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1. List Prezesa Zarządu Selvita S.A. do akcjonariuszy, inwestorów,
pracowników oraz partnerów biznesowych
Szanowni Państwo,
Mam przyjemność przekazać Państwu raport Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 2011, który był dla
nas rokiem niezwykle dynamicznego rozwoju.
Najistotniejszym wydarzeniem minionego roku było bez wątpienia rozpoczęcie notowań akcji Selvita
S.A. w systemie alternatywnego obrotu na rynku NewConnect, połączone z pozyskaniem od
inwestorów 14,85 mln zł. Dzięki temu kapitałowi, powiększonemu o przychody z działalności oraz
sprawnie pozyskiwane finansowanie zewnętrzne ze źródeł unijnych i rządowych, Grupa Kapitałowa
Selvita S.A. mogła poczynić inwestycje kluczowe dla przyszłej działalności i kreowania wartości dla
akcjonariuszy.
W stosunku do poprzedniego roku znacznie zwiększyliśmy możliwości badawcze i usługowe
podnosząc zatrudnienie liczone na koniec roku ze 115 do 131 osób, głównie doświadczonych
naukowców, oraz uruchamiając kolejne laboratoria chemiczne i biologiczne, zwiększając tym samym
powierzchnię badawczą do znacznych rozmiarów ponad 900 m2. Dzięki tym działaniom możliwe było
uruchomienie kolejnych projektów badawczych na polu onkologii (oznaczonych kodowymi nazwami
SEL120 oraz SEL56), a także bioinformatyki.
Prowadzona przez Grupę Kapitałową Selvita S.A. aktywna polityka wspierania badań i inwestycji ze
środków zewnętrznych zaowocowała znaczącym zwiększeniem przychodów z tego tytułu. Dzięki
temu łącznie dwie największe kategorie przychodów: ze sprzedaży oraz z dotacji, odnotowały
w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego dynamiczny wzrost: z 11.091,4 tys. zł do
12.654,3 tys. zł tj. o 14,1%.
Tak znacząca intensyfikacja działań mających charakter długofalowych inwestycji, zarówno na polu
R&D, jak i sprzedaży i marketingu, które odnotowały wzrost kosztów odpowiednio o 81% i 176,2% w
stosunku do poprzedniego okresu, połączona z przyjętą przez Zarząd ostrożną polityką
rachunkowości zakładającą ujmowanie nakładów na R&D w kosztach bieżących okresów,
spowodowały, iż Grupa odnotowała stratę w wysokości 4.438,7 tys. zł.
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Działalność Grupy dostała dostrzeżona i doceniona przez otoczenie, co przyniosło nam trzy
prestiżowe wyróżnienia dla Selvita S.A.: zwycięstwo w konkursie "Masters of Innovation", pierwsze
miejsce w rankingu firmy doradczej Deloitte „Technology Fast 50 Central Europe”, w kategorii
Wschodzące Gwiazdy oraz tytuł Innovatora Małopolski.
Wszystkie te sukcesy, będące wynikiem starannego planowania i ciężkiej pracy, stworzyły solidny
fundament, który pozwala z pewnością i optymizmem patrzeć w przyszłość.
W kolejnych okresach Grupa będzie kontynuować przyjętą strategię wykorzystując pozyskane środki
finansowe z subskrypcji prywatnej na następujące cele:




rozwój 4 programów innowacyjnych do fazy badań przedklinicznych,
Inwestycje w infrastrukturę laboratoryjną,
podwyższenie kapitału pracującego.

Chciałbym złożyć wyrazy uznania i podziękować pracownikom i doradcom Grupy Kapitałowej Selvita
S.A., których zaangażowaniu zawdzięcza ona swoją obecną pozycję. Jednocześnie dziękuję również
akcjonariuszom i inwestorom, którzy obdarzyli nas zaufaniem, bez którego niemożliwa byłaby
realizacja naszych planów.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Przewięźlikowski
Prezes Zarządu Selvita S.A.
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2. Wybrane dane finansowe
Grupa Kapitałowa Selvita S.A.

dane skonsolidowane
Za okres
od 01.01.2010
do 31.12.2010

Za okres
od 01.01.2011
do 31.12.2011

Za okres
od 01.01.2010
do 31.12.2010

Za okres
od 01.01.2011
do 31.12.2011

PLN
1 502 396,34

PLN
11 461 689,69

EUR
379 364,28

EUR
2 595 021,21

162 031,23

98 078,39

40 913,88

22 205,76

1 467 941,41

2 620 550,61

370 664,19

593 314,30

304 898,47

7 154 491,03

76 988,73

1 619 835,86

24 124,61

61 688,65

6 091,61

13 966,82

zobowiązania krótkoterminowe

5 053 732,57

2 190 898,30

1 276 098,42

496 037,47

amortyzacja

1 401 265,33

1 527 970,42

353 828,08

345 945,12

przychody netto ze sprzedaży

8 846 628,42

9 018 058,46

2 233 827,85

2 041 762,92

przychody z dotacji

2 244 797,08

3 636 285,47

566 825,01

823 285,06

Pozycja

Waluta
kapitał własny
należności długoterminowe
należności krótkoterminowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
zobowiązania długoterminowe

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji

11 091 425,50

12 654 343,93

2 800 652,85

2 865 047,98

zysk/strata na sprzedaży

-5 217 649,32

-10 231 868,43

-1 317 488,40

-2 316 579,52

zysk/strata na działalności operacyjnej

-2 984 588,31

-6 541 917,58

-753 626,82

-1 481 144,17

zysk/strata brutto

-3 398 157,68

-4 610 581,01

-858 055,62

-1 043 873,62

zysk/strata netto

-1 973 523,68

-4 438 788,01

-498 326,81

-1 004 978,27

skorygowany zysk/strata netto*

-2 798 678,15

-4 438 788,01

-706 683,37

-1 004 978,27

Kurs EUR zastosowany do przeliczenia pozycji

3,9603

4,4168

* 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
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3. Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. na temat działalności grupy
kapitałowej emitenta w roku 2011
3.1 Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej
Podmiot dominujący
Firma Spółki
Siedziba
REGON
NIP
Forma prawna

Selvita spółka akcyjna
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
120515330
679-29-42-955
spółka akcyjna

Numer w KRS
Strona www

0000367359
www.selvita.com

Podmioty powiązane
Firma Spółki
Siedziba

BioCentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

REGON
NIP
Forma prawna
Numer w KRS
Strona www
Udziałowcy

356815670
676-226-47-81
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0000206301
www.biocentrum.com.pl
100% udziałów posiada Selvita S.A.

