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Zawarcie znaczącej  umowy z międzynarodowym koncernem farmaceutycznym  przez 

Selvita S.A.  

 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do wiadomości, że w dniu 22 grudnia 2015 r. Spółka 

zawarła umowę ("Umowa") z Merck KGaA z siedzibą w Darmstadt ("Merck"), której przedmiotem jest rozwój 

i komercjalizacja cząsteczek terapeutycznych w obszarze onkologii, skierowanych na wybrany przez strony 

Umowy jeden cel białkowy, opracowany przez Spółkę w latach 2013-2015 w ramach platformy metabolizmu 

nowotworów. 

W ramach Umowy Merck będzie prowadził rozwój związków, zaś Spółka będzie otrzymywała z góry określone 

płatności za osiągnięcie kolejnych kamieni milowych. Maksymalna kwota przychodów z tytułu kamieni 

milowych dla Spółki w trakcie pierwszych pięciu lat obowiązywania Umowy wynosi 1.850.000 EUR 

(7.846.035 PLN przeliczone po kursie 1 EUR = 4,2411 PLN), tym samym spełnia ona kryterium umowy znaczącej, 

gdyż powyższa kwota przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.  

W przypadku pomyślnego rozwoju i komercjalizacji leku przez Merck i zrealizowania wszystkich możliwych w 

umowie kamieni milowych, łączna kwota płatności dla Spółki wyniesie 16.500.000 EUR (69.978.150 PLN) 

począwszy od roku 2016. Spółka pragnie podkreślić, że powyższe kwoty są maksymalnymi kwotami możliwymi 

do uzyskania (tzw. bio-dollar value) natomiast realnie otrzymane przez Spółkę przychody zależeć będą od 

postępu badań przedklinicznych i klinicznych oraz poziomu przychodów ze sprzedaży osiąganych przez Merck z 

tytułu komercjalizacji związków.  

Zasady i warunki Umowy nie odbiegają od uzgodnień powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Dodatkowo Spółka otrzyma od Merck płatność w kwocie 200.000 EUR (848.220 PLN) w IV kwartale 2015 r. 

Spółka informuje ponadto, że istnieje możliwość podpisania z Merck kolejnych umów rozwoju i komercjalizacji 

cząsteczek opracowywanych przez Spółkę w latach 2013-2015 w ramach platformy metabolizmu nowotworów 

skierowanych na inne cele białkowe. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

• Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu 

• Krzysztof Brzózka – Wiceprezes Zarządu 


