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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. 

Zmiany osobowe w składzie Zarządu Spółki zostały dokonane już po zakończeniu IV kwartału 2011 r. 

na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 stycznia 2012 r. i polegały one na odwołaniu 

z dotychczasowej funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Nicolasa Beuzena oraz powołaniu w skład 

Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Brzózki, Pana Miłosza Grucy oraz Pana Sebastiana Kwaśnego.  

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 IV kwartale 2011 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 dwóch aspektach: 

� pracy badawczo-rozwojowej, realizowanej poprzez własne projekty badawcze, 

� prowadzenia usług badawczych na rzecz klientów zewnętrznych. 
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2 Wybrane dane finansowe  
Selvita S.A. dane jednostkowe 

Pozycja 

 Za okres                    

od 01.10.2010 

 do 31.12.2010 

 Za okres                    

od 01.10.2011                    

do 31.12.2011  

 Za okres                    

od 01.01.2010 

 do 31.12.2010 

 Za okres                    

od 01.01.2011 

 do 31.12.2011 

kapitał własny 2 605 673,88  13 782 772,40  2 605 673,88  13 782 772,40  

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

należności krótkoterminowe 1 433 068,82  2 315 057,85  1 433 068,82  2 315 057,85  

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 275 232,50  7 191 624,97  275 232,50  7 191 624,97  

zobowiązania długoterminowe 24 124,61  61 688,65  24 124,61  61 688,65  

zobowiązania krótkoterminowe 4 865 199,41  2 332 738,04  4 865 199,41  2 332 738,04  

amortyzacja 261 382,33  275 495,71  1 042 674,62  1 131 206,94  

przychody netto ze sprzedaży 2 286 911,41  1 762 388,44  7 026 171,32  7 643 672,94  

przychody z dotacji 786 963,32  1 741 157,74  2 030 147,46  3 394 934,57  

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji 3 073 874,73 3 503 546,18 9 056 318,78 11 038 607,51 

zysk/strata na sprzedaży -1 631 177,17  -3 550 138,66  -4 968 774,82  -8 843 938,80  

zysk/strata na działalności operacyjnej -843 174,10  -1 772 033,40  -2 881 266,42  -5 412 295,61  

zysk/strata brutto -923 372,89  -1 602 988,69  -3 035 406,52  -3 390 669,83  

zysk/strata netto -602 239,89  -1 605 094,70  -1 610 772,52  -3 220 982,84  

skorygowany zysk/strata netto* -1 427 394,35  -1 605 094,70  -2 435 926,98  -3 220 982,84  

* Utworzenie po raz pierwszy w 2010 roku aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wpłynęło w całości na wynik 

finansowy roku 2010, mimo iż część aktywów (z tytułu strat podatkowych z lat ubiegłych) dotyczyła okresów poprzedzających rok 2010. 

W celu prezentacji danych porównywalnych wprowadzono pozycję "skorygowany zysk/strata netto" uwzględniający wpływ jedynie tej 

części aktywów i rezerw, która odnosiła się do czwartego kwartału 2010 roku 

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 okresie Q1-Q4 2011 roku Selvita S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 

7.643,7 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2010 sprzedaż wyniosła 7.026,2 tys. zł. 

Osiągnięcie wzrostu było możliwe dzięki większej liczbie i wartości realizowanych kontraktów, w tym 

rozpoczętego w III kwartale 2010 roku pierwszego w Polsce znaczącego kontraktu na sprzedaż 

projektu biotechnologicznego - SEL103 (lek na chorobę Alzheimera), realizowanego we współpracy 

z Orion Corporation z Espoo w Finlandii. 

Dynamika przychodów ze sprzedaży za cztery kwartały roku 2011 wyniosła 8,8%, natomiast za 

czwarty kwartał 2011 ukształtowała się na poziomie -22,9%. 

Niskie przychody ze sprzedaży w Q4 2011 są częściowo rekompensowane ponad dwukrotnym 

wzrostem pozyskanych przychodów w porównaniu do Q4 2010 – z 1.723,6 tys. zł do 4.303,1 tys. zł 

(w tym podpisane kontrakty z klientami: 2.607,1 tys. zł oraz podpisane umowy dotacji: 1.696 tys. zł), 

co jest widocznym efektem znacznego zwiększenia aktywności w obszarze sprzedaży, marketingu 

i pozyskiwania finansowania projektów w formie grantów badawczych i infrastrukturalnych. 
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O 67,2% wzrosły przychody z tytułu dotacji (Q1-Q4 2011/Q1-Q4 2010) z  2.030,1 tys. zł do 3.394,9 tys. 

zł. Wzrost przychodów z tytułu dotacji wynika z kontynuacji realizacji dotowanych projektów oraz 

kontynuacji odpisów w przychody otrzymanych dotacji infrastrukturalnych ujętych na rozliczeniach 

międzyokresowych przychodów. 

Tym samym, biorąc pod uwagę łącznie dwie najważniejsze kategorie przychodów: ze sprzedaży oraz 

z dotacji, Spółka odnotowała w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego znaczny wzrost 

przychodów z 9.056,3 tys. zł do 11.038,6 tys. zł tj. o 21,9%. Wartość ta byłaby dodatkowo zwiększona 

o przychody z tytułu dotacji na projekt SEL120 w wysokości 516 tys. zł, której wpływ planowany był 

na Q4 2011, jednak ze względu na opóźnienia leżące po stronie Instytucji Zarządzającej został on 

przeniesiony na rok 2012. 

