zmian legislacyjnych, itp. Zmiany zachodzące w otoczeniu spółki są monitorowane 
przez osoby sporządzające rekomendację, szacowane, uwzględniane w wycenie i publikowane w rekomendacji, jak 
tylko zajdzie taka potrzeba.

 
Obecny rozkład relatywnych rekomendacji DM BOŚ SA

Przeważaj Neutralnie Niedoważaj Zawieszone W trakcie aktualizacji Bez rekomendacji
Liczba 41 28 9 9 0 2
Procenty 46% 31% 10% 10% 0% 2%

Obecny rozkład relatywnych rekomendacji DM BOŚ SA dla Spółek, którym DM BOŚ SA dostarczał 
usług inwestycyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Przeważaj Neutralnie Niedoważaj Zawieszone W trakcie aktualizacji Bez rekomendacji
Liczba 7 6 2 1 0 2
Procenty 39% 33% 11% 6% 0% 11%

 
Obecny rozkład fundamentalnych rekomendacji DM BOŚ SA

Kupuj Trzymaj Sprzedaj Zawieszone W trakcie aktualizacji Bez rekomendacji
Liczba 51 22 5 9 0 2
Procenty 57% 25% 6% 10% 0% 2%

Obecny rozkład fundamentalnych rekomendacji DM BOŚ SA dla Spółek, którym DM BOŚ SA dostarczał 
usług inwestycyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

Kupuj Trzymaj Sprzedaj Zawieszone W trakcie aktualizacji Bez rekomendacji
Liczba 11 4 0 1 0 2
Procenty 61% 22% 0% 6% 0% 11%
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* ceny na dzień wydania/aktualizacji są cenami zamknięcia na raporcie z dnia wydania/aktualizacji



Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 
S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ) na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych 
w  Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) na podstawie umowy zawartej przez DM BOŚ z  GPW 
w ramach „Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0” opisanego na stronie 
GPW https://www.gpw.pl/gpwpa, dotyczącej sporządzenia opracowania (dalej: „Umowa”), 
a z tytułu wykonania opracowania DM BOŚ otrzyma wynagrodzenie zgodnie z tą umową.

Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 7 września 2021 r., godz. 7:05.
Pierwsze udostępnienie niniejszego raportu: 7 września 2021 r., godz. 7:15.

Raport jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego 
Komisji (UE) 2017/565 z  dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków 
prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy.
Niniejszy raport stanowi rekomendację w  rozumieniu przepisów „Rozporządzenia 
Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z  dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 596/2014 w  odniesieniu do 
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów 
obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących 
lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub 
wskazań konfliktów interesów” i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym.
Niniejszy raport nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym 
mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 
2018, poz. 2286 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o Obrocie”), porady prawnej lub podatkowej, ani 
też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji 
inwestora. W  szczególności niniejsze opracowanie nie stanowi rekomendacji osobistej 
sporządzanej w oparciu o  indywidualne potrzeby oraz sytuację jakiegokolwiek inwestora. 
DM BOŚ informuje, że wyłącznie usługa doradztwa inwestycyjnego polega na przygotowaniu 
i  przekazaniu klientowi rekomendacji osobistej w  oparciu o  potrzeby i  sytuację danego 
klienta. W przypadku chęci uzyskania takiej rekomendacji osobistej konieczne jest zawarcie 
umowy o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego w tym zakresie z firmą inwestycyjną 
świadczącą takie usługi.  
Żadne informacje ani opinie wyrażone w  raporcie nie stanowią zaproszenia ani oferty 
kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie. 
Wyrażane opinie inwestycyjne stanowią niezależne, aktualne opinie DM BOŚ. 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z  należytą starannością i  rzetelnością. 
W  raporcie wykorzystano publiczne źródła informacji tj. publikacje prasowe, publikacje 
branżowe, sprawozdania finansowe emitenta, jego raporty bieżące oraz okresowe, a także 
informacje uzyskane na spotkaniach i podczas rozmów telefonicznych z przedstawicielami 
emitenta przed dniem wydania raportu. Wymienione źródła informacji DM BOŚ uważa za 
wiarygodne i dokładne, jednak nie gwarantuje ich kompletności. Wszelkie szacunki i opinie 
zawarte w niniejszym raporcie stanowią ocenę DM BOŚ na dzień jego wydania. Wszelkie 
opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią jedynie 
wyraz subiektywnej oceny autora na moment jego wydania i mogą być w każdym czasie bez 
uprzedzenia zmieniane. DM BOŚ informuje, iż niniejszy dokument będzie aktualizowany na 
zasadach określonych w Umowie, nie rzadziej niż raz w roku.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w  rozumieniu Ustawy o  Obrocie. Nadzór nad DM BOŚ 
sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.



