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Zawarcie trzech znaczących umów  przez Selvita S.A.  
 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do wiadomości, iż w dniach 27 i 28 lipca 2016 r. Spółka 

zawarła następujące umowy z Nodthera Limited z siedzibą w Edynburgu ("Nodthera") związane z komercjalizacją 

projektu badawczego SEL212: 

1. Umowa sprzedaży programu SEL 212A obejmująca m.in. sprzedaż wyników prac badawczo-rozwojowych 

Data zawarcia: 27 lipca 2016 r. 

Przedmiot umowy: sprzedaż przez Spółkę na rzecz Nodthera programu badawczego SEL212A obejmująca 

m.in. prawa do wyników badań oraz know-how projektu badawczego SEL212A (nowych inhibitorów 

kompleksu Inflamasomu NLRP3) w celu realizacji przez Nodthera dalszych prac badawczo-rozwojowych i 

komercjalizacji cząsteczek o potencjale terapeutycznym. 

Istotne warunki: Spółka otrzyma płatność wstępną, w dniu podpisania umowy, w kwocie 500.000 GBP 
(2.603.700 PLN przeliczone po kursie 1 GBP = 5,2074 PLN) oraz kolejną płatność po osiągnięciu kamienia 
milowego w postaci określonego stopnia rozwoju programu. 

2. Umowa wniesienia programu SEL 212B obejmującego m.in. wyniki prac badawczo-rozwojowych w zamian 
za objęcie udziałów w Nodthera  

Data zawarcia: 28 lipca 2016 r. 

Przedmiot umowy: wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci programu badawczego 

SEL212B (nowych inhibitorów kompleksu Inflamasomu NLRP3) obejmująca m.in. prawa do wyników badań 

oraz know-how projektu badawczego SEL212B do Nodthera w celu realizacji przez Nodthera dalszych prac 

badawczo-rozwojowych i komercjalizacji cząsteczek o potencjale terapeutycznym, w zamian za 

mniejszościowy pakiet udziałów w Nodthera. 

Istotne warunki: wartość udziałów w Nodthera objętych przez Spółkę (w dniu podpisania umowy) w zamian 
za wniesienie wkładu niepieniężnego wynosi 1.910.000 GBP (9.946.134 PLN przeliczone po kursie 1 GBP = 
5,2074 PLN).  

3. Umowa zlecenia Spółce prac badawczo-rozwojowych w obszarze badań nad lekami 

Data zawarcia: 28 lipca 2016 r. 

Przedmiot umowy: zlecenie Spółce przez Nodthera prac badawczo-rozwojowych w obszarze badań nad 

lekami z obszaru schorzeń neurodegeneracyjnych i autozapalnych i dalszego rozwoju programu SEL212. 

Istotne warunki: łączna wartość prac zleconych w ramach umowy wynosi 2.782.500 GBP (14.489.590,50 PLN 

przeliczone po kursie 1 GBP = 5,2074 PLN). Badania będą realizowane od 1 sierpnia 2016 r. do 31 października 

2019 r. 

Działalność Nodthera będzie oparta o światowej klasy badania jakie prowadzone były do tej pory przez Spółkę. 

Głównym inwestorem w Nodthera jest Epidarex Capital II LP („Epidarex”), wiodący fundusz typu venture capital 

inwestujący w przedsięwzięcia na wczesnym etapie ich rozwoju w branżach wysokiego wzrostu takich jak life 

science oraz technologie medyczne. Międzynarodowy zespół zarządzający funduszem Epidarex ma 

udokumentowane doświadczenie we współpracy z najlepszymi naukowcami i przedsiębiorcami, mającej na celu 



rozwój wysoce innowacyjnych produktów dla światowego rynku opieki zdrowotnej. Jednym ze wspólników w 

Epidarex jest Eli Lilly, wiodąca globalna firma farmaceutyczna.  

Inflamasomy są wielkocząsteczkowymi kompleksami białkowymi obecnymi w cytoplazmie komórkowej, 

zdolnymi do rozpoznawania różnorodnych środowiskowych sygnałów zagrożenia i uważane są za istotną część 

wrodzonej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Aktywowanie kompleksu inflamasomu umożliwia 

dojrzewanie i sekrecję cytokin prozapalnych typu IL-1 i IL-18. Nadmierna aktywacja inflamasomu NLRP3 odgrywa 

ogromną rolę w patogenezie szeregu chorób, będących znaczącym obciążeniem dla obecnych systemów opieki 

zdrowotnej, takich jak: cukrzyca typu 2, dna moczanowa, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Alzheimera, 

czy choroby nowotworowe. Do niedawna inflamasom NLRP3 był trudnym celem molekularnym, jednakże 

znaczący postęp naukowy ożywił ponownie zainteresowanie tym celem biologicznym. Selektywne modulowanie 

aktywności inflamasomu NLRP3, zamiast blokowania działania cytokin znajdujących się niżej w ścieżce 

sygnałowej, posiada ogromny potencjał terapeutyczny. Nodthera ma stać się kluczowym graczem w obszarze 

rozwoju inhibitorów tego kompleksu białkowego. 

Zasady i warunki zawartych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ocenie 

Zarządu Spółki dalszy rozwój i komercjalizacja projektów SEL212A i SEL212B we współpracy z Nodthera jest 

najlepszą opcją rozwojową dla nich, gdyż umożliwi nawiązanie współpracy z doświadczonym międzynarodowym 

zespołem rozwijającym leki innowacyjne a także pozyskanie dalszych funduszy na projekt SEL212. 

Każda z umów osobno spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż wartość każdej z nich przekracza 10% kapitałów 

własnych Spółki. Na dzień zawarcia umowy sprzedaży programu SEL212A spółka Nodthera, założona w lipcu 2016 

roku, prowadząca działalność w zakresie rozwoju leków innowacyjnych, nie była powiązana z Selvita S.A.  

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 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: 

• Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu 

• Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu 