Dane w tabeli nie uwzględniają transakcji sprzedaży akcji Mabion S.A. dokonanej przez Grupę 

Kapitałową Selvita S.A., dzięki której Selvita S.A. osiągnęła dodatkowe przychody w II kw. 2011 r. 

w wysokości 1.791 tys. zł. 

Za cztery kwartały 2011 roku Selvita S.A. poniosła stratę netto w wysokości 3.220,9 tys. zł, natomiast 

w poprzednim roku strata wyniosła 1.610,7 tys. zł. Dane dotyczące ubiegłorocznego wyniku netto 

zawierają utworzone w 2010 roku aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczące okresu sprzed 

2010. Bez uwzględnienia aktywa strata netto za cztery kwartały roku poprzedniego wyniosłaby 

2.435,9 zł, zatem de facto w roku 2011 wynik finansowy został utrzymany na zbliżonym poziomie, 

pomimo bardzo znacznego wzrostu kosztów, przede wszystkim w obszarach: 

• R&D – wzrost z 4.679 tys. do 8.472 tys. (o 81%), na który składają się przede wszystkim 

wzrost kosztów wynagrodzeń, usług obcych i materiałów w związku uruchomieniem nowych 

projektów badawczych nad innowacyjnymi lekami, które zgodnie z polityką rachunkowości 

Grupy ujmowane są bezpośrednio w kosztach okresu (nie są aktywowane), 

• sprzedaży i marketingu – wzrost z 757 tys. zł do 2.090 tys. zł, (o 176,2%), co jest efektem 

inwestycji w rozwój działu sprzedaży i zwiększeniem aktywności marketingowej Spółki na 

rynkach międzynarodowych. 

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 
Spółka pomyślnie kontynuuje wszystkie projekty badawcze w obszarze onkologii. W projekcie SEL24 

dokonano wyboru podwykonawcy – firmy Hameln RDS, który rozpoczął przedkliniczne badania 

toksykologiczne dla pierwszego z potencjalnych kandydatów klinicznych w dwóch gatunkach 

zwierząt. Wyniki badań toksykologicznych dla związku SEL24-A1 będą znane w trzecim kwartale 2012. 

Dodatkowo, Spółka kontynuuje prace badawcze związane z drugą generacją związków SEL24, które 

będą charakteryzować się innym profilem specyficzności na wybrane cele białkowe. Pierwsze wyniki 

uzyskane dla grupy związków z drugiej generacji inhibitorów, wykazują ich wysoką specyficzność oraz 

efektywność przeciwnowotworową in vitro. W kolejnym kwartale wybrane związki z drugiej generacji 
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zostaną przebadane w modelach in vivo. Kontynuowane są również badania mające na celu 

wypracowanie strategii badań klinicznych w kombinacji ze standardowymi oraz celowanymi 

terapiami przeciwnowotworowymi. Kolejnym potencjalnym obszarem synergizmu jest znajdująca się 

na wczesnych etapach badań klinicznych grupa związków o charakterze inhibitorów białka Bcl-2.  

Prace badawczo rozwojowe w projekcie SEL120 doprowadziły do identyfikacji dualnego mechanizmu 

działania tej grupy związków, wynikającego z zahamowania kinazy Haspina oraz CDK9. Wyjściowy 

związek SEL120-1 wykazał zahamowanie biomarkerów przy stężeniach o rząd wielkości mniejszych 

niż konkurencyjny inhibitor CDK9 w pierwszej fazie badań klinicznych. Aktualnie prowadzone badania 

in vivo wykazały także, iż związek wyjściowy posiada korzystny profil toksykologiczny. Synteza 

i analiza dalszych pochodnych z grupy SEL120 zaprojektowanych na bazie związku wyjściowego oraz 

zidentyfikowanych w trakcie wirtualnego screeningu in silico ma na celu selekcję w drugiej połowie 

2012 pierwszego leadu o dualnym mechanizmie działania, który w odróżnieniu od związku 

wyjściowego będzie posiadał poprawione parametry farmakokinetyczne i zwiększoną selektywność. 

Wyniki obu programów badawczych zostały przedstawione w dniach 13 - 14 listopada 2011 roku 

w San Francisco na tegorocznej edycji konferencji AACR-EORTC-NCI Molecular Targets and Cancer 

Therapeutics Conference. 

W projekcie SEL103 realizowanym we współpracy z firmą Orion Pharma prace realizowane są zgodnie 

z harmonogramem. Wyniki eksperymentów in vitro oraz in vivo otrzymane w Q4 2012 są pozytywne, 

szczegółowe dane nie mogą zostać upublicznione ze względu na zapisy umowy o poufności zawartej 

ze zleceniodawcą. 

4.2 Uczestnictwo w targach i wydarzeniach o dużym znaczeniu 
marketingowym 

W porównaniu do 2010 w roku 2011 podwojono liczbę pracowników działu sprzedaży oraz 

zwiększono częstotliwość uczestnictwa Grupy na najważniejszych konferencjach i targach 

branżowych, zaznaczając w ten sposób obecność Selvity w świecie biotechnologii, nawiązując nowe 

kontakty handlowe oraz podtrzymując dotychczasowe dobre relacje z klientami. 