Siedziba
REGON
NIP
Forma prawna
Numer w KRS

Selvita spółka akcyjna i BioCentrum spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
121483482
676-243-82-93
spółka jawna
0000381101

Wspólnicy

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

Firma Spółki

Siedziba
REGON
NIP
Forma prawna

Selvita Services spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
122456205
676-245-16-49
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer w KRS
Wspólnicy

0000403763
100% udziałów posiada Selvita S.A.

Firma Spółki

Konsolidacją nie zostały objęte

jednostki zależne: Selvita spółka akcyjna i BioCentrum spółka
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z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna oraz Selvita Services spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, gdyż ich dane finansowe są nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej.

3.2 Władze Spółki dominującej
Zarząd
Zarząd został powołany dnia 20 sierpnia 2010 r. na wspólną pięcioletnią kadencję, której okres
upływa po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy 2014.
W skład Zarządu Spółki wchodzili:
 Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
 Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu
 Nicolas Beuzen – Wiceprezes Zarządu
Po dniu bilansowym nastąpiły zmiany w Zarządzie 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 Wiceprezesa Zarządu Pana Nicolasa
Beuzena.
Wobec powyższego aktualny skład Zarządu wygląda następująco:






Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu,
Bogusław Sieczkowski - Wiceprezes Zarządu,
Sebastian Kwaśny - Członek Zarządu,
Krzysztof Brzózka – Członek Zarządu,
Miłosz Gruca – Członek Zarządu.

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).
Rada Nadzorcza
W dniu 20 sierpnia 2010 r. została powołana Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję,
której okres upływa po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
rok obrotowy 2014.
W skład Rady Nadzorczej wchodzili:
 Dr Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 Rafał Chwast - Członek Rady Nadzorczej
 Adam Przewięźlikowski - Członek Rady Nadzorczej
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W dniu 18 maja 2011 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w skład Rady Nadzorczej
zostali powołani Dr Tadeusz Wesołowski, Prof. Adam Dubin, Pan Wojciech Chabasiewicz. W związku
z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej wygląda następująco:







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

3.3 Informacje o działalności grupy
Przedmiot działania Grupy
Działalność Grupy należy rozpatrywać w dwóch aspektach:



pracy badawczo-rozwojowej, realizowanej poprzez własne projekty badawcze,
prowadzenia usług badawczych na rzecz klientów zewnętrznych.

Prace badawcze polegają na prowadzeniu szeregu innowacyjnych projektów głównie z obszaru
onkologii, chorób ośrodkowego układu nerwowego, w tym choroby Alzheimera oraz immunologii.
Selvita koncentruje się na rozwijaniu innowacyjnych, małocząsteczkowych związków chemicznych
o działaniu farmakologicznym, przeznaczonych do późniejszej komercjalizacji przez wiodące polskie
i międzynarodowe firmy farmaceutyczne.
Działalność usługowa na rzecz przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych polega na
oferowaniu szerokozakresowych, efektywnych kosztowo, innowacyjnych usług i kompleksowych
rozwiązań w procesie B+R poprzez:





oferowanie swoim klientom wykwalifikowanych zespołów naukowo-badawczych,
wyspecjalizowanych w określonych fragmentach procesu wprowadzania nowych substancji
na rynek,
usługi w zakresie produkcji i analizy mało- i wielkocząsteczkowych związków chemicznych
tworzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych przyśpieszających prowadzenie badań i
zmniejszających ryzyko ich niepowodzenia.

Istnieje kilka obszarów działalności usługowej Spółki. Najważniejszymi są:
Usługi związane z syntezą związków chemicznych
Selvita specjalizuje się w procesach syntezy, czyli łączenia dwóch lub kilku prostszych związków
w jeden bardziej złożony produkt. o skomplikowanej budowie, i odmiennych właściwościach. Do
najważniejszych usług w tym obszarze należą:




synteza kontraktowa związków w skali od mg do kg (custom synthesis),
optymalizacja procesów syntezy, np. w celu zastąpienia substancji niebezpiecznych
i toksycznych,
opracowanie kilku alternatywnych metod otrzymania danego związku,
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projektowanie szlaków syntetycznych, z substratów zdefiniowanych przez klienta.

Usługi analityczne
Selvita specjalizuje się również w kompleksowych usługach analizy chemicznej, czyli badaniach
jakościowego i ilościowego składu chemicznego związków, budowy danego związku, jak też
określaniu czystości oraz usuwaniu ewentualnych zanieczyszczeń. Do najważniejszych należą:




określanie profili zanieczyszczeń substancji,
badania substancji pod kątem zawartości i poziomu pozostałości rozpuszczalników,
badania zgodne z dyrektywą REACH (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie
chemikaliów) skierowane do przedsiębiorstw sektora chemicznego i petrochemicznego.

Badania usługowe
Oferta Selvity zawiera szeroką gamę procedur stosowanych w kluczowych etapach procesu rozwoju
leku, (głównie przedklinicznego), znajdujących zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym oraz
biofarmaceutycznym. Najważniejszymi są:





analiza i profilowanie procesów farmakokinetycznych - wchłaniania, rozmieszczenia
w organizmie, metabolizmu oraz wydalania projektowanego leku (ADME),
badania toksyczności związku (ADME-Tox),
badania związku dotyczące jego zdolności do wywoływania trwałych zmian w materiale
genetycznym – genotoksyczności,
badanie farmakodynamiczne, dotyczące mechanizmu działania leku na poziomie komórki.