Maklerzy

Piotr Kalbarczyk
tel.: +48 (22) 504 32 43
p.kalbarczyk@bossa.pl

Wydział Analiz i Rekomendacji

Sobiesław Pająk, CFA
(Strategia, TMT)

Sylwia Jaśkiewicz, CFA
(Materiały budowlane,

dobra podstawowe i konsumenckie,
 ochrona zdrowia)

Tomasz Rodak, CFA
(Dobra konsumenckie, gry wideo)

Łukasz Prokopiuk, CFA
(Chemia, górnictwo,  

maszyny górnicze, paliwa)

Michał Sobolewski, CFA, FRM
(Banki i finanse specjalne)

Jakub Viscardi
(Telekomunikacja, dobra podstawowe 

i konsumenckie,
dystrybutorzy IT, energetyka)

Maciej Wewiórski
(Deweloperzy mieszkaniowi

 i nieruchomości, budownictwo)

Mikołaj Stępień
Asystent analityka

Michał Zamel
Asystent analityka

Copyright © 2021 by DM BOŚ S.A.

Dom Maklerski Banku Ochrony 
Środowiska Spółka Akcyjna

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

www.bossa.pl
Informacja: (+48) 0 801 104 104

DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą 
odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie raportu i  zawartych w  nim opinii 
inwestycyjnych oraz ich skutki. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na 
podstawie raportu ponoszą wyłącznie inwestorzy. Opracowanie jest przeznaczone do 
wyłącznego użytku własnego inwestorów.
Autorskie prawa majątkowe do niniejszego opracowania przysługują GPW. Zasady korzystania 
z opracowania zostały określone w Umowie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie 
niniejszego raportu wbrew zasadom określonym w Umowie.

Raport ten udostępniany jest w dniu jego wydania na dostępnej publicznie stronie internetowej 
https://bossa.pl/analizy/wsparcie-pokrycia-analitycznego-gpw#biomaxima.

DM BOŚ jest uprawniony do przekazywania raportu lub jego tłumaczenia na języki obce na 
rzecz swoich klientów,  przy czym nie nastąpi to wcześniej niż udostępnienie raportu na stronie 
internetowej https://bossa.pl/analizy/wsparcie-pokrycia-analitycznego-gpw#biomaxima.

W DM BOŚ obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu konfliktami 
interesów, w których w szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne 
i  administracyjne oraz bariery informacyjne ustanowione w  celu zapobiegania i  unikania 
konfliktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem organizacyjnym 
jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających 
niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi 
lub pracownikami DM BOŚ, którymi zostały rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne 
DM BOŚ. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ tworzy „chińskie mury” również w związku 
z  realizacją określonego projektu. Ewentualne konflikty interesów dotyczące konkretnej 
rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione 
w rekomendacji albo w dołączonym do niej dokumencie.
Osoba (osoby) sporządzające niniejszy raport otrzymują wynagrodzenie zmienne zależne 
pośrednio od wyników finansowych DM BOŚ, które z  kolei zależą – między innymi – od 
wyniku osiągniętego ze świadczenia usług maklerskich.

DM BOŚ nie posiada żadnej długiej ani krótkiej pozycji netto przekraczającej łącznie 0,5% 
kapitału podstawowego emitenta w odniesieniu do spółki/spółek, których dotyczy niniejszy 
raport.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy DM BOŚ S.A. świadczył usługi maklerskie na rzecz BioMaxima  
i otrzymywał wynagrodzenie z tego tytułu stosownie do zawartej umowy

Poza wyżej wymienionymi przypadkami, pomiędzy DM BOŚ, analitykiem/analitykami 
przygotowującymi niniejszy raport, a  emitentem/emitentami papierów wartościowych, 
których dotyczy niniejszy raport nie występują jakiekolwiek powiązania oraz okoliczności, 
co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ 
na obiektywność Rekomendacji, z uwzględnieniem interesów lub konfliktów interesów, z ich 
strony lub ze strony jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, dotyczących instrumentu 
finansowego lub emitenta. DM BOŚ nie zawarł z  analizowaną spółką/spółkami umów 
o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji. 

Niniejszy raport nie został przekazany analizowanej spółce przed jego rozpowszechnieniem.
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