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1. Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej 

1.1 Podmiot dominujący 

Firma Spółki Selvita spółka akcyjna 

Siedziba ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 120515330 

NIP 679-29-42-955 

Forma prawna  spółka akcyjna 

Numer w KRS  0000367359 

Strona www www.selvita.com 

1.2 Podmioty powiązane 

Firma Spółki  BioCentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 356815670 

NIP 676-226-47-81 

Forma prawna  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Numer w KRS  0000206301 

Strona www www.biocentrum.com.pl 

Udziałowcy 100% udziałów posiada Selvita S.A. 

 

Firma Spółki  
Selvita spółka akcyjna i BioCentrum spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 121483482 

NIP 676-243-82-93 

Forma prawna  spółka jawna 

Numer w KRS  0000381101 

Wspólnicy Selvita S.A. (88%) i BioCentrum sp. z o.o. (12%) 

 

Firma Spółki  
Selvita Services spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 122456205 

NIP 676-245-16-49 

Forma prawna  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Numer w KRS  0000403763 

Wspólnicy 100% udziałów posiada Selvita S.A. 

 

1.3 Główny przedmiot działalności Grupy Kapitałowej 
Działalność Grupy Kapitałowej należy rozpatrywać w trzech aspektach: 

 działalności badawczo-rozwojowej, realizowanej poprzez własne projekty badawcze w 

zakresie innowacyjnych leków, 

 świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz klientów zewnętrznych, w szczególności z 

branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, 

 wdrażania systemów bioinformatycznych. 
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1.4 Informacja o strukturze akcjonariatu Selvita S.A. 
Na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu Selvita S.A. przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz Suma akcji  % akcji  Głosy  % głosów  

Paweł Przewięźlikowski    5 509 310   52,65%   9 009 310    62,08% 

Bogusław Sieczkowski      908 259     8,68%   1 457  897    10,05% 

Privatech Holdings Limited       820 000     7,84%      820 000       5,65% 

Pozostali akcjonariusze    3 225 997   30,83%    3 225 997     22,23% 

Suma   10 463 566  100% 14 513 566   100% 

2 Wybrane dane finansowe  

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. dane skonsolidowane 

Pozycja 

Za okres  od 

01.04.2011 

 do 30.06.2011 

Za okres  od 

01.04.2012 

 do 30.06.2012 

Narastająco od 

początku roku  

Za okres  od 

01.01.2011 

 do 30.06.2011 

Narastająco od 

początku roku  

Za okres  od 

01.01.2012 

 do 30.06.2012 

kapitał własny 15 492 997,96  8 137 793,68  15 492 997,96  8 137 793,68  

należności długoterminowe 162 031,23  98 078,39  162 031,23  98 078,39  

należności krótkoterminowe 1 449 467,54  2 168 542,28  1 449 467,54  2 168 542,28  

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 411 835,54  4 772 885,95  9 411 835,54  4 772 885,95  

zobowiązania długoterminowe 18 002,80  43 966,86  18 002,80  43 966,86  

zobowiązania krótkoterminowe 1 025 846,99  2 232 990,05  1 025 846,99  2 232 990,05  

Amortyzacja 382 689,16  429 974,51  762 249,69  823 752,71  

przychody netto ze sprzedaży 2 184 671,53  2 274 620,35  4 158 947,97  4 333 612,08  

przychody z dotacji 626 188,61  1 770 977,54  1 508 450,73  2 924 705,92  

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji 2 810 860,14  4 045 597,89  5 667 398,70  7 258 318,00  

zysk/strata na sprzedaży -2 069 290,41  -3 732 483,25  -4 243 870,83  -6 500 320,57  

zysk/strata na działalności operacyjnej -1 443 341,11  -1 914 983,15  -2 735 656,77  -3 493 141,79  

zysk/strata brutto 473 584,00  -1 837 318,06  -1 020 074,41  -3 496 066,47  

zysk/strata netto 420 369,00  -1 837 318,06  -848 281,41  -3 496 066,47  

skorygowany zysk/strata netto (bez uwzględnienia 
transakcji sprzedaży akcji Mabion S.A.) 

-1 609 631,00  -1 837 318,06  -2 878 281,41  -3 496 066,47  

3 Komentarz Zarządu Selvita S.A. na temat czynników i zdarzeń, 

które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

3.1 Wzrost i dynamika przychodów oraz wynik finansowy 
W drugim kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody w wysokości 

4.045,5 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie w roku 2011 przychody wyniosły 2.810,8 tys. zł, 

tym samym dynamika przychodów wyniosła 43,9%. Osiągnięcie wzrostu było możliwe dzięki większej 

wartości realizowanych kontraktów oraz projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej. 

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.274,6 tys. zł co dało dynamikę na poziomie 4,1% w stosunku 

do drugiego kwartału 2011 kiedy to sprzedaż netto wyniosła 2.184,6 tys. zł. Osiągnięcie wzrostu 
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przychodów ze sprzedaży było możliwe między innymi dzięki podpisaniu w Q1 2012 aneksu 

zwiększającego zakres prac w ramach projektu SEL103 (lek na chorobę Alzheimera) prowadzonych 

dla Orion Corporation z Espoo w Finlandii oraz pozyskaniu nowych klientów na usługi Grupy. 

O 182,8% wzrosły przychody z tytułu dotacji (Q2 2012/Q2 2011) z 626,1 tys. zł do 1.770,9 tys. zł. 

Wzrost przychodów z tytułu dotacji wynika z kontynuacji realizacji dotowanych projektów 

badawczych, rozpoczęcia realizacji nowego projektu badawczego w obszarze ośrodkowego systemu 

nerwowego – SEL141, zwiększenia intensywności realizacji projektu opracowania nowatorskiej 

technologii ekspresji białek rekombinowanych realizowanego przez BioCentrum sp. z o.o. oraz 

kontynuacji odpisów w przychody otrzymanych dotacji infrastrukturalnych ujętych na rozliczeniach 

międzyokresowych przychodów.  

Wartość przychodów wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów 

handlowych oraz umów o dotacje (backlog) wynosi : 

 na rok 2012:   14.533,2 tys. zł 

 na lata 2012 - 2014:  29.029,8 tys. zł 

Dla porównania wartość przychodów komercyjnych i z tyt. dotacji w roku 2011 wyniosła 12.654,3 tys. 

zł. 

Za drugi kwartał 2012 roku Grupa Kapitałowa Selvita S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 

1.837,3 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku zysk netto wyniósł 420,3 tys. zł. 