Usługi w zakresie biochemii białek
Selvita, w ramach spółki zależnej BioCentrum specjalizuje się w procedurach z obszaru biochemii
białek, obejmujących szeroką gamę standardowych i zaawansowanych analiz oraz produkcję
i oczyszczanie preparatów białkowych - enzymów oraz inne preparatów aktywnych biologicznie.
Usługi bioinformatyczne
Selvita oferuje swoim klientom zaawansowane systemy informatyczne dla firm farmaceutycznych,
biotechnologicznych, chemicznych oraz laboratoriów badawczych w postaci oprogramowania
własnego, rozwiązań firm partnerskich oraz projektów na zamówienie. Do najistotniejszych należą:





kompleksowe rozwiązania informatyczne dla laboratoriów (STARLIMS),
kompleksowe rozwiązanie informatyczne do analizy sekwencji kwasów nukleinowych i białek
(CLC bio),
platforma informatyczna do modelowania białek i przewidywania ich budowy (Drug
Discovery SPMP), projektowanie leków in silico
szeroka gama usług badawczych w dziedzinie komputerowo wspomaganego projektowania
leku we wszystkich stadiach badań nad jego strukturą chemiczną.

Dane o zatrudnieniu
W związku z dynamicznym rozwojem w okresie objętym sprawozdaniem Grupa znacząco zwiększyła
zatrudnienie, szczególnie w dziale badań i rozwoju oraz bioinformatyki. Przeciętne zatrudnienie
wzrosło z 93 osób w roku 2010 do 114 w roku 2011.
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3.4 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółki
A) W roku obrotowym
Emisja akcji Selvita S.A. i rozpoczęcie notowań na NewConnect
W kwietniu 2011 została przeprowadzona subskrypcja prywatna 2.700.000 (słownie: dwa miliony
siedemset tysięcy) Akcji Serii E o wartości nominalnej jednej akcji 0,40 zł (słownie: 40/100). Cena
Emisyjna nowo emitowanych akcji wyniosła 5,50 zł (pięć złotych 50/100) za jedną akcję, w wyniku
czego spółka pozyskała 14.850.000 zł (słownie: czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy).
Nowi akcjonariusze objęli 25,8% udziałów w spółce.
Po przeprowadzeniu prywatnej oferty akcji największym nowym akcjonariuszem Selvita S.A. został
dr Tadeusz Wesołowski, twórca sukcesu jednego z największych dystrybutorów farmaceutycznych
w Polsce – firmy Prosper (obecnie część grupy Neuca). Dr Wesołowski posiada 5,65% udziału
w głosach na WZA spółki Selvita i wszedł w skład Rady Nadzorczej spółki obejmując w niej funkcję
Wiceprzewodniczącego. W posiadaniu Pawła Przewięźlikowskiego i Bogusława Sieczkowskiego –
założycieli oraz Prezesa i Wiceprezesa Zarządu spółki Selvita jest obecnie ponad 71% udziału
w głosach na WZA spółki.
Uchwałą nr 885/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie S.A.
określił 14 lipca 2011 r. pierwszym dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect następujących akcji Spółki, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „PLSELVT00013”:




1.329.500 akcji serii B,
1.833.000 akcji serii C,
2.700.000 akcji serii E.

Powyższe akcje są notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod
nazwą skróconą „SELVITA” i oznaczeniem „SLV”. W dniu 14 lipca 2011 r. Spółka zadebiutowała na
Rynku NewConnect. Akcje spółki zadebiutowały po cenie 5,57 zł, co stanowiło 1,27% wzrostu
w porównaniu do ceny emisyjnej.
Sprzedaż akcji spółki Mabion S.A.
W dniu 30 marca 2011 zostały zawarte umowy sprzedaży przez spółkę zależną Selvita S.A. (Selvita
spółka akcyjna i BioCentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna) 145.000 akcji
Mabion oraz warunkowe umowy sprzedaży 100.000 akcji Mabion. Średnia cena sprzedaży każdej
akcji Mabion wyniosła 8,70 zł (słownie: osiem złotych 70/100). W maju i czerwcu 2011 dokonano
transakcji sprzedaży.
Włączenie akcji Selvita S.A. do indeksu NCX Life Science
Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, od sesji w dniu 19 września 2011 r.
akcje Spółki wchodzą w skład portfelu indeksu NCX Life Science, a ich udział wynosi 13,22%.
Powiększenie Grupy Kapitałowej Selvita S.A.
W dniu 14.11.2011 r. podpisany został akt założycielski Selvita Services sp. z o.o. 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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Najważniejsze podpisane kontrakty
W okresie objętym raportem Selvita S.A. podpisała m. in. :





umowę na dostawę i wdrożenie systemu LIMS z klientem z sektora publicznego. Wartość
umowy to 738 tys. zł,
aneks do umowy z dnia 1 lipca 2010 r. z Orion Corporation z siedzibą w Espoo w Finlandii,
dotyczący zwiększenia płatności dla Selvita S.A. związanych z poszerzeniem zakresu
i przedłużeniem czasu realizacji prac badawczych w ramach projektu. Wartość dodatkowych
prac wynosi 400 tys. EUR, co zgodnie z kursem średnim NBP z dnia 2 kwietnia 2012 r. (1 EUR
= 4,1428 PLN), stanowi równowartość 1.657.120 PLN.
umowę na usługi w obszarze bioinformatyki z klientem z sektora nafty i gazu. Wartość
umowy to blisko 800 tys. zł.

