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Drodzy Akcjonariusze,                                                                                                      

Rok 2016 był zdominowany działaniami związanymi z koniecznością przeprowadzenia 

restrukturyzacji Biomedu-Lublin. Głównym zadaniem, wokół którego koncentrowały się prace 

zarządu, było  opracowanie a następnie uzgodnienie i zatwierdzenie planu restrukturyzacji. 

Podstawowym założeniem planu było zapewnienie możliwości regulowania zobowiązań oraz 

zagwarantowanie możliwości stabilnej działalności operacyjnej w kolejnych latach.  

We wrześniu 2016 roku uprawomocniła się decyzja sądu o zatwierdzeniu przedstawionego przez 

Spółkę planu restrukturyzacji. Plan restrukturyzacji przewiduje szereg działań zmierzających do 

redukcji kosztów, stabilizacji pozycji płynnościowej spółki i optymalizacji struktury bilansu. Jednym z 

kluczowych elementów planu restrukturyzacji jest przygotowanie i wdrożenie nowej struktury 

finansowania działalności. W celu opracowania i wdrożenia najbardziej korzystnych rozwiązań 

podjęliśmy współpracę z renomowanym doradcą.  Zadanie realizacji tego planu zostało powierzone 

zarządowi w zmienionym składzie, w którym mam zaszczyt zasiadać. 

Pracujący w nowym składzie zarząd, dokonał przeglądu możliwości rozwojowych Spółki i opracował 

plan  strategiczny pozwalający na maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów zarówno w kraju i 

za granicą. W opinii zarządu spodziewane, pozytywne efekty wdrożenia i konsekwentnej realizacji 

strategii będą widoczne w najbliższych latach. Spółka wypełnia postanowienia zawarte w planie 

restrukturyzacji i jednocześnie prowadzi działania rozwojowe. 

W chwili obecnej główne priorytety Spółki związane są z realizacją strategii rozwoju dotychczasowych 

produktów, spłatą wierzytelności, zarówno objętych układem, jak  i poza układowych, oraz 

optymalnym wykorzystaniem aktywów spółki. Niektóre z nich nie są wykorzystywane operacyjnie i 

stanowią obciążenie finansowe dla Spółki. Zbycie części aktywów lub zaangażowanie ich do 

działalności operacyjnej będzie stanowić narzędzie do realizacji planu strategicznego.  

Podejmowane przez nas działania są ukierunkowane przede wszystkim na zapewnienie spółce 

odpowiedniej pozycji rynkowej i budowanie wartości dla akcjonariuszy Spółki. Prowadzimy szeroko 

zakrojone działania na polu redukcji kosztów i podnoszenia efektywności jednocześnie pozostając 

otwartym na nowe możliwości i okazje biznesowe, jakie pojawiają się na rynku. 

Pragniemy podziękować Państwu za okazane zaufanie. Głęboko wierzymy, że wiedza i doświadczenie 

branżowe poparte odpowiednim wsparciem kapitałowym w sposób istotny przyczynią się do 

umocnienia pozycji i rozwoju Spółki w 2017 roku. 

 

Z wyrazami szacunku, 
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  Prezes Zarządu 