Zysk wykazany w drugim kwartale 2011 roku był przede wszystkim efektem zysku z jednorazowej 

transakcji – sprzedaży akcji Mabion S.A. w kwocie 2.030,0 tys. zł. Po wyeliminowaniu wpływu tej 

transakcji strata netto Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za Q2 2011 wyniosła 1.609,6 tys. zł 

Zwiększenie straty netto jest bezpośrednim wynikiem realizacji planów Grupy Kapitałowej 

zmierzających do zintensyfikowania prac badawczo- rozwojowych, które mają charakter inwestycji 

zwiększających przyszłe przychody Grupy i jej wartość rynkową. W bieżącym kwartale zgodnie 

z zasadą ostrożności nie utworzono aktywów z tyt. podatku odroczonego od straty poniesionej 

w Q2 2012, co spowodowało, iż strata netto za bieżący kwartał jest wyższa niż w okresie 

porównywalnym.  

Po przeprowadzonej w kwietniu 2011 emisji akcji Grupa Kapitałowa Selvita S.A. zwiększyła istotnie 

wydatki na prace badawczo-rozwojowe, sprzedaż i marketing. Wzrost miał miejsce przede wszystkim 

w drugim i trzecim kwartale 2011. W kolejnych kwartałach wpływ efektu bazy w zakresie kosztów 

będzie mniejszy, a przychody komercyjne i z dotacji będą rosły w związku z czym Zarząd Selvita S.A. 

spodziewa się istotnej poprawy wyników w drugim półroczu 2012 zarówno w porównaniu 

z pierwszym półroczem 2012 jak i drugim półroczem 2011. 

Stan środków pieniężnych Grupy na dzień sporządzenia raportu wynosi 4.683,0 tys. zł. Dane 

dotyczące okresu porównawczego przekształcone zostały do danych porównywalnych zgodnie 

z obowiązującą od 1 stycznia 2012 polityką rachunkowości. Szczegóły zmiany polityki rachunkowości 

opisano w kolejnym punkcie raportu. 



 
Raport kwartalny skonsolidowany SELVITA S.A. -  Q2 2012 Strona 6 

3.2 Wpływ zmiany polityki rachunkowości na dane porównawcze 
15 maja 2012 r. Zarząd Selvita S.A. podjął uchwałę o zmianie polityki rachunkowości. Zmiana ma na 

celu zapewnienie współmierności przychodów oraz związanych z nimi kosztów. Dotychczas 

przychody z tytułu dotacji uznawane były metodą „kasową” - przychód rozpoznawany dopiero 

w momencie wpływu refundacji bądź wydania wcześniej otrzymanej zaliczki. Powodowało to 

zaburzenie zasady współmierności przychodów i kosztów, a co za tym idzie zniekształcało wyniki 

finansowe Grupy. 

Począwszy od 1 stycznia 2012 roku zmieniono sposób uznawania przychodów z tytułu dotacji 

przyznanych spółkom Grupy Selvita, które obecnie dokonywane są poprzez odpisy miesięczne 

proporcjonalne do poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów wymienionych 

w harmonogramach rzeczowo – finansowych stanowiących załączniki do poszczególnych umów 

o dofinansowanie.  

Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem nowej polityki, jest zmiana podejścia instytucji 

finansujących do kwestii rozliczeń dotacji. Od 2012 roku dotacje rozliczane są okresami/kwartałami 

(zaliczka bądź refundacja przypisana jest bezpośrednio do kosztów danego okresu, a nie do 

konkretnych zadań, co ma swoje odzwierciedlenie w zmienionych harmonogramach umów 

o dotację). 

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany polityki na dane finansowe zaprezentowane w okresie 

porównawczym. Najważniejszą zmianą jest wzrost przychodów z tyt. dotacji, wynikający z uznania 

przychodów proporcjonalnie do poniesionych kosztów, niezależnie od wpływu dofinansowania na 

rachunki bankowe spółki, a także wzrost kapitału własnego powiększonego dodatkowo o kwoty 

odniesione na lata poprzednie (przed 2011). 

Grupa Selvita S.A. dane skonsolidowane  

Pozycja 

Za okres  od 

01.04.2011 

 do 30.06.2011 

dane pierwotne 

Za okres 

od 01.04.2011 

 do 30.06.2011 

dane przekształcone 

Różnica 

kapitał własny 14 791 540,33 15 492 997,96 701 457,63 

przychody netto ze sprzedaży 2 184 671,53 2 184 671,53 0,00 

przychody z dotacji 456 309,15 626 188,61 169 879,46 

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji 2 640 980,68 2 810 860,14 169 879,46 

zysk/strata na sprzedaży -2 069 290,41 -2 069 290,41 0,00 

zysk/strata na działalności operacyjnej -1 613 220,57 -1 443 341,11 169 879,46 

zysk/strata brutto 303 704,54 473 584,00 169 879,46 

zysk/strata netto 250 489,54 420 369,00 169 879,46 

 

3.3 Prognozy wyników finansowych 
Grupa Kapitałowa Selvita S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników 

finansowych. 
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4 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 

4.1 Działalność B+R 
Grupa Kapitałowa Selvita S.A. w Q2 2012 pomyślnie kontynuowała wszystkie projekty badawcze oraz 

rozpoczęła realizację nowego – o nazwie kodowej SEL141. 

W projekcie SEL103 realizowanym we współpracy z firmą Orion Pharma Selvita osiągnęła kolejny 

etap w pracach badawczych. W ramach tego etapu wyselekcjonowane związki z dwóch rodzin 

chemicznych będą poddane dalszej charakterystyce przedklinicznej, zanim nastąpi wybór kandydata 

do rozwoju klinicznego. Bardziej szczegółowy opis osiągniętego sukcesu badawczego znajduje się na 

stronie internetowej pod adresem: 

http://www.selvita.com/pl/aktualnosci/aktualnosci/153-selvita-i-orion-pharma-osiagnely-kolejny-

etap-w-pracach-badawczych-nad-choroba-alzheimera 

W przypadku wyboru kandydata do badań klinicznych Selvita spodziewa się otrzymania płatności 

z Orion Pharma w wysokości 500 000 € (pięćset tysięcy euro), z której 25% będzie przeznaczona dla 

Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Ewentualna decyzja o wyborze powinna nastąpić 

w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. 

W projekcie SEL24 w Q2 Grupa w dalszym ciągu prowadziła intensywne prace nad rozwojem drugiej 

generacji inhibitorów kinaz Pim. Badania koncentrowały się na rozwoju serii związków 

charakteryzujących się zwiększoną selektywnością oraz bezpieczeństwem, przy zachowaniu wysokiej 

aktywności w niszczeniu komórek rakowych. Zidentyfikowano szereg nowych związków o bardzo 

obiecującym profilu aktywności oraz selektywności. Wstępne badania in vivo potwierdziły 

skuteczność inhibitorów drugiej generacji w modelach heteroprzeszczepów zwierzęcych po podaniu 

doustnym.  