Pozostałe istotne informacje dotyczące Grupy Kapitałowej:
 W maju 2011 Selvita została zwycięzcą konkursu “Masters of Innovation” organizowanego
w trakcie najważniejszej imprezy branżowej w regionie – Bioforum; tytuł został przyznany
przez niezależne, międzynarodowe jury.
 w maju 2011 laboratorium komórkowe spółki BioCentrum sp. z o.o. otrzymało certyfikat
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (tzw. Good Laboratory Practice – GLP). Certyfikat ten
potwierdza wysokie standardy badań prowadzonych w laboratoriach Grupy Kapitałowej
i daje możliwość poszerzenia oferty o usługi w pełni certyfikowane międzynarodowymi
standardami. W ocenie Zarządu uzyskanie certyfikatu GLP pozwoli pozyskać więcej klientów
i uzyskiwać lepsze ceny za przeprowadzane badania. Potwierdzeniem wyjątkowo wysokiej
jakości prac laboratoriów Grupy Kapitałowej Selvita S.A. jest fakt, iż w Polsce wszystkich
laboratoriów posiadających certyfikaty GLP jest tylko ok. 15, a laboratorium BioCentrum jest
prawdopodobnie pierwszym laboratorium komórkowym posiadającym GLP.
 15 lipca 2011 r. CC Group sp. z o.o. przestała pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy Selvita
S.A. Od tego dnia funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni kancelaria Chabasiewicz, Kowalska
i Partnerzy Radcowie Prawni.
 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.
Pozyskane dotacje
Grupa Kapitałowa pozyskała dofinansowanie na realizację projektów badawczych oraz projektu
szkoleniowego. Zestawienie pozyskanych dotacji przedstawia poniższa tabela:
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Nazwa programu

Instytucja finansująca

Wartość
dofinansowania
(w tys. PLN)

Data
przyznania

EUROSTARS

NCBiR

1.662

05/2011

POIG 1.4/4.1

PARP

3.085

10/2011

POKL

WUP w Krakowie

983

12/2011

B) Po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Od dnia 31.12.2011 wystąpiły następujące istotne zdarzenia:
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 BioCentrum sp. z o.o. podpisała z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości
umowę 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.
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów badawczych przez Selvita S.A. i BioCentrum
sp. z o.o.
W dniu 28.02.2012 r. Selvita S.A. oraz BioCentrum sp. z o.o. zawarły z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie dwóch projektów badawczo-rozwojowych, 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 2012 - 2015
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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 – 2014

3.5 Stan majątkowy i sytuacja finansowa grupy
Wyniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym

Grupa Kapitałowa Selvita S.A.

dane skonsolidowane

Pozycja

Za okres
od 01.01.2010
do 31.12.2010

Za okres
od 01.01.2011
do 31.12.2011

1 502 396,34

11 461 689,69

162 031,23

98 078,39

1 467 941,41

2 620 550,61

304 898,47

7 154 491,03

24 124,61

61 688,65

zobowiązania krótkoterminowe

5 053 732,57

2 190 898,30

amortyzacja

1 401 265,33

1 527 970,42

przychody netto ze sprzedaży

8 846 628,42

9 018 058,46

przychody z dotacji

2 244 797,08

3 636 285,47

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji

11 091 425,50

12 654 343,93

zysk/strata na sprzedaży

-5 217 649,32

-10 231 868,43

zysk/strata na działalności operacyjnej

-2 984 588,31

-6 541 917,58

zysk/strata brutto

-3 398 157,68

-4 610 581,01

zysk/strata netto

-1 973 523,68

-4 438 788,01

skorygowany zysk/strata netto*

-2 798 678,15

-4 438 788,01

kapitał własny
należności długoterminowe
należności krótkoterminowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
zobowiązania długoterminowe

* 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 roku 2010.

W 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 8.846,6 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 rok 2011 wyniosła 1,9%.
O 62% wzrosły przychody z tytułu dotacji (2011/2010) 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
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odpisów w przychody otrzymanych
międzyokresowych przychodów.

dotacji

infrastrukturalnych

ujętych

na

rozliczeniach

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%. Dzięki transakcji sprzedaży akcji
Mabion S.A. dokonanej przez Grupę Kapitałową Selvita S.A. w II kw. 2011 r. osiągnęła one dodatkowe
przychody w wysokości 2.035 tys. zł.
W roku 2011 Grupa Kapitałowa Selvita S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 4.438,7 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.

Majątek Grupy
Wartość majątku Grupy zwiększyła się w roku 2011 z 10.269 tys. zł do 17.503 tys. zł tj. o 70%. Jest to
w przeważającej mierze skutek wzrostu majątku obrotowego – głównie środków pieniężnych
pozyskanych w wyniku emisji akcji. Majątek obrotowy wzrósł niemal 4-krotnie z 2.552 tys. zł do
10.098 tys. zł.
Na koniec roku 2011 główne pozycje majątku trwałego to rzeczowe aktywa trwałe (5.173 tys. zł),
w tym w większości wyposażenie laboratoriów, oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego (1.628 tys. zł). W porównaniu z rokiem poprzednim wartość majątku trwałego
kształtowała się na zbliżonym poziomie. Jest to efekt znaczących inwestycji dokonanych w roku
poprzednim, kiedy to odnotowano niemal 2,5 krotny wzrost majątku trwałego.
Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Grupy na moment sporządzenia sprawozdania jest stabilna. W 2011 roku
dokonano podwyższenia kapitału podstawowego Selvita S.A. w drodze emisji akcji w wyniku czego
kapitał własny wzrósł łącznie o wartość 14.398 tys. zł. Spółka dzięki środkom pozyskanym z emisji
oraz efektywnemu zarządzaniu zobowiązaniami utrzymywała bieżącą płynność. W celu optymalizacji
gotówki nadwyżki środków pieniężnych inwestowane były w krótkoterminowe lokaty bankowe, co
pozwoliło wygenerować dodatkowe przychody finansowe w kwocie 215 tys. zł.
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W roku obrotowym 2012 spodziewany jest wzrost przychodów, zarówno z tytułu świadczonych usług
jak i komercjalizacji kolejnych po SEL103 projektów badawczych. Widocznym efektem znacznego
zwiększenia aktywności w obszarze sprzedaży, marketingu i pozyskiwania finansowania projektów
w formie grantów badawczych i infrastrukturalnych w szczególności w ostatnim kwartale roku 2011
jest ponad dwukrotny wzrost 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). Od 2012 roku zgodnie z przyjętą strategią spółka przewiduje generowanie zysku
netto.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość środków pieniężnych Grupy wynosiła 7.154,4 tys. zł, a w
momencie sporządzania sprawozdania 6.307,5 tys. zł. Powyższe zasoby gotówkowe pozwalają na
kontynuowanie własnej działalności badawczo - rozwojowej do drugiego kwartału 2013 roku. Dalsze
prowadzenie własnych projektów badawczych uzależnione będzie od wyników sprzedaży bieżących
projektów.

