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Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej  

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje informację 
poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 28 czerwca 2017 r. 
na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.  
 
Treść informacji poufnej , której przekazanie zostało opóźnione: 
 
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała 
wypowiedzenie umowy zawartej w dniu 28 lipca 2016 r. z Nodthera Limited z siedzibą w Edynburgu ("Nodthera"), 
której przedmiotem było zlecenie Spółce przez Nodthera prac badawczo-rozwojowych w obszarze badań nad 
lekami z obszaru schorzeń neurodegeneracyjnych i autozapalnych i dalszego rozwoju programu badawczego 
SEL212 ("Umowa"), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2016 z dnia 28 lipca 2016 
r. Wypowiedzenie Umowy nastąpiło, ze skutkiem na dzień 28 lipca 2017 r. Wypowiedzenie Umowy w ocenie 
Zarządu Spółki jest związane z potrzebą zapewnienia większej elastyczności po stronie Nodthera po dokonaniu 
podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w czerwcu tego roku, a także faktem że na obecnym etapie 
zaawansowania projektu SEL212 nie wymaga on zaangażowania FTE w takiej ilości jak w poprzednich fazach 
rozwoju.  
 
Podwyższenie kapitału zakładowego w Nodthera o kwotę GBP 500 000 nastąpiło w dniu 6 czerwca 2017. W 
wyniku tego podwyższenia udział Spółki w kapitale zakładowym Nodthera wynosi 43,31%. 
 
Jednocześnie, uwzględniając pozytywne wyniki dotychczasowych prac, Nodthera wyraziła wolę dalszych rozmów 
w przedmiocie kontynuacji prac nad projektem SEL212 w zakresie objętym Umową. Niezwłocznie po otrzymaniu 
wypowiedzenia Umowy Spółka podjęła rozmowy z Nodtherą, których celem jest przedłużenie współpracy obu 
spółek. Zarząd Spółki, dostrzega potencjał komercyjny w dalszym rozwoju programu badawczego SEL212 i stoi 
na stanowisku zasadności naukowej dokończenia projektu na zmienionych warunkach i w tym celu podejmuje 
intensywne działania zmierzające do ustalenia nowych zasad współpracy, a po pozyskaniu kolejnej rundy 
finansowania Nodthera, jej wzmocnienia.  
 
W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było uzasadnione z uwagi na fakt, iż Spółka 
rozpoczęła negocjacje, mające na celu uzyskanie porozumienia z Nodthera, na mocy którego strony dokonałaby 
renegocjacji warunków dalszej współpracy, zaś natychmiastowe ujawnienie informacji o wypowiedzeniu Umowy 
mogło negatywnie wpłynąć na wynik negocjacji, a co za tym idzie mogło doprowadzić do niekorzystnych dla 
Spółki skutków biznesowo-finansowych, a także wpłynąć na niewłaściwą ocenę tej informacji przez rynek.  
 
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu 
Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze 
wskazaniem spełnienia przesłanek tego opóźnienia. 
 
Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości, że w dniu 27 lipca 2017 r. Spółka zawarła z Nodthera umowę 
współpracy na okres trzech lat, w ramach której Nodthera złożyła zlecenie Spółce na prowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych nad projektem SEL212. Wartość prac zleconych wyniesie w pierwszych 12 miesiącach 



jego obowiązywania 428 400 GBP (2 044 410,48 PLN przeliczone po kursie 1 GBP = 4,7722 PLN). Zasady i warunki 
zawartej umowy oraz zlecenia nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.  
 
W efekcie wypowiedzenia Umowy oraz zawarcia nowej umowy skonsolidowane przychody w roku obrotowym 
2017 z tytułu współpracy z Nodthera zmniejszą się o przewidywaną kwotę 283 333 GBP (1 352 121,74 PLN 
przeliczone po kursie 1 GBP = 4,7722 PLN). 
 
Nodthera prowadzi obecnie rozmowy z potencjalnymi nowymi inwestorami, których pomyślne zakończenie 
umożliwi pełną realizację długoterminowej strategii firmy. 
 
Pozostałe umowy dotyczące współpracy Spółki z Nodthera, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 
nr 25/2016 z dnia 28 lipca 2016 r pozostają w mocy. 
 
   
Podstawa prawna: 
art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) 
 
 
Osoby reprezentujące Spółkę:  
 
• Krzysztof Brzózka - Wiceprezes Zarządu  

• Tomasz Nocuń - Prokurent 

 

 