W IV kwartale 2011 Selvita S.A. uczestniczyła m.in. w: 

� Bio-IT Europe Conference & Expo 2011 - 11-13 października, Hannover, Niemcy, 

� ICSE | BioPh 2011 - 25-27 października, Frankfurt, Niemcy  (stoisko), 

� Bio-Europe 2011 - 31 października - 2 listopada, Düsseldorf, Niemcy (prezentacja), 

� 2011 AACR-EORTC-NCI Molecular Targets and Cancer Therapeutics Conference, 12-16 

listopada, San Francisco, USA. (postery), 

� American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition – 10-13 grudnia, San 

Diego, USA, 

� 3rd International Congress Discovery Partnerships – 13-14 grudnia, Düsseldorf, Niemcy 

� Przemysł Farmaceutyczny 2011 oraz Przemysł Kosmetyczny 2011 – 22-24 listopada, Rawa 

Mazowiecka (prezentacja) 

Poza powyższymi wydarzeniami Spółka we własnym zakresie zorganizowała seminarium dla 

potencjalnych klientów zainteresowanych wdrożeniami systemu LIMS "Innowacyjne podejście do 

zarządzania informacją w laboratorium kryminalistycznym" z udziałem prelegentów Selvita S.A. oraz 

przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 
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4.3 Pozostałe istotne wydarzenia w IV kwartale 2011 

Podpisanie umowy o dofinansowanie na nową farmakoterapię chorób 
neurodegeneracyjnych w wys. 3,1 mln PLN 
W dniu 03.10.2011 r. Selvita S.A. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na 

realizację projektu badawczego „Nowa farmakoterapia chorób neurodegeneracyjnych 

z zastosowaniem innowacyjnych inhibitorów kinaz” w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów 

celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt będzie 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 

państwa. 

� całkowita wartość projektu netto: 3 964 500 PLN  

� wartość dofinansowania: 3 085 200 PLN  

� czas realizacji: lata 2011 - 2014 

Selvita S.A. zwycięzcą rankingu Deloitte Technology Fast 50 dla Europy Środkowej 
18 października 2011 – Selvita S.A. została zwycięzcą XII edycji rankingu firmy doradczej Deloitte 

„Technology Fast 50 Central Europe”, w kategorii Wschodzące Gwiazdy. 

Prestiżowy coroczny ranking Deloitte grupuje najszybciej rozwijające się firmy technologicznie 

innowacyjne z regionu Europy Środkowej na podstawie tempa wzrostu rocznych przychodów 

operacyjnych. Ranking ten posiada trzy kategorie, w tym kategorię "Wschodzące Gwiazdy”, w której 

nominowane są „młode” firmy (historia działalności 3-5 lat) charakteryzujące się dużym potencjałem 

rozwoju oraz których przychody przekraczają 30 000 EUR w każdym analizowanym roku.  

Selvita została tegorocznym zwycięzcą tej kategorii, osiągając wzrost przychodów na poziomie 

2.623% (2008 r. do 2010 r.), pokonując tym samym dziesiątki firm z Polski, Czech, Węgier, Łotwy, 

Estonii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Litwy. 

Selvita ponadto zdystansowała swoją konkurencję w konkursie - druga firma w zestawieniu osiągnęła 

dopiero 1.380 % wzrostu.  

Selvita jest również jedyną spółką z sektora biotechnologii notowaną w rankingu Deloitte. 

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011 
W dniu 14 października 2011 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej dokonano wyboru firmy Grant 

Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 

w Poznaniu na audytora, który przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01.01.2011 do 

31.12.2011. 

Decyzja PARP o rekomendowaniu do dofinansowania innowacyjnego projektu 
badawczego Selvita S.A. w wysokości 6,8 mln PLN 
W dniu 27.10.2011 r. otrzymano pisemną informację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

o rekomendowaniu do dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego Selvita S.A. na rozwój 

nowej terapii przeciwnowotworowej z zastosowaniem innowacyjnych inhibitorów kinaz:  

� całkowita wartość projektu: 8.595.300 PLN  

� wartość dofinansowania: 6.773.520 PLN  

� czas realizacji: lata 2011 - 2015 
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Projekt otrzymał wsparcie w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Podpisanie umowy o dofinansowanie 

i rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi najprawdopodobniej w I kw. 2012 r. 

Przyznane dofinansowanie na projekt Selvita S.A. jest jednostkowo największe wśród grantów 

realizowanych przez Spółkę. 

Opublikowanie najnowszych wyników programów onkologicznych na konferencji AACR-
EORTC-NCI Molecular Targets and Cancer Therapeutics Conference 2011 
Konferencja AACR-EORTC-NCI Molecular Targets and Cancer Therapeutics Conference, która odbyła 

się w dniach 12 - 16 listopada 2011 roku, jest jedną z najbardziej prestiżowych konferencji 

naukowych, na której pojawiają się i ogłaszają wyniki swoich prac wszystkie firmy farmaceutyczne 

i biotechnologiczne pracujące nad nowymi lekami w obszarze onkologii. W trakcie tej konferencji 

Selvita zaprezentowała swoje najnowsze wyniki badań w projekcie SEL24, którego przedmiotem jest 

grupa specyficznych inhibitorów kinazy Pim-1, oraz pierwsze dotychczas wyniki dotyczące programu 

SEL120, specyficznego inhibitora kinaz hamującego aktywność nowego celu terapeutycznego 

w onkologii. 

SEL24 jest grupą związków, które są potencjalnie pierwszymi tego rodzaju, silnie specyficznymi 

inhibitorami kinazy Pim-1, hamującymi jej aktywność już w stężeniach nanomolarnych (IC50 < 10 

nM). Działanie tych substancji zostało potwierdzone zarówno w modelach komórkowych in vitro, jak 

i w mysich modelach heteroprzeszczepów in vivo.  Związek wiodący (SEL24-1) wykazał niezwykle silne 

działanie przeciwnowotworowe w czterech różnych modelach mysich xenograftów: estrogenno-

odpornego raka piersi, nowotworów układu krwiotwórczego oraz guzów litych układu trawiennego. 