3.6 Planowany rozwój Grupy Kapitałowej Selvita S.A.
Grupa będzie kontynuować przyjętą strategię wykorzystując pozyskane środki finansowe
z subskrypcji prywatnej w kwocie 14.850 tys. zł na następujące cele:




Rozwój 4 programów innowacyjnych do fazy badań przedklinicznych
Inwestycje w infrastrukturę laboratoryjną
Podwyższenie kapitału pracującego

3.7 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
Grupa Kapitałowa pomyślnie kontynuuje projekty badawcze zgodnie z założonymi planami.
W projekcie SEL24 zainicjowano badania przedkliniczne mające na celu wypracowanie strategii badań
klinicznych w kombinacji ze standardowymi oraz celowanymi terapiami przeciwnowotworowymi.
Wstępne wyniki wskazują na duży potencjał terapeutyczny najbardziej obiecujących związków
w liniach nowotworów układu krwionośnego oraz w kombinacjach z inhibitorami ścieżki sygnalizacji
PI3K/Akt oraz Jak/STAT. Badania najlepszych związków z pierwszej serii SEL24 w testach in vivo
w mysim modelu heteroprzeszczepów wykazały wysoką skuteczność potencjalnego kandydata
klinicznego w modelach chłoniaków, białaczek jak i niektórych guzów litych. Dokonano wyboru
potencjalnego kandydata klinicznego z pierwszej serii który aktualnie znajduje się na etapie badań
toksykologicznych w dwóch gatunkach zwierząt. Wyniki badań toksykologicznych dla wybranego
związku SEL24-A1 będą znane w trzecim kwartale 2012. Dodatkowo, Grupa 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 bardzo wysoką specyficzność oraz efektywność
przeciwnowotworową in vitro oraz in vivo. Dodatkowo, związki syntetyzowane w ramach drugiej serii
charakteryzują się ulepszonymi parametrami toksykologicznymi oraz fizykochemicznymi.
Prace badawczo rozwojowe w projekcie SEL120 doprowadziły do identyfikacji mechanizmu działania
tej grupy związków, wynikającego z zahamowania kinaz CDK8 oraz CDK9. Eksperymenty
przeprowadzone in vitro potwierdziły wysoką aktywność związków, objawiającą się silnym działaniem
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hamującym proliferację oraz powodującym śmierć komórek nowotworowych. Dodatkowo, związki
z serii SEL120 wykazują zahamowanie odpowiednich biomarkerów w stężeniach niższych
niespecyficzne inhibitory CDK w badaniach klinicznych. Wybrany najlepszy związek został
przetestowany w mysim modelu nowotworu jelita grubego, gdzie po doustnym podaniu zahamował
wzrost guza w 80%. Aktualnie prowadzone badania in vivo wykazały także, iż związek wyjściowy
SEL120-1 posiada korzystny profil toksykologiczny i nie powoduje zmian na poziomie parametrów
krwi oraz przeprowadzonej analizy histopatologicznej. 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 poprawionych parametry farmakokinetyczne i zwiększonej selektywności w ramach grupy kinaz
CDK.
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 2011 są pozytywne.
Szczegółowe dane nie mogą zostać upublicznione ze względu na zapisy umowy o poufności zawartej
ze zleceniodawcą.

