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PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
PODMIOT DOMINUJĄCY
Firma Spółki
Siedziba
REGON
NIP

Selvita Spółka Akcyjna
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
120515330
679-29-42-955

Forma prawna
Numer w KRS
Strona www

spółka akcyjna
0000367359
www.selvita.com

PODMIOTY POWIĄZANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.
Firma Spółki
Siedziba
REGON
NIP
Forma prawna
Numer w KRS

BioCentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
356815670
676-226-47-81
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0000206301

Strona www
Udziałowcy

www.biocentrum.com.pl
100% udziałów posiada Selvita S.A.

Siedziba

Selvita Services spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

REGON
NIP
Forma prawna
Numer w KRS
Wspólnicy

122456205
676-245-16-49
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0000403763
100% udziałów posiada Selvita S.A.

Firma Spółki

GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
Działalność Grupy Kapitałowej należy rozpatrywać w trzech aspektach:
działalności badawczo – rozwojowej, realizowanej poprzez własne projekty badawcze
w zakresie innowacyjnych leków,
świadczenia usług badawczo – rozwojowych na rzecz klientów zewnętrznych, w szczególności
z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej,
wdrażania systemów bioinformatycznych.
INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SELVITA S.A.
Na dzień publikacji raportu struktura akcjonariatu Selvita S.A. przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
Paweł Przewięźlikowski
Bogusław Sieczkowski

Suma akcji

% akcji

Głosy

% głosów

5 485 029

52,42%

8 985 029

61,91%

908 419

8,68%

1 458 419

10,05%

820 921

7,85%

820 921

5,66%

3 249 197

31,05%

3 249 197

22,39%

10 463 566

100,00%

14 513 566

100%

Privatech Holdings Limited
Pozostali akcjonariusze
Suma

WYBRANE DANE FINANSOWE
Grupa Kapitałowa Selvita S.A.

dane skonsolidowane
Narastająco od
początku roku

Narastająco od
początku roku

Za okres od
01.04.2012
do 30.06.2012

Za okres od
01.04.2013
do 30.06.2013

Za okres od
01.01.2012
do 30.06.2012

Za okres od
01.01.2013
do 30.06.2013

8 715 093,38

3 561 146,64

8 715 093,38

3 561 146,64

98 078,39

162 043,23

98 078,39

162 043,23

należności krótkoterminowe

2 168 542,28

1 884 565,52

2 168 542,28

1 884 565,52

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

4 772 885,95

4 935 700,63

4 772 885,95

4 935 700,63

43 966,86

176 660,69

43 966,86

176 660,69

2 232 990,05

3 713 041,40

2 232 990,05

3 713 041,40

429 974,51

514 838,25

823 752,71

999 909,43

przychody netto ze sprzedaży

2 274 620,35

2 762 673,45

4 333 612,08

5 051 768,01

przychody z dotacji

1 770 977,54

1 862 664,62

2 924 705,92

3 535 208,30

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji

4 045 597,89

4 625 338,07

7 258 318,00

8 586 976,31

Pozycja
kapitał własny
należności długoterminowe

zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe
amortyzacja

zysk/strata na sprzedaży

-

3 732 483,25

- 2 797 987,28

- 6 500 320,57

- 5 461 645,01

zysk/strata na działalności operacyjnej

-

1 914 983,15

- 906 075,05

- 3 493 141,79

- 1 877 637,70

zysk/strata brutto

-

1 837 318,06

- 956 775,69

- 3 496 066,47

- 1 912 643,61

zysk/strata netto

-

1 837 318,06

- 956 775,69

- 3 496 066,47

- 1 912 643,61

EBITDA

-

1 485 008,64

-391 236,80

2 669 389,08

-877 728,27

-

KOMENTARZ ZARZĄDU SELVITA S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
WZROST I DYNAMIKA PRZYCHODÓW ORAZ WYNIK FINANSOWY
W drugim kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody w wysokości 4.625,3 tys. zł,
podczas gdy w analogicznym okresie roku 2012 przychody wyniosły 4.045,5 tys. zł. Osiągnięcie dynamiki

przychodów na poziomie 14,3% było możliwe dzięki większej wartości realizowanych kontraktów, pozyskaniu
nowych kluczowych klientów we wszystkich usługowych segmentach działalności oraz poszerzeniu portfolio
projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły 2.762,6 tys. zł, co dało dynamikę na
poziomie 21,5% w stosunku do drugiego kwartału 2012 r., kiedy to sprzedaż netto wyniosła 2.274,6 tys. zł.
Zwiększenie przychodów ze sprzedaży było możliwe dzięki utrzymaniu portfela klientów Grupy Selvita oraz
pozyskaniu zleceń i nowych kluczowych klientów we wszystkich usługowych segmentach działalności (Biologia,
Chemia, Bioinformatyka).
Na szczególną uwagę zasługują przychody wygenerowane przez segmenty usługowe Grupy Selvita, które
odnotowały wzrost o 67,3% z kwoty 1.650,3 tys. zł w drugim kwartale 2012 r. do 2.762,6 tys. zł w analogicznym
okresie 2013 r. Ze względu na zakończenie w grudniu 2012 r. etapu discovery w projekcie SEL103 w ramach
współpracy z Orion Pharma, w drugim kwartale 2013 Selvita nie odnotowała przychodów komercyjnych z
działalności badawczo – rozwojowej, a jedynie przychody z dotacji związanych z prowadzonymi projektami.
Kolejne przychody komercyjne z działalności badawczo – rozwojowej są uwarunkowane podpisaniem umów
partneringowych na inne projekty Grupy Selvita.
Grupa Kapitałowa Selvita S.A. w 2013 r. konsekwentnie realizuje strategię koncentracji na projektach
usługowych o większej rentowności i intensywnie alokuje swoich naukowców w poszerzonym portfelu
własnych projektów R&D. Dzięki tym działaniom, w portfelu zamówień Grupy Selvita widoczny jest pozytywny
trend, który już przełożył się na lepszą dynamikę przychodów komercyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. i
który Grupa Selvita spodziewa się utrzymać w kolejnych kwartałach. Rentowny i dynamicznie rosnący segment
usługowy zapewnia Grupie Selvita solidne podstawy wzrostu. Rozbudowana działalność innowacyjna Grupy
Selvita jest głównym przedmiotem inwestycji i przejściowo obciąża wynik finansowy, ale jednocześnie
systematycznie tworzy potencjał do generowania znaczących przychodów i zysków w przyszłości.
W ostatnich miesiącach zostały podpisane kolejne umowy z dużymi międzynarodowymi koncernami
farmaceutycznymi z Europy i Ameryki Północnej, w ramach których spółki Grupy Selvita rozpoczęły realizację
zaawansowanych prac badawczych, czyli usług o dużej wartości dodanej, a co za tym idzie stosunkowo dużą
marżą pozyskiwaną przez Grupę.
W pierwszym półroczu 2013 r. o 20,9% wzrosły przychody z tytułu dotacji (H1 2013/H1 2012) z 2.924,7 tys. zł
do 3.535,2 tys. zł. Wzrost przychodów z tego tytułu wynika z konsekwentnej realizacji projektów badawczych
rozpoczętych przed 2013 r., a także realizowanych odpisów w przychody otrzymanych dotacji
infrastrukturalnych ujętych na rozliczeniach międzyokresowych przychodów.
Wartość przychodów wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz
umów o dotacje (backlog) wynosi:
•
•