Wstępne wyniki badań toksykologicznych prowadzonych na dwóch modelach zwierzęcych dla 

kandydata z pierwszej serii, związku SEL24-A1 są pozytywne. W ramach testowanych dawek nie 

osiągnięto LD50, a bezpieczne dawki podawane szczurom i psom w ramach 7-dniowego 

eksperymentu wyznaczenia maksymalnej tolerowanej dawki pozwoliły na wyznaczenie około  

10-krotnego okna terapeutycznego pomiędzy przewidywaną dawką efektywną u ludzi, a dawką 

powodującą ewentualne efekty uboczne.  

W projekcie SEL24 selekcja potencjalnego kandydata z drugiej serii jest planowana do końca roku 

2012, natomiast wybór kandydata klinicznego w 2013.  

Prace badawczo rozwojowe w projekcie SEL120 skupiają się na optymalizacji cząsteczek wiodących 

o aktywności na kinazy CDK8/9 względem ich parametrów bezpieczeństwa, takich jak potencjalna 

aktywność na kanały jonowe hERG. W tym zakresie osiągnięto już pierwsze sukcesy i zidentyfikowano 

związki o satysfakcjonującym profilu bezpieczeństwa oraz wysokiej selektywności względem kinazy 

CDK8. Testy przeprowadzone in vivo w mysim modelu wszczepianego raka jelita potwierdziły 

aktywność wybranego do badań związku. W Q3 Grupa ma zamiar kontynuować pracę wokół 

struktury wiodącej oraz przeprowadzić dodatkowe badania in vivo dla małej grupy związków oraz 

w kombinacji ze standardowymi lekami stosowanymi w terapii raka jelita grubego.  

http://www.selvita.com/pl/aktualnosci/aktualnosci/153-selvita-i-orion-pharma-osiagnely-kolejny-etap-w-pracach-badawczych-nad-choroba-alzheimera
http://www.selvita.com/pl/aktualnosci/aktualnosci/153-selvita-i-orion-pharma-osiagnely-kolejny-etap-w-pracach-badawczych-nad-choroba-alzheimera
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Prace badawczo rozwojowe w projekcie SEL128 postępują zgodnie z harmonogramem. Zostały 

wdrożone metody in vitro służące do analizy aktywności bibliotek chemicznych na wybrany pierwszy 

cel terapeutyczny, które będą poddane screeningowi w Q3. Dodatkowo synteza pierwszej biblioteki 

chemicznej została rozpoczęta, a w grupie już zsyntetyzowanych związków zidentyfikowano pierwsze 

inhibitory do fazy optymalizacji hit-to lead.  

Celem projektu SEL141 rozpoczętego w Q2 jest stworzenie innowacyjnego leku modyfikującego 

przebieg choroby Alzheimera i innych chorób z grupy tauopatii poprzez zahamowanie aktywności 

kinaz fosforyzujących białko Tau. W ramach przeprowadzonych prac wykazano silne hamowanie 

wybranych kinaz tau przez różne chemotypy z biblioteki chemicznej Selvita S.A. oraz wykazano 

konieczną biodostępność w modelach zwierzęcych i silną penetrację do mózgu wybranych 

inhibitorów. Dodatkowo, pierwsze eksperymenty przeprowadzone na modelach komórkowych 

potwierdziły zahamowanie fosforylacji białka tau w odpowiedzi na traktowanie inhibitorami DYRK1a 

zidentyfikowanymi w bibliotece Selvity. W kolejnych miesiącach głównym zadaniem będzie rozwój 

najbardziej obiecujących serii chemicznych w celu wytypowania struktur wiodących rozwijanych 

w dalszych etapach projektu.  

4.2 Komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych 
Grupa Kapitałowa Selvita S.A. prowadzi intensywne rozmowy z klientami zainteresowanymi 

projektami SEL24, SEL120 i SEL141, przede wszystkim z zagranicy.  

Zarząd Selvita S.A. ma nadzieję na sfinalizowanie kontraktów partneringowych do końca 2012. 

4.3 Działalność usługowa 
W zakresie działalności usługowej Grupa pozyskała nowych klientów i kontynuowała współpracę 

z dotychczasowymi. Podpisano pierwsze znaczące kontrakty (jednorazowe zamówienia > 100 000 PL) 

z klientami z USA. W dziale chemicznym firmy nastąpił także wzrost udziału kontraktów w modelu 

FTE, w których klient płaci za prace naukowców Selvity wykonujących dla niego prace badawczo-

rozwojowe kosztem kontraktów fixed-price, gdzie klient płaci za wyprodukowaną substancję. 

Kontrakty takie cechują się znacząco większą rentownością, której uzyskanie było możliwe dzięki 

wzroście reputacji i zaufania do zespołów Selvity. 

4.4 Uczestnictwo w targach i wydarzeniach o dużym znaczeniu 

marketingowym 
W II kwartale 2012 r. Spółka kontynuowała aktywną strategię marketingową i sprzedażową 

zapoczątkowaną w roku 2011 przez podwojenie liczby pracowników działów sprzedaży oraz 

zwiększenie częstotliwości uczestnictwa w najważniejszych konferencjach i targach branżowych, 

konsekwentnie budując markę Grupy Kapitałowej Selvita w świecie biotechnologii, nawiązując nowe 

kontakty handlowe oraz podtrzymując dotychczasowe dobre relacje z klientami. 

W II kwartale 2012 Grupa Kapitałowa Selvita S.A. uczestniczyła m.in. w: 

 AACR Annual Meeting 2012, 31 marca - 4 kwietnia 2012, Chicago, USA 

 Strategies in Pharma Outsourcing 2012 - 23-25 kwietnia 2012, Berlin, Niemcy 

 BioForum - 23-24 maja 2012, Brno, Czechy 

 BIO Convention International - 18-21 czerwca 2012, Boston, USA 

Ponadto Grupa zorganizowała następujące seminaria dotyczące rozwiązań LIMS: 
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  „System informatyczny klasy LIMS w nowoczesnym biobanku” - 17 kwietnia 2012 

w Warszawie, 

 „Efektywna praca laboratorium przy wsparciu systemu STARLIMS" - 18 kwietnia 2012 roku 

w Warszawie. 

4.5 Pozostałe istotne wydarzenia w II kwartale 2012 

Selvita S.A. w czołówce rankingu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce 

W dniu 22 czerwca 2012 roku Selvita S.A. odebrała dwie nagrody w ramach najnowszego rankingu 

najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, organizowanego co roku przez Instytut Nauk 

Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk: 

 II miejsce w Rankingu najbardziej innowacyjnych firm małych i średnich w Polsce w 2010 roku 

oraz 

 III miejsce w Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku. 

