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LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY 
DYREKTORÓW DO AKCJONARIUSZY 

 
 
Szanowni Państwo, 

w imieniu Rady Dyrektorów Orphée SA przekazuję na Państwa ręce raport Grupy Kapitałowej Orphée prezentujący wyniki 

finansowe oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku.  

W minionym roku Grupa Orphée odnotowała 12,3 mln CHF skonsolidowanych przychodów z działalności kontynuowanej, 

wobec 11,9 mln CHF w roku 2015 r. Wzrost sprzedaży został osiągnięty pomimo niezmiernie wymagającej sytuacji na 

podstawowym dla Grupy rynku rosyjskim. Dzięki aktywnym działaniom sprzedażowym, skoncentrowanym m.in. na 

ekspansji na rynkach Azji Południowej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie, zamknęliśmy rok z dodatnią dynamiką 

sprzedaży. Realizując długofalową strategię międzynarodowej ekspansji konsekwentnie umacniamy świadomość 

i wartość marki Orphée na świecie, uczestnicząc, wspólnie z PZ Cormay, w najważniejszych dla branży wydarzeniach, 

takich jak targi MEDICA 2016 w Düsseldorfie, czy „68th AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo” w Filadelfii. 

Wydarzenia te, jak i inne kontakty z obecnymi i potencjalnymi klientami Grupy, budują solidny fundament pod dalszy 

wzrost sprzedaży, stymulowany m.in. planowanym poszerzeniem oferty produktowej Grupy. 

Rok 2016 stał pod znakiem realizacji programu naprawczego Grupy. Wdrożenie spójnej polityki sprzedażowej 

i marketingowej oraz optymalizacja kosztów sprzedaży i zarządu przyniosły oczekiwane efekty. W 2016 roku Grupa 

odnotowała 28 proc. wzrost zysku brutto na sprzedaży, oraz o połowę niższe koszty zarządu co przybliża nas do uzyskania 

powtarzalnej dodatniej rentowności operacyjnej.  

W analizowanym okresie Grupa rozpoznała 3,2 mln CHF straty netto, wobec 10,4 mln CHF straty w 2015 roku. 

O ubiegłorocznej stracie przesądził księgowy odpis wartości akcji spółki Diesse Diagnostica Senese Spa w wysokości 

4,2 mln CHF. Odpis ten nie ma wpływu na bieżącą sytuację Grupy, równocześnie trwają analizy możliwych scenariuszy 

dla Diesse oraz prowadzone są  rozmowy w kręgu akcjonariuszy tej spółki, które przybliżają nas do przyjęcia kierunkowego 

planu działań ws. Diesse.  

W zgodnej ocenie Rady Dyrektorów Orphée kluczowym elementem planu odbudowy wartości Spółki dla Akcjonariuszy 

jest dalsze zacieśnianie więzi biznesowych i organizacyjnych w ramach Grupy Cormay oraz integracja własnościowa 

PZ Cormay i Orphée. Mając na uwadze planowaną na II kwartał 2017 r. ofertę akcji Cormay, adresowaną do Akcjonariuszy 

Orphée oraz przybliżające się wdrożenie rynkowe analizatorów Hermes Senior i Equisse uważamy, że 2017 r. będzie pod 

wieloma względami przełomowym dla Spółki i jej Interesariuszy.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Janusz Płocica 

Przewodniczący Rady Dyrektorów Orphée  
 