na rok 2013:
na rok 2014:

17.167,5 tys. zł
9.894,3 tys. zł

Wartość backlogu nie uwzględnia przychodów planowanych do zrealizowania w ramach projektu „Innowacyjne
leki onkologiczne oddziaływujące na metabolizm komórek nowotworowych” na podstawie umowy zawartej w
marcu 2013 r. z NCBiR, ze względu na finalizację harmonogramu realizacji projektu. W drugim kwartale 2013 r.
nastąpiło znaczące zmniejszenie straty Grupy będące efektem dalszej poprawy rentowności w obszarze usług
realizowanych przez Grupę Selvita, a także większym poziomem pokrycia dotacjami kosztów realizacji
projektów innowacyjnych. Strata netto Grupy Selvita za drugi kwartał 2013 r. wyniosła 956,7 tys. zł, co stanowi
18,3% kosztów Grupy Selvita, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku strata netto wyniosła
1.837,3 tys. zł, co stanowiło 39,7% kosztów w porównywanym okresie. Na poziomie EBITDA poprawa jest
jeszcze bardziej widoczna – w Q2 2013 wskaźnik EBITDA Grupy Selvita wyniósł -391,2 tys. zł w porównaniu do -

1.485,0 tys. zł w Q2 2012. W raportowanym okresie Grupa Selvita konsekwentnie prowadziła intensywne prace
badawcze w ramach programów badawczych rozpoczętych w poprzednich latach, które zgodnie z przyjętą
polityką zaliczane są bezpośrednio do kosztów.
Istotną informacją o rozwoju Grupy Selvita jest także systematycznie zwiększająca się wielkość zatrudnienia,
która od sierpnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. wzrosła ze 136 do 156 osób. Wysokie nakłady ponoszone na
rozwój oferty Grupy Selvita oraz sprzedaż i marketing przełożyły się na wzrost wartości pozyskanych
kontraktów. W okresie od kwietnia do czerwca 2013 r. Grupa Selvita pozyskała kontrakty komercyjne o łącznej
wartości 2.287,3 tys. zł. – jest to niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.
Stan środków pieniężnych Grupy Selvita na dzień 30.06.2013 r. wynosił 4.935,7 tys. zł i był wyższy o 250,4 tys. zł
niż stan środków pieniężnych na dzień 31.03.2013 r. natomiast stan środków pieniężnych na dzień publikacji
raportu wynosi 6.807,0 tys. zł. i jest o 2.097,9 tys. zł wyższy niż w dniu publikacji raportu za poprzedni kwartał.

PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Grupa Kapitałowa Selvita S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

AKTYWNOŚCI

W

OBSZARZE

ROZWOJU

DZIAŁALNOŚĆ B+R
W Q2 2013 Grupa Kapitałowa Selvita S.A. pomyślnie kontynuowała wszystkie projekty badawcze, w które
inwestuje własne środki. W projekcie SEL103 firma Orion nie zdecydowała się na wybór kandydata klinicznego
co uniemożliwiło uzyskanie przez Selvita S.A. premii za kamień milowy.

SEL24
Prace w projekcie SEL24 koncentrowały się w Q2 na wyborze kandydata klinicznego oraz dalszej
charakterystyce skuteczności oraz bezpieczeństwa leczenia za pomocą opracowanego inhibitora PIM/FLT3. W
wyniku przeprowadzonych prac potwierdzono aktywność związku in vivo w kolejnych dwóch modelach
heteroprzeszczepów nowotworów z grupy chłoniaków. W szczególności w modelu chłoniaka rozlanego z
dużych komórek B, aktywność dualnego inhibitora SEL24 hamującego kinazy PIM/FLT3 w porównaniu do
konkurencyjnego inhibitora PIM znajdującego się w badaniach klinicznych była 3-krotnie wyższa. W badaniach
na modelu zwierzęcym oraz w hodowlach komórkowych wykazano również korzystny, synergistyczny efekt
podawania inhibitora SEL24 w połączeniu z obecnie stosowanymi terapeutykami jak również ze związkami
będącymi w zaawansowanych stadiach rozwoju klinicznego. Obecnie trwają zaawansowane badania
toksykologiczne wytypowanego kandydata klinicznego.

SEL120
W ramach projektu SEL120 kontynuowano charakterystykę kandydata klinicznego, związku SEL120-34 –
inhibitora kinazy CDK8 z zastosowaniem w leczeniu nowotworów jelita grubego. Główny wysiłek projektowy
nakierowany jest obecnie na lepsze poznanie mechanizmu działania inhibitorów kinazy CDK8, co pozwoli na
stworzenie skutecznej i ściśle zdefiniowanej strategii klinicznej oraz dalsze badania toksykologiczne kandydata
klinicznego.
Równocześnie prowadzone są także prace mające na celu rozwój alternatywnej serii związków o innym
chemotypie, jako związków zapasowych wobec wyselekcjonowanego kandydata klinicznego, w ramach której
nominowano pierwszą cząsteczkę wiodącą. Parametry aktywności i selektywności reprezentanta drugiej serii

zostały znacznie ulepszone w porównaniu do inhibitorów CDK8 z pierwszej serii. Obecnie trwają prace nad
optymalizacją wybranych parametrów cząsteczek z serii drugiej umożliwiających dalsze badania in vitro oraz in
vivo.