Uchwała Zarządu o wprowadzeniu akcji Selvita S.A. serii D do systemu alternatywnego 

obrotu , zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą 

W dniu 3 kwietnia 2012 r. akcjonariusze uprawnieni z wszystkich 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden 

tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych Selvita S.A. serii D złożyli do Zarządu wnioski o zamianę 

przysługujących im akcji imiennych na akcje na okaziciela, a następnie o wprowadzenie tych akcji do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect. W związku z tym Zarząd Spółki w dniu 6 

kwietnia 2012 r. podjął uchwałę, na mocy której dokonał konwersji wszystkich akcji imiennych serii D 

na akcje na okaziciela. Następnie w celu wprowadzenia akcji serii D do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect Zarząd w dniu 11 kwietnia 2012 r. zawarł z Chabasiewicz, Kowalska i 

Partnerzy Radcowie Prawni umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy 

wprowadzeniu akcji serii D do obrotu na rynku New Connect. 

Decyzja PARP o rekomendowaniu do dofinansowania innowacyjnego projektu 

badawczego Selvita S.A. w obszarze chorób autoimmunologicznych w wysokości 3,87 mln 

PLN 

W dniu 13.04.2012 r. Zarząd Selvita S.A. otrzymał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

pisemną informację o rekomendowaniu do finansowania projektu Spółki dotyczącego rozwoju 

innowacyjnej terapii chorób o podłożu autozapalnym i autoimmunologicznym. 

• całkowita wartość projektu: 4.900.000 PLN  

• wartość dofinansowania: 3.872.000 PLN  

• czas realizacji: lata 2012 - 2014 

Projekt został złożony w ramach II rundy naboru przeprowadzonego w 2011 roku do Działania 1.4 

„Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

Zgodnie z informacją w otrzymanym piśmie umowa o dofinansowanie projektu będzie mogła zostać 

zawarta w przypadku dostępnej alokacji w ramach Działania 1.4 POIG. 

Udana realizacja projektu przyczyni się do rozbudowy portfela projektów innowacyjnych Grupy 

Kapitałowej Selvita S.A. o nowy obszar terapeutyczny związany z chorobami o podłożu 

autoimmunologicznym oraz autozapalnym i do istotnego zwiększenia przychodów z działalności 

badawczej w kolejnych latach. 
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Zawarcie umowy z NCBiR o wykonanie i finansowanie projektu "Zastosowanie 

inhibitorów kinaz białkowych jako celowanych terapii przeciwnowotworowych" 

W dniu 16 maja 2012 r. do Selvita S.A. wpłynęła informacja o zawarciu umowy pomiędzy Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju, a Selvita S.A. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w 

ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH pt. „Zastosowanie inhibitorów kinaz 

białkowych jako celowanych terapii przeciwnowotworowych”: 

• wartość całkowita projektu: 2 368 080 zł, 

• wartość dofinansowania: 1 696 000 zł, 

• czas realizacji: lata 2012 – 2014. 

Udana realizacja prac badawczych przyczyni się do rozbudowy portfela projektów innowacyjnych 

Grupy Kapitałowej Selvita S.A. w obszarze onkologii oraz istotnego zwiększenia przychodów 

w kolejnych latach. Prace badawczo-rozwojowe wykorzystają doświadczenie Spółki w zakresie 

inhibitorów kinaz zdobyte w projektach SEL24, SEL120, SEL128 i SEL141. 

Osiągnięcie celów naukowych we współpracy z Orion Pharma w projekcie SEL103 

dotyczącym choroby Alzheimera 

Selvita S.A. realizując umowę o współpracy badawczo-rozwojowej zawartej przez Selvita S.A. 1 lipca 

2010 z firmą Orion Pharma z Finlandii osiągnęła cele pierwszego etapu naukowego współpracy, 

uzyskując jej pozytywną ocenę przez Orion Pharma. Dalsze badania i rozwój pierwszej generacji 

związków stworzonej w projekcie będą prowadzone przez Orion Pharma, a Selvita skoncentruje się 

na uzupełniających pracach badawczych zgodnie z aneksem do umowy zawartym w dniu 2 kwietnia 

2011.  

Zgodnie z warunkami umowy zawartej w 2010 dalszy przebieg rozwoju projektu SEL103 oraz 

osiągnięcie zakładanych w związku z tym przychodów przez Selvita S.A. będzie zależał od uzyskania 

kolejnych pozytywnych wyników charakteryzacji cząsteczek w zakresie ich skuteczności 

terapeutycznej, bezpieczeństwa i konkurencyjności rynkowej prowadzonej przez Orion Pharma. 

Pełny tekst komunikatu o przebiegu współpracy jest dostępny na stronach internetowych Selvita S.A. 

Osiągnięcie celów naukowych w projekcie SEL103 ma duże znaczenie dla Grupy Kapitałowej Selvita 

S.A. ze względu na: 

 uprawdopodobnienie dalszych przychodów z kamieni milowych w projekcie SEL103, 

 wzmocnienie marki Selvita S.A. jako rzetelnego autora projektów innowacyjnych 

komercjalizowanych w procesie partneringu wraz z międzynarodowymi firmami 

farmaceutycznymi, 

 uwiarygodnienie Selvita S.A. jako kompetentnego partnera badawczo-rozwojowego dla 

klientów na usługi drug discovery. 

4.6 Istotne wydarzenia w okresie między zakończeniem II kwartału 2012, 

a publikacją raportu 

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą 

Z dniem 15 lipca 2012 r. uległa zmianie poprzez jej przedłużenie na czas nieokreślony umowa zawarta 

przez Selvita S.A. z Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni na świadczenie usług 

autoryzowanego doradcy („Umowa”). Pozostałe postanowienia Umowy pozostały bez zmian. 
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Uchwała Zarządu KDPW o rejestracji akcji serii D 

Zgodnie z uchwałą nr 527/12 z dnia 17 lipca 2012 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A., postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 

551.066 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł każda oraz oznaczyć je 

kodem PLSELVT00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Spółkę organizującą alternatywny 

system obrotu o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym 

systemie obrotu, do którego wprowadzone zostały inne akcje Spółki.  

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D 

W dniu 6 sierpnia 2012 r. został wysłany do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu 551 066 akcji Spółki serii D o wartości 

nominalnej 0, 40 zł każda. 