3.8 Czynniki ryzyka związane z działalnością grupy
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Selvita S.A. prowadzi działalność
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Sytuacja finansowa Selvita S.A. i Grupy Kapitałowej jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej
Polski oraz innych państw, do których kierowane są usługi i produkty Grupy. Bezpośredni i pośredni
wpływ na wyniki finansowe uzyskane przez Selvita S.A. mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, inflacja,
polityka monetarna i podatkowa państwa, poziom bezrobocia, charakterystyka demograficzna
populacji. Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mają wpływ na
realizację założonych przez Selvita S.A. celów. Istnieje ryzyko, że pogorszenie jednego lub wielu
czynników makroekonomicznych może wpłynąć negatywnie na działalność, pozycję rynkową,
sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.
Ryzyko związane z krajowym i międzynarodowym otoczeniem prawnym
Selvita S.A. prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, swoje produkty kierując głównie do
odbiorców międzynarodowych. Jest w związku z powyższym narażony na ryzyko zmian regulacji w
polskim i unijnym otoczeniu prawnym, jak też tych krajów, w których działalność prowadzą jego
klienci. Regulacje prawne w Polsce ulegają częstym zmianom, a przepisy prawa nie są stosowane
przez polskie sądy oraz organy administracji publicznej w sposób jednolity. Niektóre budzą
wątpliwości interpretacyjne ze względu na ich niejednoznaczność, co rodzi ryzyko nałożenia kar
administracyjnych lub finansowych w przypadku przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. Zakres
oddziaływania ryzyk związanych z otoczeniem prawnym uległ w ostatnich latach znacznemu
poszerzeniu ze względu na przystąpienie nowych państw członkowskich do UE w maju 2004 roku, w
wyniku czego Polska miała obowiązek przyjąć i wdrożyć wszystkie akty prawne UE oraz acquis
communautaire (zestaw praw i obowiązków, w tym orzecznictwo Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, które wiążą wszystkie państwa członkowskie UE). Przepisy prawne dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej przez Selvita S.A., które w ostatnich latach ulegały częstym
zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo
handlowe. Zarówno wyżej wymienione zmiany, jak i kierunek tych zmian, mają wpływ na realizację
założonych przez Selvita S.A. celów.
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Selvita S.A. prowadzi swoją działalność w sferze szczegółowych regulacji prawnych, w dużej mierze
dotyczących legislacji w obszarze ochrony zdrowia. Duże znaczenie dla przyszłych wyników
finansowych Selvita S.A. ma dopuszczenie do obrotu rozwijanych przy udziale Selvita S.A. i jego Grupy
innowacyjnych leków. Komisja Europejska działa zgodnie z tzw. procedurą scentralizowaną, co
oznacza, że podejmuje decyzję o dopuszczeniu, stanowiącą podstawę prawną obrotu na obszarze
wszystkich państw członkowskich UE. Nie można wykluczyć, że ewentualna zmiana tej regulacji w
przyszłości wpłynie niekorzystnie na możliwość dopuszczenia do obrotu leków, nad którymi Selvita
S.A. prowadzi badania. Dodatkowo szereg procedur związanych z działalnością Selvita S.A. musi
spełniać wymagania certyfikatów oraz dyrektyw unijnych. Nie jest wykluczone, że UE wprowadzi np.
dodatkowe normy techniczne, których spełnienie okaże się dla Spółki koniecznością. Istnieje więc
ryzyko niekorzystnych zmian przepisów lub ich interpretacji w przyszłości.
Przychody Selvita S.A. w przeważającej mierze zależą od współpracy bądź też usług świadczonych na
rzecz międzynarodowego przemysłu farmaceutycznego. W związku z tym przyszły sukces Spółki i
Grupy jest bezpośrednio zależny od sukcesu przedsiębiorstw w tej branży. Na całym świecie,
przemysł farmaceutyczny stoi w obliczu zmian otoczenia regulacyjnego oraz zwiększenia nadzoru
władz, wymagających coraz większych gwarancji bezpieczeństwa i skuteczności produktów
leczniczych. Urzędy nadzorujące firmy farmaceutyczne, nakładają nowe, uciążliwe wymagania pod
względem ilości danych potrzebnych do wykazania skuteczności i bezpieczeństwa produktu, co
zmniejsza liczbę zatwierdzanych produktów. Ponadto produkty już wprowadzone do obrotu są
poddawane regularnym, ponownym ocenom stosunku ryzyka do korzyści. Późne odkrycie
problemów niewykrytych w fazie badań może doprowadzić do ograniczeń w obrocie, zawieszenia lub
wycofania z rynku, oraz ryzyka wystąpienia działań prawnych.
Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję
rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.

3.9

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Selvita S.A.