SEL103
W czerwcu 2013 na podstawie szczegółowej analizy, obejmującej otoczenie konkurencyjne w klasie celów
molekularnych projektu oraz właściwości cząsteczek zidentyfikowanych w procesie rozwoju przedklinicznego w
projekcie SEL103, firma Orion Pharma zdecydowała o zatrzymaniu dalszego rozwoju związków będących
rezultatem współpracy pomiędzy Orion Pharma oraz Selvita S.A. Prawa do dalszego rozwoju i wykorzystania
opracowanych cząsteczek pozostają w firmie Selvita S.A a ich ewentualne wykorzystanie jest obecnie
przedmiotem analizy pod kątem komercjalizacji i dalszego rozwoju projektu.

SEL128
Bieżące prace badawczo rozwojowe, prowadzone w ramach projektu SEL128, skupiają się na rozwoju dwóch
najbardziej obiecujących serii inhibitorów kinazy MELK oraz drugiego, nieujawnionego celu terapeutycznego.
Seria pierwsza wykazuje niezwykle wysoką selektywność a najsilniejsze związki z tej grupy zostały przebadane w
panelu nowotworowych komórek macierzystych nowotworów piersi i mózgu, powodując znaczące
zahamowanie ich wzrostu. Związki pochodzące z serii drugiej charakteryzują się nawet dziesięciokrotnie
większą siłą wiązania w porównaniu do serii pierwszej a profil selektywności jest znacząco lepszy od profilu
referencyjnego inhibitora kinazy MELK. Uzyskane do tej pory wyniki dotyczące projektu SEL128 zostały
zaprezentowane podczas corocznej konferencji organizowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad
Rakiem (AACR) (ang. American Association for Cancer Research). Obecnie prowadzone prace badawcze
skupiają się na ekspansji biblioteki chemicznej w celu dalszej poprawy wiązania do celu białkowego oraz na
identyfikacji wewnątrzkomórkowych biomarkerów aktywności kinazy MELK.

SEL141
W Q2 2013 kontynuowano badania nowych związków przy użyciu narzędzi biologicznych (badania przesiewowe
na rekombinowanych kinazach, biomarkery komórkowe). Przeprowadzone kolejne eksperymenty w modelach
komórkowych i zwierzęcych, pokazujących skuteczność proponowanego mechanizmu terapeutycznego przy
użyciu związków pilotowych o mieszanym i selektywnym profilu kinaz zaangażowanych w fosforylację białka
Tau. W chwili obecnej udało się potwierdzić założoną aktywność biologiczną pilotowych związków w modelu
komórkowym oraz w modelu zwierzęcym hiperfosforylacji białka Tau. Pierwsze wyniki potwierdzające hipotezę
badawczą zostały zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia Badań nad
Alzheimerem w Bostonie.

SEL201
W ramach projektu SEL201 kontynuowano prace mające na celu badania i rozwój nowych inhibitorów kinaz
MNK1 i MNK2 w leczeniu schorzeń nowotworowych. Korzystne parametry efektywności i selektywności
pozwoliły na nominacje cząsteczki wiodącej, która już na tym etapie charakteryzuje się najlepszą aktywnością
komórkową w swojej klasie w porównaniu do związków referencyjnych. Obecnie trwają prace nad
optymalizacją wybranych parametrów cząsteczki umożliwiających pierwsze badania in vivo. Ponadto
kontynuowane są prace mające na celu zdefiniowanie hipotezy klinicznej inhibitorów MNK1/2 w różnych
indykacjach terapeutycznych.

INNE PROJEKTY
Oprócz powyższych Grupa Kapitałowa Selvita S.A. prowadzi również inne własne projekty badawczo –
rozwojowe, których szczegóły objęte są tajemnicą handlową.

KOMERCJALIZACJA PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH
Grupa Kapitałowa Selvita S.A. prowadzi intensywne rozmowy z klientami zainteresowanymi projektami SEL24,
SEL120, SEL128, SEL141, SEL212 i SEL300, przede wszystkim z zagranicy. Obecnie prowadzony jest wielotorowy
proces ewaluacji poszczególnych projektów na bazie materiałów niepoufnych i poufnych oraz materiałów
chemicznych dostarczonych przez Selvitę potencjalnym kontrahentom oraz rozmowy handlowe. Najbardziej
zaawansowane rozmowy dotyczą projektów SEL24, SEL128, SEL120 i SEL300. Według oceny Zarządu Selvita S.A
istnieją duże szanse na finalizację rozmów w zakresie co najmniej jednego projektu w najbliższych miesiącach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W zakresie działalności usługowej obserwujemy utrzymanie widocznego od ubiegłego roku mocnego trendu
wzrostowego. W drugim kwartale bieżącego roku Grupa Selvita podpisała kontrakty o marży ponad
dwukrotnie wyższej niż marża pozyskana w analogicznym okresie poprzedniego roku. Również w zakresie
wartości realizowanych kontraktów obserwujemy pozytywne zmiany. W odróżnieniu od poprzednich okresów
kiedy to Grupa realizowała dużo bardzo małych kontraktów obecnie portfolio kontraktów w trakcie realizacji
jest o wiele bardziej korzystne – oprócz małych zleceń w Q2 2013r realizowane było kilkanaście średnich oraz
duże kontrakty o pracochłonności liczonej w osobolatach.
Wzrost wartości zawieranych kontraktów jest pochodną stale pogłębianej współpracy z klientami dla których
Grupa Selvita dostarcza usługi od kilku lat oraz ciągłego pozyskiwania nowych klientów. Stopniowo, zgodnie z
obraną strategią, działalność usługowa migruje w stronę podpisywania z klientami umów na kontrakty
zintegrowane oraz strategiczną współpracę w zdefiniowanych obszarach.
Niezależnie od trwającego ożywienia na rynku usług dla farmacji, biotechnologii i dobrej koniunktury w branży
chemicznej, obserwujemy także inne pozytywne dla Grupy Selvita trendy. Wśród nich warto zwrócić uwagę na
spory odsetek dużych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, które coraz więcej usług zlecają do firm z
Europy kosztem rynku azjatyckiego.
Korzystne warunki rynkowe w zestawieniu z rosnącą pozycją Grupy Selvita na rynku usług w szeroko pojętej
branży „life science” powinno zaowocować w kolejnych okresach dalszym wzrostem przychodów i
zwiększeniem rentowności działalności usługowej Grupy.

