
Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Grupy Kapitałowej Pharmena S.A. przedstawiam Państwu raport za 

2020 rok. Mam nadzieję, że raport ten będzie dla Państwa pełnym źródłem 

informacji o działalności naszej Grupy w prezentowanym okresie. 

Grupa Kapitałowa Pharmena S.A. w 2020 roku uzyskała przychody ze sprzedaży 

w wysokości 9,93 mln złotych odnotowując tym samym 11% spadek sprzedaży w 

porównaniu do roku 2019. Na osiągnięty wynik wpływ miała przede wszystkim 

pandemia, która przełożyła się na spadek przychodów ze sprzedaży na rynku 

krajowym. Natomiast export towarów wzrósł o 608%. Udział sprzedaży krajowej 

stanowił 85% przychodu całkowitego, a export stanowił 15%. Największy udział w 

sprzedaży stanowią produkty z kategorii „Hair Care”. W 2020 roku wynosił on 

80,9%. Sprzedaż produktów w tej kategorii była niższa o ok. 16,5% w stosunku 

do tego samego okresu w 2019. Ponadto, Grupa Kapitałowa w 2020 roku 

rozpoczęła proces dywersyfikacji kanałów dystrybucji na rynku krajowym poprzez 

rozpoczęcie współpracy z partnerami na rynku tradycyjnym oraz e-commerce. 

W 2020 roku Grupa Kapitałowa prowadziła prace badawczo-rozwojowe nad ponad 

37 nowymi produktami w segmencie Hair Care i Skin Care, których wprowadzenie 

na rynek planowane jest w najbliższych latach. 

W 2020 roku Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto w wysokości 6 958 tys. 

złotych oraz stratę na działalności operacyjnej w wysokości 6 008 tys. złotych. 

Grupa Kapitałowa istotnie zmniejszyła stratę w porównaniu do roku 2019. 

Głównym czynnikiem były znacznie mniejsze koszty sprzedaży poniesione w 2020 

roku vs 2019 rok. 

W obszarze wprowadzenia na rynek innowacyjnych suplementów diety opartych o 

molekułę 1-MNA Grupa Kapitałowa kontynuowała działania związane z 

budowaniem świadomości marki oraz cząsteczki 1-MNA. Ponadto, Spółka 

prowadziła prace nad opracowaniem formulacji kolejnego suplementu diety - 

MENAVITIN CHOLESTEROL. Równocześnie do prowadzonych działań na rynku 

krajowym Grupa Kapitałowa Pharmena rozpoczęła w styczniu 2020 r. proces 

prezentacji przemysłowi suplementów diety Menavitin celem dalszego rozwoju 

(komercjalizacji) tego projektu w Europie.  

W obszarze leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA Grupa Kapitałowa rozpoczęła 

proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu dotychczas uzyskanych 

wyników badań leku 1-MNA w NASH celem dalszego rozwoju tego projektu z 

udziałem koncernu farmaceutycznego.  

Ponadto, Grupa Kapitałowa zdefiniowała nowe kierunki zastosowania 1-MNA w 

leczeniu i suplementacji we wskazaniach obejmujących infekcje wirusowe, w 

szczególności infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. 

grypa, infekcja wirusem Sars-CoV-2, zapalenie płuc, oskrzeli), a także 

obejmujących choroby alergiczne (m.in. astma). W związku z powyższym Grupa 

Kapitałowa Pharmena złożyła nowe zgłoszenia patentowe oraz opracowała plany 

badawcze związane z rozwojem projektu w nowych zastosowaniach. W listopadzie 



2020 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła nową emisje akcji pozyskując środki 

na badania przedkliniczne w nowym programie. 

Nadchodzący rok będzie kolejnym wyzwaniem dla Grupy Kapitałowej. W obszarze 

dermokosmetyków i suplementów diety Grupa Kapitałowa zamierza na rynku 

krajowym  rozszerzać współpracę z nowymi podmiotami zarówno w zakresie marek 

Grupy jak i w ramach marek własnych tzw. private label. Ponadto, plany Grupy 

Kapitałowej zakładają kontynuacje dynamicznego zwiększenia sprzedaży z 

eksportu. Grupa Kapitałowa planuje również wprowadzić kilkadziesiąt nowych 

produktów w kategorii pielęgnacji włosów oraz pielęgnacji skóry. W zakresie badań 

nad innowacyjnym lekiem Grupa Kapitałowa zamierza przeprowadzić badania na 

modelach zwierzęcych w zapaleniu oraz zwłóknieniu płuc. Modele te pozwolą na 

ocenę efektywności 1-MNA w ww. wskazaniach oraz na ustalenie efektywnej dawki 

leku pod przyszłe badania na ludziach. Ponadto, Grupa Kapitałowa zamierza 

kontynuować prezentację kandydata na lek 1-MNA w przemyśle farmaceutycznym.  

Podsumowując, istotne rozszerzenie portfela produktów Grupy Kapitałowej, rozwój 

kanałów dystrybucji na rynku krajowym, ekspansja na rynkach zagranicznych oraz 

kontynuacja projektu lekowego 1-MNA dają możliwość na rozwój Grupy 

Kapitałowej Pharmena w najbliższym czasie.  

Osobiście chciałbym bardzo podziękować za zaangażowanie Pracownikom, a 

Doradcom i Partnerom Biznesowym za współpracę. Chciałbym również 

podziękować Akcjonariuszom i Inwestorom Giełdowym za wsparcie i zaufanie, 

jakim obdarzyli Zarząd. 

 

Z poważaniem 

 

Konrad Palka 

Prezes Zarządu 
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