
 

Warszawa, 31 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

Akcjonariusze BIOTON S.A.,

 

Przekazujemy na Państwa ręce sprawozdania finansowe BIOTON S.A. („Bioton”, „Spółka”) i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. („Grupa”) za 2020 rok.

 

Rok 2020 zamyka pierwszy etap działań związanych ze zamianami organizacyjnymi zapoczątkowanymi w poprzednich latach, do których zobowiązał się
Zarząd. Działalność operacyjna jest obecnie odpowiednio zwymiarowana i przygotowana do skutecznego wypełniania naszych zobowiązań w zakresie
dostaw i kosztów.

W 2020 roku zakończono również dostosowanie por�olio produktowego, co doprowadziło do usprawnienia podejścia, dając lepszą kontrolę dostaw i
kosztów, co oznacza, że Bioton może skupić się na swojej strategii bycia dostawcą kompletnych rozwiązań dla diabetyków. Dodatkowo, w rezultacie
prowadzonych działań i usprawnień procesów koszty operacyjne rozpoznane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat zmniejszyły się o 32%, co
przyniosło poprawę osiąganych zysków operacyjnych w tym poziomu EBITDA który w 2020 roku wyniósł 80,3 mln PLN. W 2020 roku nie odnotowano
istotnych odpisów wartości niematerialne.

W 2020 roku Grupa znacząco poprawiła współpracę z dostawcami w zakresie współpracy na gruncie operacyjnym jak i finansowym. Jednocześnie,
Grupa zmniejszyła zadłużenie w instytucjach finansowych o 20 mln zł, tj. 25% całkowitego zadłużenia.

Spółka osiąga dobre wyniki w Polsce z obecnym udziałem w rynku insulin klasycznych na poziomie 35%. W 2020 roku spółka kontynuowała rozwój
sprzedaży w obszarze rynków międzynarodowych osiągając wzrost rok do roku na poziomie 14% w stosunku do 2019 roku wraz z przewidywanymi
wzrostami w kolejnych latach.

Na początku 2021 roku Bioton uzyskał rejestracje substancji rekombinowanej insuliny ludzkiej bez Tritonu, która obecnie jest komercjalizowana.

Ponadto, Spółka inwestuje w swój potencjał techniczny, aby zabezpieczyć program rozwoju i wdrożenia produktów analogowych tak aby ostatecznie
zwiększyły por�olio produktowe Grupy. We współpracy z firmą Yifan Interna�onal Pharmaceu�cal, projekt wdrożenia analogów jest na dobrej drodze,
a pierwszy produkt powinien pojawić się na rynku w 2023 roku.

Spółka wdrożyła plan ciągłości biznesowej, aby zapewnić skuteczne działania operacyjne w czasie pandemii COVID-19, obejmujący wszystkie obszary,
od zaopatrzenia, po produkcję, kontrolę jakości i dystrybucję.

 

Z poważaniem,

 

Jeremy Launders       Adam Polonek

Prezes Zarządu       Członek Zarządu