UCZESTNICTWO W TARGACH I WYDARZENIACH O DUŻYM ZNACZENIU MARKETINGOWYM
W II kwartale 2013 r. Grupa Selvita kontynuowała aktywną strategię marketingową i sprzedażową uczestnicząc
w najważniejszych konferencjach i targach branżowych, konsekwentnie budując markę Grupy Kapitałowej
Selvita S.A. w świecie biotechnologii, nawiązując nowe kontakty handlowe oraz podtrzymując dotychczasowe
dobre relacje z klientami.
W II kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa Selvita S.A. uczestniczyła m.in. w:
AACR Annual Meeting 2013, 6-10 kwietnia w Waszyngtonie,
BIO International Convention, 22-25 kwietnia w Chicago,
14th Annual Drug Discovery Leaders Summit, 10-11 czerwca w Genewie,
IATI (Israel Advanced Technology Industry) BioMed, 10-12 czerwca w Tel Awiwie,
Generics and Biosimilars in the CEE, 25-26 czerwca w Warszawie,
Bioforum, 22-23 maja w Budapeszcie.

POZOSTAŁE ISTOTNE WYDARZENIA W II KWARTALE 2013 R.
SELVITA
OPUBLIKOWAŁA
NAJNOWSZE
WYNIKI
ONKOLOGICZNYCH NA AACR ANNUAL MEETING 2013

SWOICH

PROGRAMÓW

W dniach 6 – 10 kwietnia 2013 roku, na tegorocznej edycji konferencji AACR Annual Meeting 2013
w Waszyngtonie, Selvita S.A. przedstawiła najnowsze wyniki swoich programów badawczych w obszarze
onkologii. Konferencja organizowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Rakiem (AACR) (ang.
American Association for Cancer Research) jest jedną z najbardziej prestiżowych konferencji naukowych w
obszarze onkologii, na której wyniki swoich prac ogłaszają wszystkie firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne
pracujące nad nowymi lekami w tej dziedzinie.
W trakcie tegorocznej edycji konferencji Selvita zaprezentowała najnowsze wyniki badań dotyczące trzech
najbardziej zaawansowanych projektów onkologicznych tj.:
•
•
•

SEL24, potencjalnie najlepszego w swojej klasie programu ukierunkowanego na nowotwory układu
krwiotwórczego, celującego w kinazy Pim,
SEL120, potencjalnie pierwszego w swojej klasie inhibitora kinazy CDK8 z zastosowaniem w leczeniu
raka jelita grubego,
SEL128, potencjalnie pierwszego w swojej klasie programu celującego w kinazy MELK związane z
glejakiem.

Postery są dostępne na stronie internetowej Selvita S.A. pod adresem: http://www.selvita.com/r-doffer/download-a-poster

ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY PRZEZ SELVITA S.A.
W dniu 22 kwietnia 2012 r. Selvita otrzymała zlecenie na usługi chemiczne w zakresie odkrywania nowych
leków od jednego z największych globalnych koncernów farmaceutycznych na kwotę 323 070 USD
(1 015 990,54 PLN przeliczone po kursie 1 USD = 3,1448 PLN). Usługi będą realizowane od 22 kwietnia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r. Jest to pierwsze zamówienie złożone w ramach umowy ramowej o współpracy pomiędzy
tym klientem, a Emitentem zawartej w dniu 19.03.2013 r. i będzie realizowane dla amerykańskiego oddziału
koncernu. W miarę pozytywnego rozwoju współpracy przy pierwszym zleceniu Zarząd Selvita S.A spodziewa się
otrzymania kolejnych zamówień w ramach podpisanej umowy ramowej.

ORION PHARMA I SELVITA S.A. ZATRZYMUJĄ ROZWÓJ PROJEKTU SEL103
W dniu 18 czerwca 2013 r. Selvita S.A. została poinformowana przez Orion Pharma z Finlandii o decyzji Zespołu
Zarządzającego Portfelem Projektów Badawczo-Rozwojowych fińskiej firmy podjętej w zakresie projektu
SEL103. Firma Orion Pharma zdecydowała o zatrzymaniu dalszego rozwoju związków będących rezultatem
współpracy z Selvita S.A. rozpoczętej w lipcu 2010, a znajdujących się obecnie w fazie przedklinicznej. W
czerwcu 2012 Orion wybrał dwie cząsteczki z projektu SEL103, jako potencjalnych kandydatów
przedklinicznych, wykorzystujących innowacyjny mechanizm działania w leczeniu objawowym choroby
Alzheimera. Decyzja z czerwca 2013 została podjęta po szczegółowej analizie, obejmującej otoczenie
konkurencyjne w klasie celów molekularnych (targetów) projektu oraz właściwości cząsteczek zidentyfikowane
w procesie rozwoju przedklinicznego.
Selvita zachowuje prawa do dalszego rozwoju cząsteczek i w przypadku powodzenia będzie zobowiązana do
zapłaty płatności związanych z kamieniami milowymi firmie Orion.
W świetle decyzji Orion Pharma Zarząd Selvita S.A. przeanalizuje potencjalne kierunki rozwoju i komercjalizacji
wyników projektu SEL103.

WŁĄCZENIE AKCJI SELVITA S.A. DO SEGMENTU NEWCONNECT LEAD
Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w wyniku weryfikacji dokonanej w dniu 26
czerwca 2013 r., akcje Selvita S.A. zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Lead. Wynikające z tego
oznaczenie nazwy akcji Selvita S.A. w serwisach informacyjnych Giełdy i na stronie www.newconnect.pl nastąpi
począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 lipca 2013 r.

ISTOTNE WYDARZENIA W OKRESIE MIĘDZY ZAKOŃCZENIEM II KWARTAŁU 2013,
A PUBLIKACJĄ RAPORTU
SELVITA S.A. OPUBLIKOWAŁA NAJNOWSZE WYNIKI PROGRAMU NEUROLOGICZNEGO NA
ALZHEIMER’S ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE 2013
Selvita przedstawiła najnowsze wyniki swojego programu badawczego w obszarze neurologii na tegorocznej
edycji konferencji Alzheimer’s Association International Conference 2013, która odbyła się w dniach 13-18 lipca
2013 r. w Bostonie.
Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Alezheimera (ang. Alzheimer’s Association) jest uznaną,
globalną platformą wymiany informacji dotyczących najnowszych postępów w badaniach nad chorobą
Alzheimera i demencją.
Projekt SEL141, który był przedmiotem prezentacji, jest potencjalnie pierwszym w swojej klasie programem
celującym w kinazę DYRK1A i inne kinazy związane z tauopatiami, takimi jak choroba Alzheimera (AD) oraz
zespół Downa.
Kraków, 14 sierpnia 2013 r.

