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Treść raportu:           

 W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zarząd Spółki BIOMED LUBLIN S.A. 

(“Spółka”, “Emitent”) przekazuje informacje nt. bieżącego wpływu konfliktu na 

działalność Spółki. Zarząd ocenia, iż istnieje ryzyko, że konflikt zbrojny w Ukrainie, a także 

sytuacja polityczno-gospodarcza w Europie Wschodniej może mieć wpływ na przyszłe 

wyniki Spółki. 

 

Spółka współpracuje z firmą Alpen Pharma AG z siedzibą w Szwajcarii, która jest 

odpowiedzialna za sprzedaż produktów Spółki w Ukraine oraz Białorusi (Spółka nie 

eksportuje swoich produktów do Rosji). Roczne przychody osiągnięte w 2021 r. na rynku 

ukraińskim stanowiły około 10% całkowitych przychodów ze sprzedaży, a na 

białoruskim 1,5%. Konflikt zbrojny w Ukrainie może mieć w krótkim terminie negatywny 

wpływ na sprzedaż eksportową Spółki na wyżej wskazane rynki. Spółka blisko 

współpracuje z Alpen Pharma AG, która jest również odpowiedzialna za sprzedaż oraz 

wprowadzenie produktów Spółki na inne rynki w Europie i Azji. Alpen Pharma AG jest 

międzynarodową firmą prowadzącą działalność dystrybucyjną w ponad 20 krajach. Alpen 

Pharma AG jest spółką prawa szwajcarskiego. 

 

W ocenie Spółki trwający konflikt zbrojny, a także związane z nimi sankcje mogą mieć 

wpływ na wydłużenie, a nawet tymczasowe przerwanie dostaw produktów Spółki do 

Ukrainy, w szczególności z uwagi na problemy logistyczne. 

 

Spółka aktualnie sprzedaje swoje produkty do ponad 30 krajów, a jej Dział Sprzedaży 

intensywnie pracuje nad realizacją zamówień i dostaw produktów. 

 

Równocześnie w związku z istotnym napływem uchodźców z terytorium Ukrainy, Spółka 

spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na szczepionkę przeciwgruźliczą BCG oraz 



pozostałe produkty zarówno na rynku krajowym jak i w państwach Europy Środkowo-

Wschodniej, co znajduje potwierdzenie w zwiększonym zainteresowaniu produktami 

leczniczymi Emitenta. Spółka podjęła stosowne kroki, aby zabezpieczyć potencjał 

produkcyjny na realizację dodatkowego popytu, który może osiągnąć od kilku do 

kilkunastu procent sprzedaży krajowej. Jednakże dokładne oszacowanie wpływu na 

sprzedaż Spółki w 2022 r. nie jest w tym momencie możliwe. 

 

Spółka nie wprowadza do obrotu produktów, które są wytwarzane, produkowane lub 

importowane z Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Spółka nie korzysta również z surowców i 

materiałów do produkcji z wyżej wskazanych krajów, wobec powyższego aktualnie nie 

identyfikuje ryzyka dotyczącego wpływu konfliktu zbrojnego na proces produkcji, a także 

sprzedaż swoich towarów w Polsce i w pozostałych krajach. Spółka nie stwierdza 

bezpośredniego wpływu wyżej wskazanej sytuacji na działalność Spółki w sferze 

zatrudnienia. 

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiada aktywów na terenie Rosji, 

Białorusi oraz Ukrainy. 
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