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QIAGEN przejmuje większościowy pakiet udziałów producenta 
enzymów BLIRT S.A. 

• BLIRT wprowadza nowe możliwości w zakresie badań i rozwoju oraz produkcji dostosowanych
i standaryzowanych enzymów rekombinowanych, jak również odczynników do biologii
molekularnej

• Wzmocnienie działalności QIAGEN w zakresie technologii pobierania próbek, jednego z pięciu
filarów wzrostu firmy, również dzięki dodatkowym globalnym zdolnościom produkcyjnym i
szerszemu zasięgowi komercyjnemu

• Przejęcie 96% udziałów w BLIRT S.A. poprzez transakcję z grupą wiodących akcjonariuszy

Hilden, Niemcy i Germantown, Maryland, 11 maja 2022 r. - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt 
Prime Standard: QIA) ogłosiła dzisiaj, że podpisała umowy nabycia 96% większościowego pakietu akcji 
BLIRT S.A. (Polska Giełda Papierów Wartościowych: BLR), producenta rekombinowanych enzymów dla 
przemysłu nauk przyrodniczych z siedzibą w Gdańsku. 

BLIRT opracowuje, produkuje i komercjalizuje standardowe i dostosowane do indywidulanych potrzeb 
klienta rozwiązania w zakresie białek i enzymów, jak również odczynników do biologii molekularnej. Jej 
oferta obejmuje białka i enzymy, które mają kluczowe znaczenie dla przemysłu nauk przyrodniczych i 
producentów zestawów diagnostycznych, szczególnie dla zastosowań innych niż COVID-19. BLIRT, 
założona w 1994 roku w Gdańsku, zatrudnia około 90 pracowników, a jej sprzedaż w 2021 roku nie 
przekroczyła 10 milionów dolarów. 

„Przyłączenie BLIRT do QIAGEN wnosi wysoce uzupełniające się możliwości, które stworzą dodatkowe 
perspektywy wzrostu dla naszej działalności w zakresie enzymów i odczynników”, mówi Thomas 
Schweins, Starszy Wiceprezes i Dyrektor Obszaru Biznesowego Life Sciences w QIAGEN. „BLIRT 
poszerzy również naszą obecność geograficzną, doda nowe kanały sprzedaży, poprawi nasze 
możliwości produkcyjne i badawczo-rozwojowe oraz zabezpieczy nasze łańcuchy dostaw. Nabycie akcji 
jeszcze bardziej wzmocni nasz biznes technologii pobierania próbek, jeden z naszych pięciu filarów 
wzrostu. Wspiera ono również naszą strategię koncentracji na atrakcyjnych możliwościach wzrostu na 
rynkach nauk przyrodniczych i diagnostyki molekularnej oraz nasze zdyscyplinowane podejście do 
przejęć tworzących wartość”. 

„W ciągu ostatnich lat intensywnie rozwijaliśmy naszą działalność – inwestowaliśmy, obserwowaliśmy 
trendy i znajdowaliśmy nowe rynki”, mówi Marian Popinigis, Prezes Zarządu BLIRT S.A.. „Dzięki QIAGEN 
wzrost BLIRT będzie szybszy. Co najważniejsze, zwiększy się skala działania spółki, a nasi pracownicy 
staną się częścią globalnego zespołu. Przyjęliśmy ofertę QIAGEN, ponieważ przyniesie ona korzyści 
wszystkim zainteresowanym – obu spółkom, klientom, dystrybutorom i pracownikom Wierzę, że w 
nadchodzących latach będziemy obserwować pozytywne efekty wspólnej działalności QIAGEN i BLIRT. 
Stworzy to nowe, ekscytujące możliwości. Klienci będą mieli m.in. dostęp do szerszej oferty, a pracownicy 
skorzystają z nowych możliwości rozwoju zawodowego”. 

Zgodnie z warunkami umowy, QIAGEN nabyła ponad 96% wyemitowanych akcji BLIRT w transakcjach 
z grupą wiodących akcjonariuszy. QIAGEN zamierza uzyskać pełną własność BLIRT, która zostanie w 
pełni skonsolidowana przez QIAGEN po zamknięciu transakcji, w drugim kwartale 2022 r. Nabycie akcji 
BLIRT nie ma żadnego istotnego wpływu na prognozy finansowe QIAGEN na rok 2022, ogłoszone 26 
kwietnia 2022 r. 
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Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.qiagen.com  
 