Raport
kwartalny
jednostkowy

Q2 2013

Kraków, 14 sierpnia 2013
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PODSTAWOWE DANE O SELVITA S.A.
DANE ADRESOWE
Firma Spółki
Siedziba
REGON
NIP

Selvita Spółka Akcyjna
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
120515330
679-29-42-955

Forma prawna
Numer w KRS
Strona www

Spółka akcyjna
0000367359
www.selvita.com

ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzą:

Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu,
Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu,
Krzysztof Brzózka – Członek Zarządu,
Miłosz Gruca – Członek Zarządu,
Sebastian Kwaśny – Członek Zarządu.
W II kwartale 2013 roku, ani do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie dokonywano zmian osobowych w
Zarządzie Spółki.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki liczy 6 osób. W skład Rady Nadzorczej
wchodzą:

Dr Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Dr Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Rafał Chwast – Członek Rady Nadzorczej,
Adam Przewięźlikowski – Członek Rady Nadzorczej,
Prof. Adam Dubin – Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Chabasiewicz – Członek Rady Nadzorczej.
W II kwartale 2013 roku, ani do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie dokonywano zmian osobowych w
składzie Rady Nadzorczej.

GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SELVITA S.A.
Działalność Spółki należy rozpatrywać w trzech aspektach:

działalności badawczo-rozwojowej, realizowanej poprzez własne projekty badawcze
w zakresie innowacyjnych leków,
świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz klientów zewnętrznych, w szczególności
z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej,
wdrażania systemów bioinformatycznych.

INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SELVITA S.A.
Na dzień publikacji raportu struktura akcjonariatu Selvita S.A. przedstawia się następująco:

Akcjonariusz
Paweł Przewięźlikowski
Bogusław Sieczkowski
Privatech Holdings Limited
Pozostali akcjonariusze

Suma akcji

% akcji

Głosy

% głosów

5 485 029

52,42%

8 985 029

61,91%

908 419

8,68%

1 458 419

10,05%

820 921

7,85%

820 921

5,66%

3 249 197

31,05%

3 249 197

22,39%

10 463 566

100,00%

14 513 566

100%

Suma

JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SELVITA S.A.
Na dzień 30 czerwca 2013 r. w skład Grupy Kapitałowej, poza podmiotem dominującym: Selvita S.A. z siedzibą
Krakowie wchodziły następujące podmioty powiązane:
Firma Spółki
Siedziba

BioCentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

REGON
NIP
Forma prawna
Numer w KRS
Strona www
Udziałowcy

356815670
676-226-47-81
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0000206301
www.biocentrum.com.pl
100% udziałów posiada Selvita S.A.

Siedziba

Selvita Services spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

REGON
NIP
Forma prawna
Numer w KRS
Wspólnicy

122456205
676-245-16-49
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0000403763
100% udziałów posiada Selvita S.A.

Firma Spółki

Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. zostały opublikowane w oddzielnym raporcie
skonsolidowanym.

WYBRANE DANE FINANSOWE
Selvita S.A.

dane jednostkowe
Narastająco od
początku roku

Narastająco od
początku roku

Pozycja

Za okres od
01.04.2012
do 30.06.2012

Za okres od
01.04.2013
do 30.06.2013

Za okres od
01.01.2012
do 30.06.2012

Za okres od
01.01.2013
do 30.06.2013

kapitał własny

11 049 739,05

6 241 872,11

11 049 739,05

6 241 872,11

98 078,39

98 078,39

98 078,39

98 078,39

należności krótkoterminowe

1 823 018,43

1 594 728,99

1 823 018,43

1 594 728,99

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

4 069 807,74

4 540 264,93

4 069 807,74

4 540 264,93

43 966,86

176 660,69

43 966,86

176 660,69

2 270 097,88

3 109 741,57

2 270 097,88

3 109 741,57

307 575,27

373 480,34

605 414,42

728 119,91

przychody netto ze sprzedaży

1 941 929,75

2 229 731,75

3 864 784,67

4 269 831,39

przychody z dotacji

1 567 018,60

1 630 256,51

2 520 699,79

3 078 926,97

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji

3 508 948,35

3 859 988,26

6 385 484,46

7 348 758,36

zysk/strata na sprzedaży

- 3 656 339,75

- 2 744 979,64

- 6 077 845,49

- 4 790 059,76

zysk/strata na działalności operacyjnej

- 2 048 526,49

- 1 090 503,48

- 3 486 027,48

- 1 658 958,12

zysk/strata brutto

- 1 910 870,52

- 1 126 967,05

- 3 369 066,91

- 1 677 283,99

zysk/strata netto

- 1 910 870,52

- 1 126 967,05

- 3 369 066,91

- 1 677 283,99

EBITDA

- 1 740 951,22

- 717 023,14

- 2 880 613,06

- 930 838,21

należności długoterminowe

zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe
amortyzacja

KOMENTARZ ZARZĄDU SELVITA S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
WZROST I DYNAMIKA PRZYCHODÓW ORAZ WYNIK FINANSOWY
W drugim kwartale 2013 r. Selvita S.A. osiągnęła przychody w wysokości 3.859,9 tys. zł, podczas gdy w
analogicznym okresie roku 2012 przychody wyniosły 3.508,9 tys. zł. Osiągnięcie dynamiki przychodów na
poziomie 10,0% było możliwe dzięki większej wartości realizowanych kontraktów, pozyskaniu nowych
kluczowych klientów we wszystkich usługowych segmentach działalności oraz poszerzeniu portfolio projektów
innowacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły 2.229,7 tys. zł, co dało dynamikę na
poziomie 14,8% w stosunku do drugiego kwartału 2012 r., kiedy to sprzedaż netto wyniosła 1.941,9 tys. zł.
Zwiększenie przychodów ze sprzedaży było możliwe dzięki utrzymaniu portfela klientów Spółki oraz pozyskaniu