Ryzyko niepowodzenia strategii Selvita S.A.
Podstawowym celem strategicznym Selvita S.A. jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. Cel ten
bezpośrednio zależy od wzrostu wyników finansowych, te zaś od wzrostu sprzedaży w kraju i poza
jego granicami. Ponieważ na działalność Spółki i Grupy ma wpływ wiele nieprzewidywalnych
i niezależnych od Selvita S.A. czynników, takich jak przepisy prawa, intensyfikacja konkurencji,
spadek zainteresowania usługami Selvita S.A., dynamiczny rozwój technologiczny, trudności
w zdobywaniu nowych rynków zagranicznych, lub zbyt mała liczba odpowiednio wykwalifikowanych,
strategicznych pracowników, ich zaistnienie może przeszkadzać w realizacji celów strategicznych.
Planowana przez Selvita S.A. ekspansja działalności gospodarczej oznacza duże obciążenie zasobów
operacyjnych, ludzkich i finansowych. Powodzenie strategii rozwoju Grupy będzie w dużej mierze
zależne od jej zdolności do zatrudniania i szkolenia nowych pracowników, skutecznego i efektywnego
zarządzania finansowego, efektywnej kontroli jakości, intensyfikacji działań marketingowych oraz
wsparcia sprzedażowego, rozwoju infrastruktury laboratoryjnej itd. Nieoczekiwane trudności
w zarządzaniu zmianami lub wszelka niezdolność Spółki do zarządzania wzrostem może mieć istotny
niekorzystny wpływ na jej strategię.
Zrealizowanie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję
rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.
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Ryzyko związane z konkurencją
Selvita S.A. działa na rynku innowacyjnych produktów terapeutycznych oraz usług badawczych, który
jest konkurencyjny i istotnie rozproszony. W Polsce znajduje się on dopiero w fazie powstawania
i Selvita S.A. operuje w warunkach mniej intensywnej konkurencji niż w Europie i innych krajach.
Niemniej, nie można wykluczyć, że na rynku polskim pojawi się poważna konkurencja, która
doprowadzi do istotnego osłabienia pozycji Grupy.
Pomimo, iż w stosunku do całości rynku farmaceutycznego, rynek innowacyjnych produktów
terapeutycznych charakteryzuje się relatywnie mniejszą konkurencją, jest to działalność dynamicznie
rozwijająca się, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, UE oraz krajach azjatyckich. W dniu dzisiejszym
tej właśnie dziedzinie nauki poświęca się wiele uwagi i przeznacza na nią duże nakłady, zwłaszcza
w obszarach onkologii, immunologii i ośrodkowego układu nerwowego, a więc tych, w których Selvita
S.A. jest szczególnie zaangażowany. Spółka nie jest w stanie przewidzieć siły i liczby podmiotów
konkurencyjnych, jednakże pojawienie się większej konkurencji jest nieuniknione, co stwarza ryzyko
ograniczenia zdolności osiągnięcia zaplanowanego udziału w rynku, m.in. zdolności do pozyskania
interesujących cząsteczek oraz zdolności do popisywania umów partneringowych.
W obszarach działalności Selvita S.A. związanych z usługami badawczymi istnieje liczna konkurencja
firm skutecznie działających na tym rynku. Zarówno Polski, jak również światowy outsourcing dla
przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego, rozwijają się bardzo dynamicznie, z dużym
prawdopodobieństwem zaostrzenia konkurencji na rynku międzynarodowym. Dotyczy to wielu
aspektów działalności - zwłaszcza technologii, jakości, zdolności do ochrony informacji poufnych,
własności intelektualnej, terminowości, dobrej praktyki wytwarzania i cen. Grupa, oferując
zaawansowane, złożone usługi wzdłuż łańcucha wartości leków, powinna skutecznie wygrywać
z innymi podmiotami rynku. Jednak wobec rywalizacji na globalnym rynku usług rozwijających się tak
dynamicznie, Selvita S.A. nie może zagwarantować pewności, że istniejące obecnie i potencjalne
konkurencyjne czynniki, nie będą miały negatywnego wpływu na jego działalność.
Istnieje ryzyko związane z zaostrzeniem działań konkurencji. Może to negatywnie wpłynąć na
działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego
Grupy Kapitałowej.
Ryzyko kursu walutowego
Selvita S.A. prowadzi działalność na rynku międzynarodowym. Część przychodów ze sprzedaży
(z tytułu usług badawczych oraz przychody z tytułu umów partneringowych) oraz kosztów i inwestycji
(urządzenia laboratoryjne, odczynniki, badania zewnętrzne) Spółki i Grupy jest denominowana
w walutach obcych (głównie w EUR i USD). Jednocześnie znaczna cześć kosztów (wynagrodzenia,
narzuty na wynagrodzenia) jest ponoszona w walucie polskiej.
Istnieje ryzyko dotyczące niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych na osiągane przez Grupę
wyniki finansowe. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki
finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.
Ryzyko związane z odpływem kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników
Działalność Grupy Selvita S.A. i perspektywy jego dalszego rozwoju są w dużej mierze uzależnione od
kompetencji, zaangażowania, lojalności i doświadczenia pracowników, w tym kluczowej kadry
menedżerskiej. W związku z tym, że branża biotechnologiczna jest konkurencyjna, na rynku istnieje
duży popyt na pracowników z doświadczeniem, którzy stanowią jeden z podstawowych zasobów
Grupy. Oznacza to z jednej strony możliwość utrudnionej rekrutacji do pracy w Grupie nowych
pracowników, z drugiej zaś, utraty obecnych pracowników, poprzez działania rekrutacyjne
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konkurencji. Sytuacja ta w znacznie mniejszym stopniu dotyczy rynku polskiego, na którym podaż
miejsc pracy w branży biotechnologicznej jest jeszcze względnie niewielka, wyraźnie widoczna jest za
to na poziomie międzynarodowym i w przypadku pracowników o najwyższych kwalifikacjach.
Ponadto konkurencyjność na rynku pracy Selvita S.A. może stwarzać ryzyko, że w celu utrzymania
atrakcyjnych warunków pracy dla swoich pracowników będzie on zmuszony podnosić koszty pracy
ponad zaplanowany uprzednio poziom. Grupa może też nie być w stanie przyciągnąć nowych lub
utrzymać kluczowych pracowników w warunkach, które są akceptowalne z ekonomicznego punktu
widzenia.
W celu zminimalizowania ryzyka odpływu wykwalifikowanej kadry spółka zastosowała szeroki
program akcjonariatu pracowniczego dla kluczowych pracowników. Na dzień sporządzenia
dokumentu akcjonariuszami spółki jest 46 pracowników.
Zrealizowanie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję
rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.
Ryzyko związane z szacunkami odnośnie przyszłości
Prognozowaną wartość projektów Selvita S.A. oraz jego przyszłych wyników finansowych
z konieczności oparto na określonych szacunkach i założeniach, które z natury rzeczy obarczone są
niepewnością i błędem. Spółka ma krótką historię działalności, portfel istniejących projektów
innowacyjnych i duży potencjał uruchamiania nowych projektów, z których część jest jeszcze
nieznana. Rynek, na którym działa jest stosunkowo młody, z racji swojej specyfiki nie do końca
przewidywalny, słabo rozpoznany, a zakres dostępnych informacji ograniczony. Z wyżej
wymienionych powodów Selvita S.A. dla każdego projektu szacuje przyszłe przychody, koszty oraz
prawdopodobieństwa ich osiągnięcia na podstawie: ogólnodostępnych materiałów branżowych