Dodatkowo, wstępne wyniki wskazują, że SEL24-1 jest nietoksyczny dla komórek i tkanek 

prawidłowych zarówno in vitro jak i in vivo. 

SEL120 jest grupą związków będących inhibitorami kinaz, który posiada potencjalne działanie 

terapeutyczne w leczeniu raka jelita grubego.  Rak jelita grubego (łac. carcinoma coli et recti) to 

nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy, wyrostku robaczkowym lub odbytnicy. Jest przyczyną 

655 tys. zgonów w ciągu roku na świecie, a w Polsce zajmuje 2 miejsce wśród przyczyn zgonów na 

nowotwory złośliwe. Rak jelita grubego jest jednym z najtrudniej leczonych nowotworów ze względu 

na wysoki odsetek pacjentów, u których obserwuje się nawrót choroby. Z tego też względu wciąż 

istnieje duże zapotrzebowanie na leki, które będą w stanie powstrzymać nawrót choroby. 

Rozwój obu projektów, SEL24 oraz SEL120, prezentowanych na konferencji AACR-EORTC-NCI możliwy 

jest dzięki środkom pozyskanym przez Selvitę w wyniku oferty prywatnej oraz debiutu na rynku 

NewConnect. Program SEL24 znajduje się obecnie w fazie optymalizacji struktur wiodących, gdzie 

rozpoczęcie badań klinicznych planuje się na rok 2012. Program SEL120 jest natomiast we wczesnej 

fazie rozwoju. 

Powiększenie Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 
W dniu 14.11.2011 r. podpisany został akt założycielski Selvita Services sp. z o.o. w organizacji. Nowa 

spółka w Grupie Kapitałowej Selvita S.A. powołana została dla celów prowadzenia specjalistycznej 

działalności usługowej w obszarze badań przedklinicznych. 

Selvita S.A. objęła 100% udziałów w nowoutworzonym podmiocie. 
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Podpisanie umowy o realizację programu szkoleń dla Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 
W dniu 12 grudnia 2011 r. wpłynęła do Spółki informacja o podpisaniu przez Berndson sp. z o.o. 

z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowy 

o dofinansowanie projektu „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. 

i BioCentrum sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

• wartość całkowita projektu: 1 302 530 zł 

• wartość dofinansowania: 982 772 zł 

• czas realizacji: lata 2012 – 2013 

W związku z powyższym rozpocznie się realizacja projektu szkoleń pracowniczych, w którym Selvita 

S.A uczestniczyć będzie na podstawie trójstronnej umowy partnerskiej łączącej Selvita S.A 

i BioCentrum sp. z o.o. oraz Berndson sp. z o.o.. Projekt obejmował będzie kompleksowy cykl szkoleń 

o łącznej wartości 974 665 zł, dopasowanych do specyficznych potrzeb Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 

i zostanie przeprowadzony przez konsorcjum, w którego skład wchodzą Selvita S.A. i BioCentrum sp. 

z o.o. jako beneficjenci oraz Berndson sp. z o.o. jako główny wykonawca i koordynator. Cały program 

dydaktyczny obejmie łącznie 2702 osobodni szkoleniowych, co w przeliczeniu na pracownika daje 

znaczącą liczbę 20 dni szkoleniowych. Istotną informacją jest, iż wkład własny Grupy Kapitałowej 

Selvita S.A. zostanie wniesiony do projektu w formie bezgotówkowej – poprzez czas pracy 

pracowników biorących udział w szkoleniach. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia kompetencji pracowników oraz znaczącego 

zwiększenia zasobu wiedzy technicznej, chemicznej, biochemicznej, biotechnologicznej, biologicznej, 

a tym samym będzie miała istotny wpływ na osiąganie długoterminowych celów Grupy Kapitałowej 

Selvita S.A. oraz ciągłe zwiększanie przewagi konkurencyjnej i wartości rynkowej z korzyścią dla 

akcjonariuszy. 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu 

krajowego. 

4.4 Istotne wydarzenia w okresie między zakończeniem IV kwartału, 
a publikacją raportu 

Zmiany w składzie Zarządu Spółki 
W dniu 27 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Krzysztofa 

Brzózkę, Pana Miłosza Grucę oraz Pana Sebastiana Kwaśnego i odwołała z dotychczasowej funkcji 

Pana Nicolasa Beuzena. 

Powołanie nowych Członków Zarządu jest związane z rozszerzeniem skali działalności Spółki i ma na 

celu wzmocnienie ich odpowiedzialności za wynik finansowy nadzorowanych przez nich działów 

Spółki: projektów własnych, biologicznego oraz bioinformatycznego i ułatwi kontakty z partnerami 

biznesowymi Selvity. Odwołanie Dr. Nicolasa Beuzena jest związane z jego przejściem na stanowisko 

Dyrektora ds. Rozwoju, na którym będzie odpowiedzialny za prowadzenie kontaktów z partnerami 

biznesowymi spółki w zakresie projektów badawczych (Alliance Management). 