 

Kraków, 14 sierpnia 2012 r. 
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1. Podstawowe dane o Emitencie 

1.1 Dane adresowe 

Firma Spółki  Selvita Spółka akcyjna 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 120515330 

NIP 679-29-42-955 

Forma prawna  Spółka akcyjna 

Numer w KRS  0000367359 

Strona www www.selvita.com 

1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzą:  

 Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu, 

 Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu, 

 Krzysztof Brzózka – Członek Zarządu, 

 Miłosz Gruca – Członek Zarządu, 

 Sebastian Kwaśny – Członek Zarządu. 

W II kwartale 2012 roku, ani do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie dokonywano zmian 

osobowych w Zarządzie Spółki. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki liczy 6 osób. W skład Rady 

Nadzorczej wchodzą:  

 Dr Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Dr Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Rafał Chwast – Członek Rady Nadzorczej, 

 Adam Przewięźlikowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Prof. Adam Dubin – Członek Rady Nadzorczej, 

 Wojciech Chabasiewicz – Członek Rady Nadzorczej. 

W II kwartale 2012 roku, ani do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie dokonywano zmian 

osobowych w składzie Rady Nadzorczej. 

1.3 Główny przedmiot działalności Emitenta 

Działalność Spółki należy rozpatrywać w trzech aspektach: 

 działalności badawczo-rozwojowej, realizowanej poprzez własne projekty badawcze 

w zakresie innowacyjnych leków, 

 świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz klientów zewnętrznych, w szczególności 

z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, 

 wdrażania systemów bioinformatycznych. 
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1.4 Informacja o strukturze akcjonariatu Selvita S.A. 
Na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu Selvita S.A. przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz Suma akcji  % akcji  Głosy  % głosów  

Paweł Przewięźlikowski    5 509 310   52,65%   9 009 310    62,08% 

Bogusław Sieczkowski      908 259     8,68%   1 457  897    10,05% 

Privatech Holdings Limited       820 000     7,84%      820 000       5,65% 

Pozostali akcjonariusze    3 225 997   30,83%    3 225 997     22,23% 

Suma   10 463 566  100% 14 513 566   100% 

1.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Selvita S.A. 
Na dzień 30 czerwca 2012 r. w skład Grupy Kapitałowej, poza podmiotem dominującym: Selvita S.A. 

z siedzibą Krakowie wchodziły następujące podmioty powiązane:  

 

Firma Spółki  BioCentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 356815670 

NIP 676-226-47-81 

Forma prawna  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Numer w KRS  0000206301 

Strona www www.biocentrum.com.pl 

Udziałowcy 100% udziałów posiada Selvita S.A. 

 

Firma Spółki  
Selvita spółka akcyjna i BioCentrum spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 121483482 

NIP 676-243-82-93 

Forma prawna  spółka jawna 

Numer w KRS  0000381101 

Wspólnicy Selvita S.A. (88%) i BioCentrum sp. z o.o. (12%) 

 

Firma Spółki  
Selvita Services spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 122456205 

NIP 676-245-16-49 

Forma prawna  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Numer w KRS  0000403763 

Wspólnicy 100% udziałów posiada Selvita S.A. 

 

Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. zostały opublikowane w oddzielnym raporcie 

skonsolidowanym. 
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2 Wybrane dane finansowe  

Selvita S.A. dane jednostkowe 

Pozycja 

Za okres  od 

01.04.2011 

 do 30.06.2011 

Za okres  od 

01.04.2012 

 do 30.06.2012 

Narastająco od 

początku roku  

Za okres  od 

01.01.2011 

 do 30.06.2011 

Narastająco od 

początku roku  

Za okres  od 

01.01.2012 

 do 30.06.2012 

kapitał własny 17 138 795,74  10 378 237,64  17 138 795,74  10 378 237,64  

należności długoterminowe 98 078,39  98 078,39  98 078,39  98 078,39  

należności krótkoterminowe 1 190 279,81  1 823 018,43  1 190 279,81  1 823 018,43  

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 488 500,91  4 069 807,74  9 488 500,91  4 069 807,74  

zobowiązania długoterminowe 18 002,80  43 966,86  18 002,80  43 966,86  

zobowiązania krótkoterminowe 1 050 849,98  2 270 097,88  1 050 849,98  2 270 097,88  

amortyzacja 282 068,64  307 575,27  564 024,84  605 414,42  

przychody netto ze sprzedaży 1 818 090,97  1 941 929,75  3 357 141,31  3 864 784,67  

przychody z dotacji 595 443,92  1 567 018,60  1 414 860,75  2 520 699,79  

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji 2 413 534,89  3 508 948,35  4 772 002,06  6 385 484,46  

zysk/strata na sprzedaży -1 804 166,01  -3 656 339,75  -3 598 565,70  -6 077 845,49  

zysk/strata na działalności operacyjnej -1 208 961,77  -2 048 526,49  -2 183 942,86  -3 486 027,48  

zysk/strata brutto 626 590,62  -1 910 870,52  -390 574,86  -3 369 066,91  

zysk/strata netto 573 375,62  -1 910 870,52  -218 781,86  -3 369 066,91  

skorygowany zysk/strata netto (bez uwzględnienia 
transakcji sprzedaży akcji Mabion S.A.) 

-1 213 024,38  -1 910 870,52  -2 005 181,86  -3 369 066,91  

3 Komentarz Zarządu Selvita S.A. na temat czynników i zdarzeń, 

które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

3.1 Wzrost i dynamika przychodów oraz wynik finansowy 
W drugim kwartale 2012 roku Selvita S.A. osiągnęła przychody w wysokości 3.508,9 tys. zł, podczas 

gdy w analogicznym okresie roku 2011 przychody wyniosły 2.413,5 tys. zł, tym samym dynamika 

przychodów wyniosła 45,4% Osiągnięcie wzrostu było możliwe dzięki większej wartości 

realizowanych kontraktów oraz projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. 

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.941,9 tys. zł co dało dynamikę na poziomie 6,8% w stosunku 

do pierwszego kwartału 2011 kiedy to sprzedaż netto wyniosła 1.818,0 tys. zł. Osiągnięcie wzrostu 

przychodów ze sprzedaży było możliwe między innymi dzięki podpisaniu w Q1 2012 aneksu 

zwiększającego zakres prac w ramach projektu SEL103 (lek na chorobę Alzheimera) prowadzonych 

dla Orion Corporation z Espoo w Finlandii oraz pozyskaniu nowych klientów na usługi Spółki. 

O 163,2% wzrosły przychody z tytułu dotacji (Q2 2012/Q2 2011) z 595,4 tys. zł do 1.567,0 tys. zł. 

