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LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY DYREKTORÓW DO AKCJONARIUSZY 
 
Szanowni Państwo, 

przekazuję na Państwa ręce raport Orphée SA prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje dotyczące 

działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku. 

W 2018 r. Grupa Orphée osiągnęła 12,37 mln CHF skonsolidowanych przychodów, wobec 12,56 mln CHF 

w 2017 r., wypracowując 4,45 mln CHF marży brutto na sprzedaży (4,57 mln CHF rok wcześniej). Spółka odnotowała 

69 tys. CHF skonsolidowanego zysku netto, wobec 42 tys. CHF zysku netto w 2018 r.  

Miniony rok w Grupie Orphée stał pod znakiem pracy nad wzrostem rentowności obecnie prowadzonej działalności, w tym 

ekspansji zagranicznej na nowych rynkach, jak również dopasowywania posiadanych aktywów do bieżących priorytetów 

biznesowych i planów strategicznych Grupy. 

2018 r. Grupa Orphée zakończyła z przychodami nieznacznie niższymi od ubiegłorocznych. Dotychczasowe efekty 

wytężonej pracy nad m.in. poszerzeniem oferty oraz zwiększeniem efektywności działu sprzedaży nie pozwoliły nam 

w minionym roku zwiększyć skali prowadzonej przez nas działalności. Wpływ na to miały m.in. czynniki zewnętrzne, takie 

jak zmieniająca się sytuacja polityczna i ekonomiczna w krajach takich jak Iran, ważnego i perspektywicznego rynku dla 

Grupy oraz wzrastająca presja konkurencyjna na rynku chińskim. Równocześnie jednak 2018 r. zakończyliśmy 

z szeregiem pozytywnych dokonań biznesowych, stanowiących dobrą bazę dla rozwoju naszej działalności w przyszłych 

okresach. Duże nadzieje wiążemy m.in. z nawiązaniem współpracy z nowymi dystrybutorami, jak również zakończeniem 

procesu ponownego dopuszczenia do sprzedaży na rynku rosyjskim kilku strategicznych analizatorów hematologicznych 

oraz odczynników. Wzmocnienie struktur sprzedażowych Grupy nowymi doświadczonymi pracownikami już w IV kw. 

2018 r. przyniosło pierwsze pozytywne efekty, które stanowią pozytywny prognostyk dla wyników 2019 r.  

O wzroście zysku netto za 2018 r. przesądziły coraz lepsze wyniki włoskiej spółki Diesse Diagnostica Senese. Rozwój 

Diesse nie tylko pozytywnie wpływa na bieżące wyniki Grupy, ale przede wszystkim zwiększa atrakcyjność tej spółki 

w oczach inwestorów zainteresowanych jej kupnem. Prowadzone w 2018 r. rozmowy z potencjalnymi nabywcami 

zaowocowały udzieleniem jednemu z podmiotów wyłączności negocjacyjnej. Dotychczasowy przebieg negocjacji 

z inwestorami utwierdza nas w przekonaniu, iż sprzedaż posiadanego przez Grupę pakietu akcji Diesse jest 

prawdopodobna, oraz że zostanie ona przeprowadzona na satysfakcjonujących warunkach. 

Liczymy, że 2019 r. dostarczy Państwu, naszym Akcjonariuszom, powodów do inwestycyjnej satysfakcji. Wierzymy, że 

ewentualna finalizacja sprzedaży pakietu akcji spółki Diesse oraz start komercjalizacji nowych analizatorów 
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opracowywanych przez PZ Cormay oraz innych partnerów istotnie zwiększą nasz potencjał finansowy i biznesowy, 

stwarzając podstawy dla znaczącego wzrostu przychodów i dochodów Grupy w kolejnych okresach. 

W imieniu Zespołu Grupy zachęcam Państwa do lektury sprawozdania. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Janusz Płocica 

Przewodniczący Rady Dyrektorów Orphée 

 