 

Kraków, 14 lutego 2012 r. 
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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 dwóch aspektach: 

� pracy badawczo-rozwojowej, realizowanej poprzez własne projekty badawcze, 

� prowadzenia usług badawczych na rzecz klientów zewnętrznych. 
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2 Wybrane dane finansowe  
Grupa Kapitałowa Selvita S.A. dane skonsolidowane 

Pozycja 

 Za okres                    

od 01.10.2010 

 do 31.12.2010 

 Za okres                    

od 01.10.2011                    

do 31.12.2011  

 Za okres                    

od 01.01.2010 

 do 31.12.2010 

 Za okres                    

od 01.01.2011 

 do 31.12.2011 

kapitał własny 1 502 396,34  11 376 408,44  1 502 396,34  11 376 408,44  

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

należności krótkoterminowe 1 467 941,41  2 622 522,20  1 467 941,41  2 622 522,20  

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 304 898,47  7 154 491,03  304 898,47  7 154 491,03  

zobowiązania długoterminowe 24 124,61  61 688,65  24 124,61  61 688,65  

zobowiązania krótkoterminowe 5 053 732,57  2 193 265,33  5 053 732,57  2 193 265,33  

amortyzacja 360 360,14  394 268,92  1 040 905,19  1 156 518,61  

przychody netto ze sprzedaży 2 734 785,31  1 994 059,84  8 846 628,42  9 018 058,46  

przychody z dotacji 840 625,40  1 821 522,40  2 244 797,08  3 636 285,47  

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji 3 575 410,71 3 815 582,24 11 091 425,50 12 654 343,93 

zysk/strata na sprzedaży -1 917 484,77  -4 059 777,02  -5 217 649,32  -10 297 963,20  

zysk/strata na działalności operacyjnej -1 075 130,89  -2 195 934,93  -2 984 588,31  -6 608 336,44  

zysk/strata brutto -1 232 976,23  -2 184 426,33  -3 398 157,68  -4 693 756,25  

zysk/strata netto -905 284,23  -2 186 532,34  -1 973 523,68  -4 524 069,26  

skorygowany zysk/strata netto* -1 730 438,70  -2 186 532,34  -2 798 678,15  -4 524 069,26  

* Utworzenie po raz pierwszy w 2010 roku aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wpłynęło w całości na wynik 

finansowy roku 2010, mimo iż część aktywów (z tytułu strat podatkowych z lat ubiegłych) dotyczyła okresów poprzedzających rok 2010. 

W celu prezentacji danych porównywalnych wprowadzono pozycję "skorygowany zysk/strata netto" uwzględniający wpływ jedynie tej 

części aktywów i rezerw, która odnosiła się do czwartego kwartału  2010 roku 

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 okresie Q1-Q4 2011 roku Grupa Kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży 

w wysokości 9.018,1 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie w roku 2010 sprzedaż wyniosła 

8.846,6tys. zł. Osiągnięcie wzrostu było możliwe dzięki większej liczbie i wartości realizowanych 

kontraktów, w tym rozpoczętego w III kwartale 2010 roku pierwszego w Polsce znaczącego kontraktu 

na sprzedaż projektu biotechnologicznego - SEL103 (lek na chorobę Alzheimera), realizowanego we 

współpracy z Orion Corporation z Espoo w Finlandii. 

Dynamika przychodów ze sprzedaży za cztery kwartały roku 2011 wyniosła 1,9%, natomiast za 

czwarty kwartał 2011 ukształtowała się na poziomie -27,1%. 

Niskie przychody ze sprzedaży w Q4 2011 są częściowo rekompensowane ponad dwukrotnym 

wzrostem pozyskanych przychodów w porównaniu do Q4 2010 – z 2.003,6 tys. zł do 4.303,1 tys. zł 

(w tym podpisane kontrakty z klientami: 2.607,1 tys. zł oraz podpisane umowy dotacji: 1.696 tys. zł), 

co jest widocznym efektem znacznego zwiększenia aktywności w obszarze sprzedaży, marketingu 

i pozyskiwania finansowania projektów w formie grantów badawczych i infrastrukturalnych. 
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O 62% wzrosły przychody z tytułu dotacji (Q1-Q4 2011/Q1-Q4 2010) z 2.244,8 tys. zł do 3.636,3 tys. 

zł. Wzrost przychodów z tytułu dotacji wynika z kontynuacji realizacji dotowanych projektów oraz 

kontynuacji odpisów w przychody otrzymanych dotacji infrastrukturalnych ujętych na rozliczeniach 

międzyokresowych przychodów. 

Tym samym, biorąc pod uwagę łącznie dwie najważniejsze kategorie przychodów: ze sprzedaży oraz 

z dotacji, Grupa odnotowała w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (2010) znaczny 

wzrost przychodów z 11.091,4 tys. zł do 12.654,3 tys. zł tj. o 14,1%. Wartość ta byłaby dodatkowo 

zwiększona o przychody z tytułu dotacji na projekt SEL120 w wysokości 516 tys. zł, której wpływ 

planowany był na Q4 2011, jednak ze względu na opóźnienia leżące po stronie Instytucji 

Zarządzającej został on przeniesiony na rok 2012. 

Dane w tabeli nie uwzględniają transakcji sprzedaży akcji Mabion S.A. dokonanej przez Grupę 

Kapitałową Selvita S.A., dzięki której osiągnęła one dodatkowe przychody w II kw. 2011 r. 

w wysokości 2.035 tys. zł. 

Za cztery kwartały 2011 roku Grupa Kapitałowa Selvita S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 

4.524,1 tys. zł, natomiast w poprzednim roku strata wyniosła 1.973,5 tys. zł. Dane dotyczące 

ubiegłorocznego wyniku netto zawierają utworzone w 2010 roku aktywa z tytułu podatku 

odroczonego dotyczące okresu sprzed 2010 – bez uwzględnienia aktywa strata netto za cztery 

kwartały roku poprzedniego wyniosłaby 2.798,7 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. Działania te przełożyły się na znaczne zwiększenie kosztów w następujących obszarach: 

• R&D – wzrost z 4.679 tys. do 8.472 tys. (o 81%), na który składają się przede wszystkim 

wzrost kosztów wynagrodzeń, usług obcych i materiałów w związku uruchomieniem nowych 

projektów badawczych nad innowacyjnymi lekami, które zgodnie z polityką rachunkowości 

Grupy ujmowane są bezpośrednio w kosztach okresu (nie są aktywowane), 

• sprzedaży i marketingu – wzrost z 757 tys. zł do 2.090 tys. zł, (o 176,2%), co jest efektem 

inwestycji w rozwój działu sprzedaży i zwiększeniem aktywności marketingowej Grupy na 

rynkach międzynarodowych. 

