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Zawarcie istotnej umowy przez Selvita S.A.  

Zarząd Selvita S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości, iż w dniu 11 marca 2013 r. wpłynęła do Spółki informacja 

o zawarciu umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Selvita S.A. o dofinansowanie projektu 

pt. „Innowacyjne leki onkologiczne oddziaływujące na metabolizm komórek nowotworowych”: 

• wartość całkowita projektu netto: 23 320 000 zł, 

• wartość dofinansowania: 17 190 000 zł, 

• czas realizacji: lata 2013 – 2015. 

Dofinansowanie na powyższy projekt jest najwyższe spośród wszystkich dotacji przyznanych dotąd Spółce. 

Celem projektu jest opracowanie nowych małocząsteczkowych substancji, które będą hamować szlaki 

sygnałowe aktywujące metabolizm w komórkach nowotworowych. Celami terapeutycznymi projektu są białka 

które regulują metabolizm węglowodanów, tłuszczy oraz białek, a także funkcjonowanie mitochondriów, czyli 

procesów zaburzonych w chorobach nowotworowych i leżących u podstaw transformacji nowotworowej. 

Rozwój nowych terapii w oparciu o inhibitory metabolizmu oraz ogromne możliwości łączenia nowopowstałych 

terapii z już istniejącymi będzie miał ogromny wpływ na sposoby leczenia raka.  

Selvita S.A. zgromadziła do tej pory niezwykle cenne doświadczenie na polu terapii przeciwnowotworowych, 

które zaowocowało utworzeniem własnej platformy onkologicznej inhibitorów kinaz. Wykorzystując wiedzę 

i umiejętności pozyskane w aktualnie prowadzonych projektach rozwoju leków, Spółka podjęła decyzję 

o uruchomieniu drugiej onkologicznej platformy badawczej: metabolizmu nowotworów. Dzięki temu Selvita 

będzie jednym z liderów w tym nowym i ekscytującym obszarze badawczym, który prawdopodobnie zmieni 

przyszłość terapii przeciwnowotworowych. 

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 

bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

• Krzysztof Brzózka – Członek Zarządu  

• Tomasz Nocuń – Prokurent 


