Biomed Lublin
Szanowni Państwo,

od początku minionego roku spółka konsekwentnie realizowała plan

rozwojowy. W druBim
kwartale ukończono inwestycję, która pozwoliła podwoić możliwościprodukcyjne Distreptazy
oraz potroić onko BcG. Był to pierwszy etap Wdrażania nowej strate8ii rozwoju przyjętej przez
spółkę w pierwszej połowie roku.
Realizacja celów sprzedażowych wiąże się z koniecznością dalszej, znacznej rozbudowy mocy

produkcyjnych spółki. Drugim etapem umożliwiającym ekspansję sprzedaży onko BcG

i

szczepionki przeciwgruźliczej była realizacja projektu Centrum Badawczo Rozwojowego. Spółka
złoźyławniosek o dofinansowanie projektu cBR iwe wrześniuotrzymała pozytywną ocenę i
zgodę na dofinansowanie w wysokości 15 milionóW złotych, czyli 60% kosztóW całej inwestycji.
Zakładano realizację projektu W Lublinie w ciągu dwóch lat,

We wrześniuiw październiku spółka otrzymała pierwsze niepokojące sygnały z niezaleźnego
laboratorium o moźliwych problemach jakościowych serii walidacyjnych Onko BCG
Wytworzonych W drugim kwańale, po realizacji inwestycji na linii BCG. ostateczne Wyniki
uzyskane na początku grudnia potwierdziły problemy jakościowe,które W styczniu dotknęły
róWnież szczepionkę BcG,
Spółka uruchomiła sztab kryzysowy, który bardzo intensywnie pracował nad iden§fikacją i
usunięciem przyczyn zaistniałego problemu. W kwietniu br. uzyskano pierwsze pozytywne
rezultaty serii onko BcG i Wszystko wskazuje na trwały powrót pozytywnych parametróW
jakościowych.
Powyższe problemy spowodowaĘ pogorszenie wyników sprzedażowych

i

finansowych w

czwartym kwańale 2018. Zmusiły również spółkę do przesunięcia planów realizacji projektu CBR.

Spółka dokonała za ubiegły rok odpisów jednorazowych i niepieniężnych w wysokości ponad 35

milionów złotych, które miały bezpośredni wpływ na Wynik netto. odpisy nie mają jednak
wpływu na sytuację płynnościowąspółki, która realizowała terminowo Wszystkie zobowiązania
układowe.

Po zażegnaniu kryzysu spółka wróci do konsekwentnej realizacji strategii rozwoju. Rok 2018
pokazał, że pomimo braków produktów BCG, sprzedaź była wyższa niż w roku poprzednim.
Pokaleczeni, ale silniejsi będziemy kontynuowali zmianę spółki

w nowoczesną, ambitną

i

dynamicznie rozwijającą się firmę biotechnologiczną, zwiększającą Wartośćdla Akcjonariuszy.

Dziękuję Pracownikom za zaangażowanie, wiarę i determinację, a naszym Akcjonariuszom za
zaufanie, jakim nas obdarzają.
Prezes zarządu

Marcin Piróg
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