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Zawarcie znaczącej  umowy przez Selvita S.A.  
 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do wiadomości, że w dniu 18 maja 2015 r. powziął 

wiadomość o zawarciu w dniu 15 maja 2015 r. umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

a konsorcjum naukowym, w skład którego wchodzą Selvita S.A. jako lider konsorcjum oraz jednostki naukowe: 

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN z siedzibą w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w 

Warszawie, Instytut Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w Warszawie, Małopolskie 

Centrum Biotechnologii (MCB) z siedzibą w Krakowie, Politechnika Wrocławska oraz Wydział Biochemii, 

Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WBBiB UJ) z siedzibą w Krakowie. Umowa przewiduje 

wykonanie i finansowanie projektu badawczego pt.: "Terapie epigenetyczne w onkologii" (EPigenetic 

THERapies in ONcology, EPTHERON) ("Projekt"), w ramach programu "Profilaktyka i leczenie chorób 

cywilizacyjnych STRATEGMED" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podstawowe dane o 

Projekcie: 

• wartość całkowita Projektu netto: 19 854 078 zł, 

• łączna wartość dofinansowania dla konsorcjum: 17 501 783 zł, 

• udział Spółki:  9 409 178 zł kosztów, w tym 7 056 883 zł dofinansowania, 

• czas realizacji: lata 2015 - 2017. 

Projekt ma na celu opracowanie nowych leków dla konkretnych, molekularnie scharakteryzowanych populacji 

pacjentów oraz identyfikację biomarkerów wspomagających zastosowanie tych nowych cząsteczek w 

badaniach klinicznych i leczeniu pacjentów onkologicznych. Partnerzy konsorcjum będą współpracować 

wnosząc do projektu doświadczenie i specjalizację w różnych obszarach badawczych w celu przeniesienia 

wyników badań podstawowych do praktyki klinicznej i stworzenia nowych terapii spersonalizowanych. 

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych 

Spółki. 

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

Osoby reprezentujące spółkę: 

• Krzysztof Brzózka - Wiceprezes Zarządu 

• Tomasz Nocuń - Prokurent 