zleceń i nowych kluczowych klientów we wszystkich usługowych segmentach działalności (Biologia, Chemia,
Bioinformatyka).
Na szczególną uwagę zasługują przychody wygenerowane przez segmenty usługowe Selvita S.A. , które
odnotowały wzrost o 69,3% z kwoty 1.317,4 tys. zł w drugim kwartale 2012 r. do 2.229,7 tys. zł w analogicznym
okresie 2013 r. Ze względu na zakończenie w grudniu 2012 r. etapu discovery w projekcie SEL103 w ramach
współpracy z Orion Pharma, w drugim kwartale 2013 Selvita S.A. nie odnotowała przychodów komercyjnych z
działalności badawczo – rozwojowej, a jedynie przychody z dotacji związanych z prowadzonymi projektami.
Kolejne przychody komercyjne z działalności badawczo – rozwojowej są uwarunkowane podpisaniem umów
partneringowych na inne projekty Selvita S.A.
Selvita S.A. w 2013 r. konsekwentnie realizuje strategię koncentracji na projektach usługowych o większej
rentowności i intensywnie alokuje swoich naukowców w poszerzonym portfelu własnych projektów R&D.
Dzięki tym działaniom, w portfelu zamówień Spółki widoczny jest pozytywny trend, który już przełożył się na
lepszą dynamikę przychodów komercyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. i który Selvita S.A. spodziewa się
utrzymać w kolejnych kwartałach. Rentowny i dynamicznie rosnący segment usługowy zapewnia Spółce solidne
podstawy wzrostu. Rozbudowana działalność innowacyjna Selvita S.A. jest głównym przedmiotem inwestycji
i przejściowo obciąża wynik finansowy, ale jednocześnie systematycznie tworzy potencjał do generowania
znaczących przychodów i zysków w przyszłości.
W ostatnich miesiącach zostały podpisane kolejne umowy z dużymi międzynarodowymi koncernami
farmaceutycznymi z Europy i Ameryki Północnej, w ramach których Selvita S.A. rozpoczęła realizację
zaawansowanych prac badawczych, czyli usług o dużej wartości dodanej, a co za tym idzie stosunkowo dużą
marżą pozyskiwaną przez Spółkę.
W pierwszym półroczu 2013 r. o 22,1% wzrosły przychody z tytułu dotacji (H1 2013/H1 2012) z 2.520,6 tys. zł
do 3.078,9 tys. zł. Wzrost przychodów z tego tytułu wynika z konsekwentnej realizacji projektów badawczych
rozpoczętych przed 2013 r., a także realizowanych odpisów w przychody otrzymanych dotacji
infrastrukturalnych ujętych na rozliczeniach międzyokresowych przychodów.
W drugim kwartale 2013 r. nastąpiło znaczące zmniejszenie straty Selvita S.A. będące efektem dalszej poprawy
rentowności w obszarze usług realizowanych przez Spółkę, a także większym poziomem pokrycia dotacjami
kosztów realizacji projektów innowacyjnych. Strata netto Selvita S.A. za drugi kwartał 2013 r. wyniosła
1.126,7 tys. zł, co stanowi 21,6% kosztów Spółki, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku strata
netto wyniosła 1.910,8 tys. zł, co stanowiło 36,5% kosztów w porównywanym okresie. Na poziomie EBITDA
poprawa jest jeszcze bardziej widoczna – w Q2 2013 wskaźnik EBITDA Selvita S.A. wyniósł -717,0 tys. zł
w porównaniu do -1.740,9 tys. zł w Q2 2012. W raportowanym okresie Selvita S.A. konsekwentnie prowadziła
intensywne prace badawcze w ramach programów badawczych rozpoczętych w poprzednich latach, które
zgodnie z przyjętą polityką zaliczane są bezpośrednio do kosztów.

PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Selvita S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ B+R
W Q2 2013 r. Selvita S.A. pomyślnie kontynuowała wszystkie projekty badawcze.

SEL24
Prace w projekcie SEL24 koncentrowały się w Q2 2013 na wyborze kandydata klinicznego oraz dalszej
charakterystyce skuteczności oraz bezpieczeństwa leczenia za pomocą opracowanego inhibitora PIM/FLT3. W
wyniku przeprowadzonych prac potwierdzono aktywność związku in vivo w kolejnych dwóch modelach
heteroprzeszczepów nowotworów z grupy chłoniaków. W szczególności w modelu chłoniaka rozlanego z
dużych komórek B, aktywność dualnego inhibitora SEL24 hamującego kinazy PIM/FLT3 w porównaniu do
konkurencyjnego inhibitora PIM znajdującego się w badaniach klinicznych była 3-krotnie wyższa. W badaniach
na modelu zwierzęcym oraz w hodowlach komórkowych wykazano również korzystny, synergistyczny efekt
podawania inhibitora SEL24 w połączeniu z obecnie stosowanymi terapeutykami jak również ze związkami
będącymi w zaawansowanych stadiach rozwoju klinicznego. Obecnie trwają zaawansowane badania
toksykologiczne wytypowanego kandydata klinicznego.

SEL120
W ramach projektu SEL120 kontynuowano charakterystykę kandydata klinicznego, związku SEL120-34 –
inhibitora kinazy CDK8 z zastosowaniem w leczeniu nowotworów jelita grubego. Główny wysiłek projektowy
nakierowany jest obecnie na lepsze poznanie mechanizmu działania inhibitorów kinazy CDK8, co pozwoli na
stworzenie skutecznej i ściśle zdefiniowanej strategii klinicznej oraz dalsze badania toksykologiczne kandydata
klinicznego.
Równocześnie prowadzone są także prace mające na celu rozwój alternatywnej serii związków o innym
chemotypie, jako związków zapasowych wobec wyselekcjonowanego kandydata klinicznego, w ramach której
nominowano pierwszą cząsteczkę wiodącą. Parametry aktywności i selektywności reprezentanta drugiej serii
zostały znacznie ulepszone w porównaniu do inhibitorów CDK8 z pierwszej serii. Obecnie trwają prace nad
optymalizacją wybranych parametrów cząsteczek z serii drugiej umożliwiających dalsze badania in vitro oraz in
vivo.

SEL103
W czerwcu 2013 r. na podstawie szczegółowej analizy, obejmującej otoczenie konkurencyjne w klasie celów
molekularnych projektu oraz właściwości cząsteczek zidentyfikowanych w procesie rozwoju przedklinicznego w
projekcie SEL103, firma Orion Pharma zdecydowała o zatrzymaniu dalszego rozwoju związków będących
rezultatem współpracy pomiędzy Orion Pharma oraz Selvita S.A. Prawa do dalszego rozwoju i wykorzystania
opracowanych cząsteczek pozostają w firmie Selvita S.A., a ich ewentualne wykorzystanie jest obecnie
przedmiotem analizy pod kątem komercjalizacji i dalszego rozwoju projektu.