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

finansowych. 

4 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności 

4.1 Działalność B+R 
Grupa Kapitałowa pomyślnie kontynuuje wszystkie projekty badawcze w obszarze onkologii. 

W projekcie SEL24 dokonano wyboru podwykonawcy – firmy Hameln RDS, który rozpoczął 

przedkliniczne badania toksykologiczne dla pierwszego z potencjalnych kandydatów klinicznych w 

dwóch gatunkach zwierząt. Wyniki badań toksykologicznych dla związku SEL24-A1 będą znane w 

trzecim kwartale 2012. Dodatkowo, Grupa kontynuuje prace badawcze związane z drugą generacją 
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związków SEL24, które będą charakteryzować się innym profilem specyficzności na wybrane cele 

białkowe. Pierwsze wyniki uzyskane dla grupy związków z drugiej generacji inhibitorów, wykazują ich 

wysoką specyficzność oraz efektywność przeciwnowotworową in vitro. W kolejnym kwartale 

wybrane związki z drugiej generacji zostaną przebadane w modelach in vivo. Kontynuowane są 

również badania mające na celu wypracowanie strategii badań klinicznych w kombinacji ze 

standardowymi oraz celowanymi terapiami przeciwnowotworowymi. Kolejnym potencjalnym 

obszarem synergizmu jest znajdująca się na wczesnych etapach badań klinicznych grupa związków 

o charakterze inhibitorów białka Bcl-2.  

Prace badawczo rozwojowe w projekcie SEL120 doprowadziły do identyfikacji dualnego mechanizmu 

działania tej grupy związków, wynikającego z zahamowania kinazy Haspina oraz CDK9. Wyjściowy 

związek SEL120-1 wykazał zahamowanie biomarkerów przy stężeniach o rząd wielkości mniejszych 

niż konkurencyjny inhibitor CDK9 w pierwszej fazie badań klinicznych. Aktualnie prowadzone badania 

in vivo wykazały także, iż związek wyjściowy posiada korzystny profil toksykologiczny. Synteza 

i analiza dalszych pochodnych z grupy SEL120 zaprojektowanych na bazie związku wyjściowego oraz 

zidentyfikowanych w trakcie wirtualnego screeningu in silico ma na celu selekcję w drugiej połowie 

2012 pierwszego leadu o dualnym mechanizmie działania, który w odróżnieniu od związku 

wyjściowego będzie posiadał poprawione parametry farmakokinetyczne i zwiększoną selektywność. 

Wyniki obu programów badawczych zostały przedstawione w dniach 13 - 14 listopada 2011 roku 

w San Francisco na tegorocznej edycji konferencji AACR-EORTC-NCI Molecular Targets and Cancer 

Therapeutics Conference. 

W projekcie SEL103 realizowanym we współpracy z firmą Orion Pharma prace realizowane są zgodnie 

z harmonogramem. Wyniki eksperymentów in vitro oraz in vivo otrzymane w Q4 2012 są pozytywne, 

szczegółowe dane nie mogą zostać upublicznione ze względu na zapisy umowy o poufności zawartej 

ze zleceniodawcą. 

4.2 Uczestnictwo w targach i wydarzeniach o dużym znaczeniu 
marketingowym 

W porównaniu do 2010 w roku 2011 podwojono liczbę pracowników działów sprzedaży oraz 

zwiększono częstotliwość uczestnictwa Grupy na najważniejszych konferencjach i targach 

branżowych, zaznaczając w ten sposób jej obecność w świecie biotechnologii, nawiązując nowe 

kontakty handlowe oraz podtrzymując dotychczasowe dobre relacje z klientami. 

W IV kwartale 2011 Grupa Kapitałowa Selvita S.A. uczestniczyła m.in. w: 

� Bio-IT Europe Conference & Expo 2011 - 11-13 października, Hannover, Niemcy, 

� ICSE | BioPh 2011 - 25-27 października, Frankfurt, Niemcy  (stoisko), 

� Bio-Europe 2011 - 31 października - 2 listopada, Düsseldorf, Niemcy (prezentacja), 

� 2011 AACR-EORTC-NCI Molecular Targets and Cancer Therapeutics Conference, 12-16 

listopada, San Francisco, USA. (postery), 

� American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition – 10-13 grudnia, San 

Diego, USA, 

� 3rd International Congress Discovery Partnerships – 13-14 grudnia, Düsseldorf, Niemcy 

� Przemysł Farmaceutyczny 2011 oraz Przemysł Kosmetyczny 2011 – 22-24 listopada, Rawa 

Mazowiecka (prezentacja) 
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Poza powyższymi wydarzeniami Grupa we własnym zakresie zorganizowała seminarium dla 

potencjalnych klientów zainteresowanych wdrożeniami systemu LIMS "Innowacyjne podejście do 

zarządzania informacją w laboratorium kryminalistycznym" z udziałem prelegentów Selvita S.A. oraz 

przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. 