Wzrost przychodów z tytułu dotacji wynika z kontynuacji realizacji dotowanych projektów 

badawczych, rozpoczęcia realizacji nowego projektu badawczego w obszarze ośrodkowego układu 

nerwowego – SEL141 oraz kontynuacji odpisów w przychody otrzymanych dotacji infrastrukturalnych 

ujętych na rozliczeniach międzyokresowych przychodów. 
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Za drugi kwartał 2012 roku Selvita S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 1.910,8 tys. zł, 

natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku Spółka wykazała zysk w kwocie 573,3 tys. zł. 

Zysk wykazany w drugim kwartale 2011 roku był między innymi efektem jednorazowej transakcji – 

otrzymania 1.786,4 tys. zł zaliczkowej wypłaty z zysku ze spółki zależnej w wyniku sprzedaży akcji 

Mabion S.A. Po wyeliminowaniu wpływu tej transakcji strata netto Selvita S.A. za Q2 2011 wyniosła 

1.213,0 tys. zł  

Zwiększenie straty netto jest bezpośrednim wynikiem realizacji planów Spółki zmierzających do 

zintensyfikowania prac badawczo-rozwojowych, które mają charakter inwestycji zwiększających 

przyszłe przychody i wartość rynkową Spółki. W bieżącym kwartale zgodnie z zasadą ostrożności nie 

utworzono aktywów z tyt. podatku odroczonego od straty poniesionej w Q2 2012, co spowodowało, 

iż strata netto za bieżący kwartał jest wyższa niż w okresie porównywalnym. 

Po przeprowadzonej w kwietniu 2011 emisji akcji Spółka zwiększyła istotnie wydatki na prace 

badawczo-rozwojowe, sprzedaż i marketing. Wzrost miał miejsce przede wszystkim w drugim 

i trzecim kwartale 2011. W kolejnych kwartałach wpływ efektu bazy w zakresie kosztów będzie 

mniejszy, a przychody komercyjne i z dotacji będą rosły, w związku z czym Zarząd Spółki spodziewa 

się istotnej poprawy wyników w drugim półroczu 2012, zarówno w porównaniu z pierwszym 

półroczem 2012, jak i drugim półroczem 2011. 

Dane dotyczące okresu porównawczego przekształcone zostały do danych porównywalnych zgodnie 

z obowiązującą od 1 stycznia 2012 polityką rachunkowości. Szczegóły zmiany polityki rachunkowości 

opisano w kolejnym punkcie raportu. 

3.1 Wpływ zmiany polityki rachunkowości na dane porównawcze 
15 maja 2012 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zmianie polityki rachunkowości. Zmiana ma na celu 

zapewnienie współmierności przychodów oraz związanych z nimi kosztów. Dotychczas przychody 

z tytułu dotacji uznawane były metodą „kasową” - przychód rozpoznawany dopiero w momencie 

wpływu refundacji bądź wydania wcześniej otrzymanej zaliczki. Powodowało to zaburzenie zasady 

współmierności przychodów i kosztów, a co za tym idzie zniekształcało wyniki finansowe Spółki. 

Począwszy od 1 stycznia 2012 roku zmieniono sposób uznawania przychodów z tytułu dotacji 

przyznanych Spółce, które obecnie dokonywane są poprzez odpisy miesięczne proporcjonalne do 

poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów wymienionych w harmonogramach  

rzeczowo – finansowych stanowiących załączniki do poszczególnych umów o dofinansowanie.  

Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem nowej polityki, jest zmiana podejścia instytucji 

finansujących do kwestii rozliczeń dotacji. Od 2012 roku dotacje rozliczane są okresami/kwartałami 

(zaliczka bądź refundacja przypisana jest bezpośrednio do kosztów danego okresu, a nie do 

konkretnych zadań, co ma swoje odzwierciedlenie w zmienionych harmonogramach umów 

o  dotację). 

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany polityki na dane finansowe zaprezentowane w okresie 

porównawczym. Najważniejszą zmianą jest wzrost przychodów z tyt. dotacji, wynikający z uznania 

przychodów proporcjonalnie do poniesionych kosztów, niezależnie od wpływu dofinansowania na 

rachunki bankowe Spółki, a także wzrost kapitału własnego powiększonego dodatkowo o kwoty 

odniesione na lata poprzednie (przed 2011). 
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Selvita S.A. dane jednostkowe  

Pozycja 

Za okres  od 

01.04.2011 

 do 30.04.2011 

dane pierwotne 

Za okres 

od 01.04.2011 

 do 30.06.2011 

dane przekształcone 

Różnica 

kapitał własny 16 414 420,72 17 138 795,74 724 375,02 

przychody netto ze sprzedaży 1 818 090,97 1 818 090,97 0,00 

przychody z dotacji 402 647,07 595 443,92 192 796,85 

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji 2 220 738,04 2 413 534,89 192 796,85 

zysk/strata na sprzedaży -1 804 166,01 -1 804 166,01 0,00 

zysk/strata na działalności operacyjnej -1 401 758,62 -1 208 961,77 192 796,85 

zysk/strata brutto 433 793,77 626 590,62 192 796,85 

zysk/strata netto 380 578,77 573 375,62 192 796,85 

  

3.2 Prognozy wyników finansowych 
Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych. 

4 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 

4.1 Działalność B+R 
W Q2 2012 Selvita S.A. pomyślnie kontynuowała wszystkie projekty badawcze oraz rozpoczęła 

realizację nowego – o nazwie kodowej SEL141. 

W projekcie SEL103 realizowanym we współpracy z firmą Orion Pharma Selvita osiągnęła kolejny 

etap w pracach badawczych. W ramach tego etapu wyselekcjonowane związki z dwóch rodzin 

chemicznych będą poddane dalszej charakterystyce przedklinicznej, zanim nastąpi wybór kandydata 

do rozwoju klinicznego. Bardziej szczegółowy opis osiągniętego sukcesu badawczego znajduje się na 

stronie internetowej pod adresem : 

http://www.selvita.com/pl/aktualnosci/aktualnosci/153-selvita-i-orion-pharma-osiagnely-kolejny-

etap-w-pracach-badawczych-nad-choroba-alzheimera 

W przypadku wyboru kandydata do badań klinicznych Selvita spodziewa się otrzymania płatności 

z Orion Pharma w wysokości 500 000 € (pięćset tysięcy euro), z której 25% będzie przeznaczona dla 

Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Ewentualna decyzja o wyborze powinna nastąpić 

w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. 