SEL128
Bieżące prace badawczo rozwojowe, prowadzone w ramach projektu SEL128, skupiają się na rozwoju dwóch
najbardziej obiecujących serii inhibitorów kinazy MELK oraz drugiego, nieujawnionego celu terapeutycznego.
Seria pierwsza wykazuje niezwykle wysoką selektywność, a najsilniejsze związki z tej grupy zostały przebadane
w panelu nowotworowych komórek macierzystych nowotworów piersi i mózgu, powodując znaczące
zahamowanie ich wzrostu. Związki pochodzące z serii drugiej charakteryzują się nawet dziesięciokrotnie
większą siłą wiązania w porównaniu do serii pierwszej, a profil selektywności jest znacząco lepszy od profilu

referencyjnego inhibitora kinazy MELK. Uzyskane do tej pory wyniki dotyczące projektu SEL128 zostały
zaprezentowane podczas corocznej konferencji organizowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad
Rakiem (AACR) (ang. American Association for Cancer Research). Obecnie prowadzone prace badawcze
skupiają się na ekspansji biblioteki chemicznej w celu dalszej poprawy wiązania do celu białkowego oraz na
identyfikacji wewnątrzkomórkowych biomarkerów aktywności kinazy MELK.

SEL141
W Q2 2013 kontynuowano badania nowych związków przy użyciu narzędzi biologicznych (badania przesiewowe
na rekombinowanych kinazach, biomarkery komórkowe). Przeprowadzone kolejne eksperymenty w modelach
komórkowych i zwierzęcych, pokazują skuteczność proponowanego mechanizmu terapeutycznego przy użyciu
związków pilotowych o mieszanym i selektywnym profilu kinaz zaangażowanych w fosforylację białka Tau. W
chwili obecnej udało się potwierdzić założoną aktywność biologiczną pilotowych związków w modelu
komórkowym oraz w modelu zwierzęcym hiperfosforylacji białka Tau. Pierwsze wyniki potwierdzające hipotezę
badawczą zostały zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia Badań nad
Alzheimerem w Bostonie.

SEL201
W ramach projektu SEL201 kontynuowano prace mające na celu badanie i rozwój nowych inhibitorów kinaz
MNK1 i MNK2 w leczeniu schorzeń nowotworowych. Korzystne parametry efektywności i selektywności
pozwoliły na nominacje cząsteczki wiodącej, która już na tym etapie charakteryzuje się najlepszą aktywnością
komórkową w swojej klasie, w porównaniu do związków referencyjnych. Obecnie trwają prace nad
optymalizacją wybranych parametrów cząsteczki umożliwiających pierwsze badania in vivo. Ponadto
kontynuowane są prace mające na celu zdefiniowanie hipotezy klinicznej inhibitorów MNK1/2 w różnych
indykacjach terapeutycznych.

INNE PROJEKTY
Oprócz wyżej wskazanych projektów Selvita S.A. prowadzi również inne własne projekty badawczo –
rozwojowe, których szczegóły objęte są tajemnicą handlową.

KOMERCJALIZACJA PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH
Selvita S.A. prowadzi intensywne rozmowy z klientami zainteresowanymi projektami SEL24, SEL120, SEL128,
SEL141, SEL212 i SEL300, przede wszystkim z zagranicy. Obecnie prowadzony jest wielotorowy proces ewaluacji
poszczególnych projektów na bazie materiałów niepoufnych i poufnych oraz materiałów chemicznych
dostarczonych przez Selvita potencjalnym kontrahentom oraz rozmowy handlowe. Najbardziej zaawansowane
rozmowy dotyczą projektów SEL24, SEL128, SEL120 i SEL300. Według oceny Zarządu Selvita S.A istnieją duże
szanse na finalizację rozmów w zakresie co najmniej jednego projektu w najbliższych miesiącach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W zakresie działalności usługowej obserwujemy utrzymanie widocznego od ubiegłego roku mocnego trendu
wzrostowego. W drugim kwartale bieżącego roku Selvita S.A. podpisała kontrakty o marży ponad dwukrotnie
wyższej niż marża pozyskana w analogicznym okresie poprzedniego roku. Również w zakresie wartości
realizowanych kontraktów obserwujemy pozytywne zmiany. W odróżnieniu od poprzednich okresów, kiedy to
Spółka realizowała dużo bardzo małych kontraktów obecnie portfolio kontraktów w trakcie realizacji jest o
wiele bardziej korzystne – oprócz małych zleceń w Q2 2013r realizowane było kilkanaście średnich oraz duże
kontrakty o pracochłonności liczonej w osobolatach.

Wzrost wartości zawieranych kontraktów jest pochodną stale pogłębianej współpracy z klientami dla których
Selvita S.A. dostarcza usługi od kilku lat oraz ciągłego pozyskiwania nowych klientów. Stopniowo, zgodnie z
obraną strategią, działalność usługowa migruje w stronę podpisywania z klientami umów na kontrakty
zintegrowane oraz strategiczną współpracę w zdefiniowanych obszarach.
Niezależnie od trwającego ożywienia na rynku usług dla farmacji, biotechnologii i dobrej koniunktury w branży
chemicznej, obserwujemy także inne pozytywne dla Spółki trendy. Wśród nich warto zwrócić uwagę na spory
odsetek dużych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, które coraz więcej usług zlecają firmom z Europy
kosztem rynku azjatyckiego.
Korzystne warunki rynkowe w zestawieniu z rosnącą pozycją Selvita S.A. na rynku usług w szeroko pojętej
branży „life science”, powinno zaowocować w kolejnych okresach dalszym wzrostem przychodów i
zwiększeniem rentowności działalności usługowej Spółki.