4.3 Pozostałe istotne wydarzenia w IV kwartale 2011 

Podpisanie umowy o dofinansowanie na nową farmakoterapię chorób 
neurodegeneracyjnych w wys. 3,1 mln PLN 
W dniu 03.10.2011 r. Selvita S.A. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na 

realizację projektu badawczego „Nowa farmakoterapia chorób neurodegeneracyjnych 

z zastosowaniem innowacyjnych inhibitorów kinaz” w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów 

celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt będzie 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 

państwa. 

� całkowita wartość projektu netto: 3 964 500 PLN  

� wartość dofinansowania: 3 085 200 PLN  

� czas realizacji: lata 2011 - 2014 

Selvita S.A. zwycięzcą rankingu Deloitte Technology Fast 50 dla Europy Środkowej 
18 października 2011 – Selvita S.A. została zwycięzcą XII edycji rankingu firmy doradczej Deloitte 

„Technology Fast 50 Central Europe”, w kategorii Wschodzące Gwiazdy. 

Prestiżowy coroczny ranking Deloitte grupuje najszybciej rozwijające się firmy technologicznie 

innowacyjne z regionu Europy Środkowej na podstawie tempa wzrostu rocznych przychodów 

operacyjnych. Ranking ten posiada trzy kategorie, w tym kategorię "Wschodzące Gwiazdy”, w której 

nominowane są „młode” firmy (historia działalności 3-5 lat) charakteryzujące się dużym potencjałem 

rozwoju oraz których przychody przekraczają 30 000 EUR w każdym analizowanym roku.  

Selvita została tegorocznym zwycięzcą tej kategorii, osiągając wzrost przychodów na poziomie 

2.623% (2008 r. do 2010 r.), pokonując tym samym dziesiątki firm z Polski, Czech, Węgier, Łotwy, 

Estonii, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Litwy. 

Selvita ponadto zdystansowała swoją konkurencję w konkursie - druga firma w zestawieniu osiągnęła 

dopiero 1.380 % wzrostu.  

Selvita jest również jedyną spółką z sektora biotechnologii notowaną w rankingu Deloitte. 

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011 
W dniu 14 października 2011 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej Selvita S.A. dokonano wyboru 

firmy Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 

siedzibą w Poznaniu na audytora, który przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania 

finansowego Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od 01.01.2011 

do 31.12.2011. 
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Decyzja PARP o rekomendowaniu do dofinansowania innowacyjnych projektów 
badawczych grupy kapitałowej Selvita S.A. w łącznej wysokości 8,25 mln PLN 
W dniu 27.10.2011 r. otrzymano pisemną informację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

rekomendowaniu do dofinansowania dwóch projektów badawczo-rozwojowych Grupy Kapitałowej 

Selvita S.A., w tym dla Selvita S.A. na rozwój nowej terapii przeciwnowotworowej z zastosowaniem 

innowacyjnych inhibitorów kinaz:  

• całkowita wartość projektu: 8.595.300 PLN  

• wartość dofinansowania: 6.773.520 PLN  

• czas realizacji: lata 2011 - 2015 

oraz dla spółki zależnej BioCentrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na nowatorską technologię 

ekspresji białek rekombinowanych: 

• całkowita wartość projektu: 1.958.000 PLN  

• wartość dofinansowania: 1.462.450 PLN  

• czas realizacji: lata 2011 - 2013 

Projekty otrzymały wsparcie w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego 

w I rundzie 2011 roku. Podpisanie umów o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji projektów 

spodziewane jest w I kw. 2012. 

Opublikowanie najnowszych wyników programów onkologicznych na konferencji AACR-
EORTC-NCI Molecular Targets and Cancer Therapeutics Conference 2011 
Konferencja AACR-EORTC-NCI Molecular Targets and Cancer Therapeutics Conference, która odbyła 

się w dniach 12 - 16 listopada 2011 roku, jest jedną z najbardziej prestiżowych konferencji 

naukowych, na której pojawiają się i ogłaszają wyniki swoich prac wszystkie firmy farmaceutyczne 

i biotechnologiczne pracujące nad nowymi lekami w obszarze onkologii. W trakcie tej konferencji 

Selvita zaprezentowała swoje najnowsze wyniki badań w projekcie SEL24, którego przedmiotem jest 

grupa specyficznych inhibitorów kinazy Pim-1, oraz pierwsze dotychczas wyniki dotyczące programu 

SEL120, specyficznego inhibitora kinaz hamującego aktywność nowego celu terapeutycznego 

w onkologii. 

SEL24 jest grupą związków, które są potencjalnie pierwszymi tego rodzaju, silnie specyficznymi 

inhibitorami kinazy Pim-1, hamującymi jej aktywność już w stężeniach nanomolarnych (IC50 < 10 

nM). Działanie tych substancji zostało potwierdzone zarówno w modelach komórkowych in vitro, jak 

i w mysich modelach heteroprzeszczepów in vivo.  Związek wiodący (SEL24-1) wykazał niezwykle silne 

działanie przeciwnowotworowe w czterech różnych modelach mysich xenograftów: estrogenno-

odpornego raka piersi, nowotworów układu krwiotwórczego oraz guzów litych układu trawiennego. 

Dodatkowo, wstępne wyniki wskazują, że SEL24-1 jest nietoksyczny dla komórek i tkanek 

prawidłowych zarówno in vitro jak i in vivo. 

SEL120 jest grupą związków będących inhibitorami kinaz, który posiada potencjalne działanie 

terapeutyczne w leczeniu raka jelita grubego.  Rak jelita grubego (łac. carcinoma coli et recti) to 

nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy, wyrostku robaczkowym lub odbytnicy. Jest przyczyną 

655 tys. zgonów w ciągu roku na świecie, a w Polsce zajmuje 2 miejsce wśród przyczyn zgonów na 

nowotwory złośliwe. Rak jelita grubego jest jednym z najtrudniej leczonych nowotworów ze względu 
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na wysoki odsetek pacjentów, u których obserwuje się nawrót choroby. Z tego też względu wciąż 

istnieje duże zapotrzebowanie na leki, które będą w stanie powstrzymać nawrót choroby. 