W projekcie SEL24 w Q2 Spółka w dalszym ciągu prowadziła intensywne prace nad rozwojem drugiej 

generacji inhibitorów kinaz Pim. Badania koncentrowały się na rozwoju serii związków 

charakteryzujących się zwiększoną selektywnością oraz bezpieczeństwem, przy zachowaniu wysokiej 

aktywności w niszczeniu komórek rakowych. Zidentyfikowano szereg nowych związków o bardzo 

obiecującym profilu aktywności oraz selektywności. Wstępne badania in vivo potwierdziły 

skuteczność inhibitorów drugiej generacji w modelach heteroprzeszczepów zwierzęcych po podaniu 

doustnym.  

http://www.selvita.com/pl/aktualnosci/aktualnosci/153-selvita-i-orion-pharma-osiagnely-kolejny-etap-w-pracach-badawczych-nad-choroba-alzheimera
http://www.selvita.com/pl/aktualnosci/aktualnosci/153-selvita-i-orion-pharma-osiagnely-kolejny-etap-w-pracach-badawczych-nad-choroba-alzheimera
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Wstępne wyniki badań toksykologicznych prowadzonych na dwóch modelach zwierzęcych dla 

kandydata z pierwszej serii, związku SEL24-A1 są pozytywne. W ramach testowanych dawek nie 

osiągnięto LD50, a bezpieczne dawki podawane szczurom i psom w ramach 7-dniowego 

eksperymentu wyznaczenia maksymalnej tolerowanej dawki pozwoliły na wyznaczenie około  

10-krotnego okna terapeutycznego pomiędzy przewidywaną dawką efektywną u ludzi, a dawką 

powodującą ewentualne efekty uboczne.  

W projekcie SEL24 selekcja potencjalnego kandydata z drugiej serii jest planowana do końca roku 

2012, natomiast wybór kandydata klinicznego w 2013.  

Prace badawczo rozwojowe w projekcie SEL120 skupiają się na optymalizacji cząsteczek wiodących 

o aktywności na kinazy CDK8/9 względem ich parametrów bezpieczeństwa, takich jak potencjalna 

aktywność na kanały jonowe hERG. W tym zakresie osiągnięto już pierwsze sukcesy i zidentyfikowano 

związki o satysfakcjonującym profilu bezpieczeństwa oraz wysokiej selektywności względem kinazy 

CDK8. Testy przeprowadzone in vivo w mysim modelu wszczepianego raka jelita potwierdziły 

aktywność wybranego do badań związku. W Q3 Spółka ma zamiar kontynuować pracę wokół 

struktury wiodącej oraz przeprowadzić dodatkowe badania in vivo dla małej grupy związków oraz 

w kombinacji ze standardowymi lekami stosowanymi w terapii raka jelita grubego.  

Prace badawczo rozwojowe w projekcie SEL128 postępują zgodnie z harmonogramem. Zostały 

wdrożone metody in vitro służące do analizy aktywności bibliotek chemicznych na wybrany pierwszy 

cel terapeutyczny, które będą poddane screeningowi w Q3. Dodatkowo synteza pierwszej biblioteki 

chemicznej została rozpoczęta, a w grupie już zsyntetyzowanych związków zidentyfikowano pierwsze 

inhibitory do fazy optymalizacji hit-to lead.  

Celem projektu SEL141 rozpoczętego w Q2 jest stworzenie innowacyjnego leku modyfikującego 

przebieg choroby Alzheimera i innych chorób z grupy tauopatii poprzez zahamowanie aktywności 

kinaz fosforyzujących białko Tau. W ramach przeprowadzonych prac wykazano silne hamowanie 

wybranych kinaz tau przez różne chemotypy z biblioteki chemicznej Selvity oraz wykazano konieczną 

biodostępność w modelach zwierzęcych i silną penetrację do mózgu wybranych inhibitorów. 

Dodatkowo, pierwsze eksperymenty przeprowadzone na modelach komórkowych potwierdziły 

zahamowanie fosforylacji białka tau w odpowiedzi na traktowanie inhibitorami DYRK1a 

zidentyfikowanymi w bibliotece Selvity. W kolejnych miesiącach głównym zadaniem będzie rozwój 

najbardziej obiecujących serii chemicznych w celu wytypowania struktur wiodących rozwijanych 

w dalszych etapach projektu.  

4.2 Komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych 
Selvita prowadzi intensywne rozmowy z klientami zainteresowanymi projektami SEL24, SEL120 

i SEL141, przede wszystkim z zagranicy.  

Zarząd Spółki ma nadzieję na sfinalizowanie kontraktów partneringowych do końca 2012. 

4.3 Działalność usługowa 
W zakresie działalności usługowej spółka pozyskała nowych klientów i kontynuowała współpracę 

z dotychczasowymi. Podpisano pierwsze znaczące kontrakty (jednorazowe zamówienia > 100 000 PL) 

z klientami z USA. W dziale chemicznym firmy nastąpił także wzrost udziału kontraktów w modelu 

FTE, w których klient płaci za prace naukowców Selvity wykonujących dla niego prace badawczo-
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rozwojowe kosztem kontraktów fixed-price, gdzie klient płaci za wyprodukowaną substancję. 

Kontrakty takie cechują się znacząco większą rentownością, której uzyskanie było możliwe dzięki 

wzroście reputacji i zaufania do zespołów Selvity. 

4.4 Uczestnictwo w targach i wydarzeniach o dużym znaczeniu 

marketingowym 
W II kwartale 2012 r. Spółka kontynuowała aktywną strategię marketingową i sprzedażową 

zapoczątkowaną w roku 2011 przez podwojenie liczby pracowników działów sprzedaży oraz 

zwiększenie częstotliwości uczestnictwa w najważniejszych konferencjach i targach branżowych, 

konsekwentnie budując markę Selvita S.A. w świecie biotechnologii, nawiązując nowe kontakty 

handlowe oraz podtrzymując dotychczasowe dobre relacje z klientami. 

W II kwartale 2012 Selvita S.A. uczestniczyła m.in. w: 

 AACR Annual Meeting 2012, 31 marca - 4 kwietnia 2012, Chicago, USA 

 Strategies in Pharma Outsourcing 2012 - 23-25 kwietnia 2012, Berlin, Niemcy 

 BioForum - 23-24 maja 2012, Brno, Czechy 

 BIO Convention International - 18-21 czerwca 2012, Boston, USA 

Ponadto Selvita S.A. zorganizowała następujące seminaria dotyczące rozwiązań LIMS: 

  „System informatyczny klasy LIMS w nowoczesnym biobanku” - 17 kwietnia 2012 

w Warszawie, 

 „Efektywna praca laboratorium przy wsparciu systemu STARLIMS" - 18 kwietnia 2012 roku 

w Warszawie. 