UCZESTNICTWO W TARGACH I WYDARZENIACH O DUŻYM ZNACZENIU MARKETINGOWYM
W II kwartale 2013 r. Spółka kontynuowała aktywną strategię marketingową i sprzedażową uczestnicząc w
najważniejszych konferencjach i targach branżowych, konsekwentnie budując markę Selvita S.A. w świecie
biotechnologii, nawiązując nowe kontakty handlowe oraz podtrzymując dotychczasowe dobre relacje z
klientami.
W II kwartale 2013 Selvita S.A. uczestniczyła m. in. w:
AACR Annual Meeting 2013, 6-10 kwietnia w Waszyngtonie,
BIO International Convention, 22-25 kwietnia w Chicago,
14th Annual Drug Discovery Leaders Summit, 10-11 czerwca w Genewie,
IATI (Israel Advanced Technology Industry) BioMed, 10-12 czerwca w Tel Awiwie,
Generics and Biosimilars in the CEE, 25-26 czerwca w Warszawie,
Bioforum, 22-23 maja w Budapeszcie.

POZOSTAŁE ISTOTNE WYDARZENIA W II KWARTALE 2013 R.
SELVITA OPUBLIKOWAŁA NAJNOWSZE WYNIKI SWOICH PROGRAMÓW
ONKOLOGICZNYCH NA AACR ANNUAL MEETING 2013
W dniach 6 – 10 kwietnia 2013 roku, na tegorocznej edycji konferencji AACR Annual Meeting 2013
w Waszyngtonie, Selvita S.A. przedstawiła najnowsze wyniki swoich programów badawczych w obszarze
onkologii. Konferencja organizowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Rakiem (AACR) (ang.
American Association for Cancer Research) jest jedną z najbardziej prestiżowych konferencji naukowych w
obszarze onkologii, na której wyniki swoich prac ogłaszają wszystkie firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne
pracujące nad nowymi lekami w tej dziedzinie.
W trakcie tegorocznej edycji konferencji Selvita S.A. zaprezentowała najnowsze wyniki badań dotyczące trzech
najbardziej zaawansowanych projektów onkologicznych tj.:
•
•
•

SEL24, potencjalnie najlepszego w swojej klasie programu ukierunkowanego na nowotwory układu
krwiotwórczego, celującego w kinazy Pim,
SEL120, potencjalnie pierwszego w swojej klasie inhibitora kinazy CDK8 z zastosowaniem w leczeniu
raka jelita grubego,
SEL128, potencjalnie pierwszego w swojej klasie programu celującego w kinazy MELK związane z
glejakiem.

Postery są dostępne na stronie internetowej Selvita S.A. pod adresem: http://www.selvita.com/r-doffer/download-a-poster

ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY PRZEZ SELVITA S.A.
W dniu 22 kwietnia 2012 r. Selvita S.A. otrzymała zlecenie na usługi chemiczne w zakresie odkrywania nowych
leków od jednego z największych globalnych koncernów farmaceutycznych na kwotę 323 070 USD
(1 015 990,54 PLN przeliczone po kursie 1 USD = 3,1448 PLN). Usługi będą realizowane od 22 kwietnia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r. Jest to pierwsze zamówienie złożone w ramach umowy ramowej o współpracy pomiędzy
tym klientem, a Selvita S.A. zawartej w dniu 19.03.2013 r. i będzie realizowane dla amerykańskiego oddziału
koncernu. W miarę pozytywnego rozwoju współpracy przy pierwszym zleceniu Zarząd Selvita S.A. spodziewa się
otrzymania kolejnych zamówień w ramach podpisanej umowy ramowej.

ORION PHARMA I SELVITA S.A. ZATRZYMUJĄ ROZWÓJ PROJEKTU SEL103
W dniu 18 czerwca 2013 r. Selvita S.A. została poinformowana przez Orion Pharma z Finlandii o decyzji Zespołu
Zarządzającego Portfelem Projektów Badawczo-Rozwojowych fińskiej firmy podjętej w zakresie projektu
SEL103. Firma Orion Pharma zdecydowała o zatrzymaniu dalszego rozwoju związków będących rezultatem
współpracy z Selvita S.A. rozpoczętej w lipcu 2010, a znajdujących się obecnie w fazie przedklinicznej. W
czerwcu 2012 r. Orion wybrał dwie cząsteczki z projektu SEL103, jako potencjalnych kandydatów
przedklinicznych, wykorzystujących innowacyjny mechanizm działania w leczeniu objawowym choroby
Alzheimera. Decyzja z czerwca 2013 r. została podjęta po szczegółowej analizie, obejmującej otoczenie
konkurencyjne w klasie celów molekularnych (targetów) projektu oraz właściwości cząsteczek zidentyfikowane
w procesie rozwoju przedklinicznego.
Selvita S.A. zachowuje prawa do dalszego rozwoju cząsteczek i w przypadku powodzenia będzie zobowiązana
do zapłaty płatności związanych z kamieniami milowymi firmie Orion.
W świetle decyzji Orion Pharma Zarząd Selvita S.A. przeanalizuje potencjalne kierunki rozwoju i komercjalizacji
wyników projektu SEL103.

WŁĄCZENIE AKCJI SELVITA S.A. DO SEGMENTU NEWCONNECT LEAD
Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w wyniku weryfikacji dokonanej w dniu 26
czerwca 2013 r., akcje Selvita S.A. zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Lead. Wynikające z tego
oznaczenie nazwy akcji Selvita S.A. w serwisach informacyjnych Giełdy i na stronie www.newconnect.pl
nastąpiło począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 lipca 2013 r.

ISTOTNE WYDARZENIA W OKRESIE MIĘDZY ZAKOŃCZENIEM II KWARTAŁU 2013,
A PUBLIKACJĄ RAPORTU
SELVITA S.A. OPUBLIKOWAŁA NAJNOWSZE WYNIKI PROGRAMU NEUROLOGICZNEGO NA
ALZHEIMER’S ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE 2013
Selvita S.A. przedstawiła najnowsze wyniki swojego programu badawczego w obszarze neurologii na
tegorocznej edycji konferencji Alzheimer’s Association International Conference 2013, która odbyła się w
dniach 13-18 lipca 2013 r. w Bostonie.
Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Alezheimera (ang. Alzheimer’s Association) jest uznaną,
globalną platformą wymiany informacji dotyczących najnowszych postępów w badaniach nad chorobą
Alzheimera i demencją.

Projekt SEL141, który był przedmiotem prezentacji, jest potencjalnie pierwszym w swojej klasie programem
celującym w kinazę DYRK1A i inne kinazy związane z tauopatiami, takimi jak choroba Alzheimera (AD) oraz
zespół Downa.

Kraków, 14 sierpnia 2013 r.