O QIAGEN  
QIAGEN N.V., spółka holdingowa z siedzibą w Holandii, jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań 
Sample to Insight, które umożliwiają klientom uzyskanie cennych informacji molekularnych z próbek 
zawierających elementy składowe życia. Nasze technologie pobierania próbek izolują i przetwarzają 
DNA, RNA i białka z krwi, tkanek i innych materiałów. Technologie prowadzenia analiz sprawiają, że te 
biomolekuły stają się widoczne i gotowe do analizy. Oprogramowanie bioinformatyczne i bazy danych 
interpretują dane w celu uzyskania istotnych, użytecznych informacji. Rozwiązania w zakresie 
automatyzacji łączą je w płynne i efektywne kosztowo procesy. QIAGEN dostarcza rozwiązania dla ponad 
500 000 klientów na całym świecie w zakresie diagnostyki molekularnej (opieka zdrowotna), badań 
stosowanych (głównie kryminalistycznych), farmaceutyki (firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne) oraz 
działalności akademickiej (badania w zakresie nauk przyrodniczych). Na dzień 31 marca 2022 r. QIAGEN 
zatrudniała ponad 6000 osób w ponad 35 lokalizacjach na całym świecie. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie www.qiagen.com. 
 
O BLIRT 
BLIRT to firma z wieloletnim doświadczeniem specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości białek 
rekombinowanych na skalę przemysłową. Spółka produkuje zestawy do izolacji DNA i RNA, jak również 
odczynniki do odwrotnej transkrypcji i PCR w czasie rzeczywistym, które zyskały szerokie 
zainteresowanie w sektorze B2B i są sprzedawane poprzez globalną sieć dystrybutorów. Zestawy 
produkowane przez BLIRT zapewniają wysoką wydajność i łatwe w użyciu protokoły. Wszystkie kluczowe 
enzymy i zestawy są produkowane przez spółkę niezależnie, aby zapewnić powtarzalność i najwyższą 
jakość produktów. Firma zatrudnia prawie 90 osób, w tym 49 członków zespołu badawczego i 
produkcyjnego, z których 15 posiada doktorat z biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub chemii 
organicznej. BLIRT posiada cztery laboratoria wyposażone w najwyższej jakości sprzęt, w tym dwa z 
liniami do produkcji na skalę przemysłową. Więcej na www.blirt.eu.  
 
Oświadczenie dotyczące przyszłości  
Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą być uznane za oświadczenia dotyczące 
przyszłości w rozumieniu sekcji 27A Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych (Securities Act) z 1933 r., z 
późniejszymi zmianami, oraz sekcji 21E Amerykańskiej ustawy o giełdzie papierów wartościowych (Securities 
Exchange Act) z 1934 r., z późniejszymi zmianami. W zakresie, w jakim jakiekolwiek stwierdzenia zawarte w 
niniejszym dokumencie dotyczące produktów, rynków współpracy, strategii lub wyników operacyjnych firmy 
QIAGEN, w tym między innymi oczekiwanej skorygowanej sprzedaży netto i skorygowanych rozwodnionych 
zysków, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości, takie stwierdzenia opierają się na bieżących oczekiwaniach i 
założeniach, które wiążą się z szeregiem niepewności i ryzykiem. Takie niepewności i ryzyko obejmują między 
innymi: ryzyko związane z zarządzaniem wzrostem i działalnością międzynarodową (w tym skutki wahań 
walutowych, procesy regulacyjne i zależność od logistyki), zmienność wyników operacyjnych i alokacji między 
klasami klientów, komercyjny rozwój rynków na nasze produkty dla klientów ze środowisk akademickich, 
farmaceutycznych, badań stosowanych i diagnostyki molekularnej; zmieniające się relacje z klientami, dostawcami 
i partnerami strategicznymi; konkurencję; szybkie lub nieoczekiwane zmiany technologiczne; wahania popytu na 
produkty QIAGEN (w tym wahania spowodowane ogólnymi warunkami ekonomicznymi, poziomem i czasem 
finansowania przez klientów, budżetami i innymi czynnikami); naszą zdolność do uzyskania zatwierdzenia naszych 
produktów przez organy regulacyjne; trudności w pomyślnym dostosowaniu produktów QIAGEN do rozwiązań 
zintegrowanych i w produkcji takich produktów; zdolność QIAGEN do identyfikacji i rozwoju nowych produktów oraz 
do odróżnienia i ochrony naszych produktów od produktów konkurencji; akceptacja nowych produktów QIAGEN 
przez rynek oraz integracja nabytych technologii i przedsiębiorstw. Więcej informacji można znaleźć w raportach, 
które QIAGEN złożyła lub przekazała Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). 
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Kontakt z QIAGEN: 
Relacje z inwestorami  Public Relations  
John Gilardi 
Phoebe Loh 

+49 2103 29 11711 
+49 2103 29 11457 

Thomas Theuringer 
 

+49 2103 29 11826 
 

e-mail: ir@QIAGEN.com   e-mail: pr@QIAGEN.com  
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