4.5 Pozostałe istotne wydarzenia w II kwartale 2012 

Selvita S.A. w czołówce rankingu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce 

W dniu 22 czerwca 2012 roku Selvita S.A. odebrała dwie nagrody w ramach najnowszego rankingu 

najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, organizowanego co roku przez Instytut Nauk 

Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk: 

 II miejsce w Rankingu najbardziej innowacyjnych firm małych i średnich w Polsce w 2010 roku 

oraz 

 III miejsce w Rankingu 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku. 

Uchwała Zarządu o wprowadzeniu akcji Selvita S.A. serii D do systemu alternatywnego 

obrotu, zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą 

W dniu 3 kwietnia 2012 r. akcjonariusze uprawnieni z wszystkich 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden 

tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych Selvita S.A. serii D złożyli do Zarządu wnioski o zamianę 

przysługujących im akcji imiennych na akcje na okaziciela, a następnie o wprowadzenie tych akcji do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect. W związku z tym Zarząd Spółki w dniu 6 

kwietnia 2012 r. podjął uchwałę, na mocy której dokonał konwersji wszystkich akcji imiennych serii D 

na akcje na okaziciela. Następnie w celu wprowadzenia akcji serii D do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect Zarząd w dniu 11 kwietnia 2012 r. zawarł z Chabasiewicz, Kowalska i 

Partnerzy Radcowie Prawni umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy 

wprowadzeniu akcji serii D do obrotu na rynku New Connect. 
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Decyzja PARP o rekomendowaniu do dofinansowania innowacyjnego projektu 

badawczego Selvita S.A. w obszarze chorób autoimmunologicznych w wysokości 3,87 mln 

PLN 

W dniu 13.04.2012 r. Zarząd Selvita S.A. otrzymał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

pisemną informację o rekomendowaniu do finansowania projektu Spółki dotyczącego rozwoju 

innowacyjnej terapii chorób o podłożu autozapalnym i autoimmunologicznym. 

• całkowita wartość projektu: 4.900.000 PLN  

• wartość dofinansowania: 3.872.000 PLN  

• czas realizacji: lata 2012 - 2014 

Projekt został złożony w ramach II rundy naboru przeprowadzonego w 2011 roku do Działania 1.4 

„Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

Zgodnie z informacją w otrzymanym piśmie umowa o dofinansowanie projektu będzie mogła zostać 

zawarta w przypadku dostępnej alokacji w ramach Działania 1.4 POIG. 

Udana realizacja projektu przyczyni się do rozbudowy portfela projektów innowacyjnych Grupy 

Kapitałowej Selvita S.A. o nowy obszar terapeutyczny związany z chorobami o podłożu 

autoimmunologicznym oraz autozapalnym i do istotnego zwiększenia przychodów z działalności 

badawczej w kolejnych latach. 

Zawarcie umowy z NCBiR o wykonanie i finansowanie projektu "Zastosowanie 

inhibitorów kinaz białkowych jako celowanych terapii przeciwnowotworowych" 

W dniu 16 maja 2012 r. wpłynęła do Spółki informacja o zawarciu umowy pomiędzy Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju, a Selvita S.A. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w 

ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH pt. „Zastosowanie inhibitorów kinaz 

białkowych jako celowanych terapii przeciwnowotworowych”: 

• wartość całkowita projektu: 2 368 080 zł, 

• wartość dofinansowania: 1 696 000 zł, 

• czas realizacji: lata 2012 – 2014. 

Udana realizacja prac badawczych przyczyni się do rozbudowy portfela projektów innowacyjnych 

Grupy Kapitałowej Selvita S.A. w obszarze onkologii oraz istotnego zwiększenia przychodów 

w kolejnych latach. Prace badawczo-rozwojowe wykorzystają doświadczenie Spółki w zakresie 

inhibitorów kinaz zdobyte w projektach SEL24, SEL120, SEL128 i SEL141. 

Osiągnięcie celów naukowych we współpracy z Orion Pharma w projekcie SEL103 

dotyczącym choroby Alzheimera 

Selvita S.A. realizując umowę o współpracy badawczo-rozwojowej zawartej przez Selvita S.A. 1 lipca 

2010 z firmą Orion Pharma z Finlandii osiągnęła cele pierwszego etapu naukowego współpracy, 

uzyskując jej pozytywną ocenę przez Orion Pharma. Dalsze badania i rozwój pierwszej generacji 

związków stworzonej w projekcie będą prowadzone przez Orion Pharma, a Selvita skoncentruje się 

na uzupełniających pracach badawczych zgodnie z aneksem do umowy zawartym w dniu 2 kwietnia 

2011.  

Zgodnie z warunkami umowy zawartej w 2010 dalszy przebieg rozwoju projektu SEL103 oraz 

osiągnięcie zakładanych w związku z tym przychodów przez Selvita S.A. będzie zależał od uzyskania 
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kolejnych pozytywnych wyników charakteryzacji cząsteczek w zakresie ich skuteczności 

terapeutycznej, bezpieczeństwa i konkurencyjności rynkowej prowadzonej przez Orion Pharma. 

Pełny tekst komunikatu o przebiegu współpracy jest dostępny na stronach internetowych Selvita S.A. 

Osiągnięcie celów naukowych w projekcie SEL103 ma duże znaczenie dla Selvita S.A. ze względu na: 

 uprawdopodobnienie dalszych przychodów z kamieni milowych w projekcie SEL103 

 wzmocnienie marki Selvita S.A. jako rzetelnego autora projektów innowacyjnych 

komercjalizowanych w procesie partneringu wraz z międzynarodowymi firmami 

farmaceutycznymi 

 uwiarygodnienie Selvita S.A. jako kompetentnego partnera badawczo-rozwojowego dla 

klientów na usługi drug discovery  

 

4.6 Istotne wydarzenia w okresie między zakończeniem II kwartału 2012, 

a publikacją raportu 

Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą 

Z dniem 15 lipca 2012 r. uległa zmianie poprzez jej przedłużenie na czas nieokreślony umowa zawarta 

z Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni na świadczenie usług autoryzowanego 

doradcy („Umowa”). Pozostałe postanowienia Umowy pozostały bez zmian. 

Uchwała Zarządu KDPW o rejestracji akcji serii D 

Zgodnie z uchwałą nr 527/12 z dnia 17 lipca 2012 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A., postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 

551.066 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł każda oraz oznaczyć je 

kodem PLSELVT00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Spółkę organizującą alternatywny 

system obrotu o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym 

systemie obrotu, do którego wprowadzone zostały inne akcje Spółki.  

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii D 

W dniu 6 sierpnia 2012 r. został wysłany do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu 551 066 akcji Spółki serii D o wartości 

nominalnej 0, 40 zł każda. 

 

Kraków, 14 sierpnia 2012 r. 

 