Rozwój obu projektów, SEL24 oraz SEL120, prezentowanych na konferencji AACR-EORTC-NCI możliwy 

jest dzięki środkom pozyskanym przez Selvitę w wyniku oferty prywatnej oraz debiutu na rynku 

NewConnect. Program SEL24 znajduje się obecnie w fazie optymalizacji struktur wiodących, gdzie 

rozpoczęcie badań klinicznych planuje się na rok 2012. Program SEL120 jest natomiast we wczesnej 

fazie rozwoju. 

Powiększenie Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 
W dniu 14.11.2011 r. podpisany został akt założycielski Selvita Services sp. z o.o. w organizacji. Nowa 

spółka w Grupie Kapitałowej Selvita S.A. powołana została dla celów prowadzenia specjalistycznej 

działalności usługowej w obszarze badań przedklinicznych. 

Selvita S.A. objęła 100% udziałów w nowoutworzonym podmiocie. 

Podpisanie umowy o realizację programu szkoleń dla Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 
W dniu 12 grudnia 2011 r. wpłynęła informacja o podpisaniu przez Berndson sp. z o.o. 

z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowy 

o dofinansowanie projektu „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. 

i BioCentrum sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

• wartość całkowita projektu: 1 302 530 zł 

• wartość dofinansowania: 982 772 zł 

• czas realizacji: lata 2012 – 2013 

W związku z powyższym rozpocznie się realizacja projektu szkoleń pracowniczych, w którym Selvita 

S.A. uczestniczyć będzie na podstawie trójstronnej umowy partnerskiej łączącej Selvita S.A. 

i BioCentrum sp. z o.o. oraz Berndson sp. z o.o.. Projekt obejmował będzie kompleksowy cykl szkoleń 

o łącznej wartości 974 665 zł, dopasowanych do specyficznych potrzeb Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 

i zostanie przeprowadzony przez konsorcjum, w którego skład wchodzą Selvita S.A. i BioCentrum sp. 

z o.o. jako beneficjenci oraz Berndson sp. z o.o. jako główny wykonawca i koordynator. Cały program 

dydaktyczny obejmie łącznie 2702 osobodni szkoleniowych, co w przeliczeniu na pracownika daje 

znaczącą liczbę 20 dni szkoleniowych. Istotną informacją jest, iż wkład własny Grupy Kapitałowej 

Selvita S.A. zostanie wniesiony do projektu w formie bezgotówkowej – poprzez czas pracy 

pracowników biorących udział w szkoleniach. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia kompetencji pracowników oraz znaczącego 

zwiększenia zasobu wiedzy technicznej, chemicznej, biochemicznej, biotechnologicznej, biologicznej, 

a tym samym będzie miała istotny wpływ na osiąganie długoterminowych celów Grupy Kapitałowej 

Selvita S.A. oraz ciągłe zwiększanie przewagi konkurencyjnej i wartości rynkowej z korzyścią dla 

akcjonariuszy. 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu 

krajowego. 
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4.4 Istotne wydarzenia w okresie między zakończeniem IV kwartału, 
a publikacją raportu 

Zmiany w składzie Zarządu Selvita S.A. 
W dniu 27 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza Selvita S.A. powołała w skład Zarządu Spółki Pana 

Krzysztofa Brzózkę, Pana Miłosza Grucę oraz Pana Sebastiana Kwaśnego i odwołała z dotychczasowej 

funkcji Pana Nicolasa Beuzena. 

Powołanie nowych Członków Zarządu jest związane z rozszerzeniem skali działalności Selvita S.A. i ma 

na celu wzmocnienie ich odpowiedzialności za wynik finansowy nadzorowanych przez nich działów 

Spółki: projektów własnych, biologicznego oraz bioinformatycznego i ułatwi kontakty z partnerami 

biznesowymi Selvity. Odwołanie Dr. Nicolasa Beuzena jest związane z jego przejściem na stanowisko 

Dyrektora ds. Rozwoju, na którym będzie odpowiedzialny za prowadzenie kontaktów z partnerami 

biznesowymi spółki w zakresie projektów badawczych (Alliance Management). 

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy i wyposażenia laboratorium do badań 
farmakodynamicznych BioCentrum sp. z o.o. 
1 lutego 2012 roku w obecności Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, pana 

Stanisława Sorysa – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego BioCentrum sp. z o.o. podpisało 

1500-tną umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości reprezentowanym przez Dyrektora 

Rafała Soleckiego o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej MRPO. Przedmiotem 

dofinansowanego projektu jest rozbudowa zaplecza badawczego firmy o laboratorium do badań 

farmakodynamicznych o wartości 400 tys. zł netto; wartość przyznanego dofinansowania wynosi 

niemal 280 tys. zł. 

Utworzenie nowego modułu laboratorium biochemicznego umożliwi realizację złożonych 

przedklinicznych projektów farmakodynamicznych in vitro. Analizy wykonywane w nowym 

laboratorium pozwolą na określenie mechanizmu działania badanej substancji na poziomie 

molekularnym. Również, dzięki dofinansowaniu, możliwe będzie wykonywanie analiz ludzkiego 

materiału oraz surowicy i/lub osocza krwi. 

 

Kraków, 14 lutego 2012 r. 