dotyczących szans powodzenia każdej kolejnej fazy badań, specjalistycznego oprogramowania z bazą
danych ri:val oraz rozmów handlowych. Przyjęte prawdopodobieństwo jest szacunkiem szans
powodzenia na konkretnym etapie badań, nie zaś gwarancją jego powodzenia ani gwarancją
powodzenia w udziale odpowiadającym danemu prawdopodobieństwu. Stosując zgodne ze
standardami rynkowymi szacunkowe wartości projektów uwzględniające ich prawdopodobieństwo,
Inwestor otrzymuje wartości projektów wynikające z założonych przychodów, kosztów
i prawdopodobieństw. Faktyczny efekt finansowy dla Grupy Kapitałowej Selvita S.A. może różnić się
znacząco od wartości wynikającej z zawartej w niniejszym Dokumencie Informacyjnym statystycznej
wartości takiego projektu.
Istnieje ryzyko, że opierając się na prawdopodobieństwie i uśrednionych danych, założenia te mogą
odchylać się od rzeczywistych efektów i okazać się niewystarczające do dokonania prawidłowej oceny
perspektyw rozwoju Selvita S.A.. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową,
sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.
Ryzyko spadku popytu na usługi badawczo-rozwojowe
Rozwój Grupy Selvita S.A. zależy w dużej mierze od liczby zamówień i wielkości kontraktów
uzyskanych od firm farmaceutycznych. W ciągu ostatnich lat obserwowany jest wzrost popytu na
outsourcing badań ze strony międzynarodowych koncernów farmaceutycznych. Analitycy branży
prognozują, że trend ten będzie kontynuowany. Niemniej Selvita S.A. nie może wykluczyć, że np.
drastyczne obniżenie budżetów badawczo-rozwojowych (B+R) firm farmaceutycznych spowodowane
globalnym kryzysem gospodarczym, ich tendencje konsolidacyjne ze spółkami biotechnologicznymi
lub zmiana priorytetów w zakresie wydatków na badania i rozwój spowoduje wyhamowanie lub
odwrócenie tego trendu, a tym samym obniżenie tempa wzrostu sprzedaży usług Grupy Selvita S.A..
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Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe
i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.
Ryzyko związane z pozyskaniem nowych projektów
Grupa prowadzi prace badawcze na cząsteczkach zakupionych od polskich instytucji badawczych
i naukowych lub odkrytych przez własny zespół naukowy. Powodzenie strategii Selvita S.A. w dużej
mierze zależy od dostępnych badań i cząsteczek będących na sprzedaż w obszarze zainteresowań
Grupy. Grupa Kapitałowa może nie być w stanie pozyskać nowych projektów z następujących
powodów: ich braku na rynku w interesujących grupach terapeutycznych, braku porozumienia stron
co do ostatecznych warunków umowy, zmian sytuacji prawnej lub zwyczajowej dotyczącej
możliwości sprzedaży i komercjalizacji przez publiczne instytucje naukowe projektów badawczych.
W chwili obecnej Grupa dywersyfikuje źródła swoich projektów prowadząc własne badania m.in. nad
platformą związaną z inhibitorami kinaz. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że działania te
mogą okazać się niewystarczające.
Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję
rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.
Ryzyko związane z procesem badawczym prowadzonym przez Grupę
Rozwój potencjału nowej cząsteczki Selvita S.A. jest procesem obejmującym kilka długoterminowych,
kosztownych i niepewnych faz, których celem jest wykazanie m.in. bezpieczeństwa stosowania
i korzyści terapeutycznych, oferowanych w ramach jednego lub więcej wskazań. Spółka może nie być
w stanie wykazać np. dobrej tolerancji, braku działań niepożądanych lub skuteczności jednej lub kilku
swoich aktywnie czynnych cząsteczek. Wszelkie niepowodzenia w każdej z faz projektowania,
produkcji i badania cząsteczki mogą opóźnić jej rozwój i komercjalizację, a w skrajnych przypadkach
doprowadzić do zaprzestania projektu. Spółka nie może zagwarantować, że proces projektowania,
produkcji i badania cząsteczki będzie przebiegał bez zakłóceń, w terminach zgodnych z potrzebami
rynku. Wszelkie, nawet nieznaczne błędy lub opóźnienia w rozwoju cząsteczek Selvita S.A., mogą
negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy
rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.
Ryzyko związane z badaniami klinicznymi
Selvita S.A. odpowiedzialny jest za przedkliniczny okres rozwoju substancji aktywnej, rozważa w
przyszłości swój zakres działania o badania kliniczne i współpracować z partnerami przy badaniach
klinicznych, które są kluczowym etapem prac nad komercjalizacją danego leku. W każdym przypadku
tego rodzaju działalności istnieje ryzyko nie uzyskania planowanych wyników badań, konieczności ich
powtarzania, lub opracowania nowej próbki do badań. Takie zdarzenia mogą wydłużać okres
przedrejestracyjny, a więc opóźniać uzyskanie przychodów przez Selvita S.A., zaś w skrajnych
przypadkach doprowadzić do zaprzestania projektu. Przyczyną opóźnień w badaniach klinicznych na
terenie Polski, może okazać się proces współpracy z Centralną Ewidencją Badań Klinicznych,
niezbędny do zarejestrowania prób klinicznych.
Wystąpienie każdej z wymienionych powyżej przeszkód może negatywnie wpłynąć na działalność,
pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub Grupy
Kapitałowej Selvita S.A..
Ryzyko związane z rejestracją leków
Duża część potencjalnych zysków Selvita S.A. związana jest z sukcesem komercjalizacji własnej
cząsteczki i skutecznym wprowadzeniem leku przez partnera farmaceutycznego na rynek Unii
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Europejskiej, USA lub innych krajów. Wymusza to obowiązek rejestracji leków w urzędach
rejestrujących – odpowiednio European Medicines Agency (EMA), Food and Drug Administration
(FDA) oraz ich odpowiedników w innych państwach. Z kilku powodów (np. zmiany proceduralne,
braki formalne w dokumentacji itd.) rejestracja może nie odbyć się w zaplanowanym terminie, lub
w skrajnym przypadku okazać się niemożliwa. Każdy z wymienionych urzędów może mieć różne
wymagania. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki
finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub Grupy Kapitałowej Selvita S.A..
Ryzyko związane z warunkami umów partneringowych
Model biznesowy Spółki zakłada, że w celu dalszych badań i komercjalizacji cząsteczek aktywnych
będących własnością Selvita S.A., będzie on zawierał umowy o współpracy badawczo-rozwojowej
(umowy partneringowe) z krajowymi i międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi. Spółka szacuje
przyszłe warunki wyżej wymienionych umów na podstawie obecnie podpisywanych na świecie.
W przyszłości Spółka może nie być w stanie przystąpić do umowy na obecnie zakładanych
warunkach. Ponadto, należy liczyć się z możliwością niedotrzymania warunków umowy przez drugą
stronę. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe
i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.
Ryzyko związane z możliwością komercjalizacji innowacji Selvita S.A.
Działalność B+R Selvita S.A. jest oparta w dużej mierze na opatentowanych lub zawartych
w zgłoszonych na jego rzecz wnioskach patentowych substancjach chemicznych, o potencjale
rozwoju w innowacyjne terapeutyki. Wartość patentu będącego w posiadaniu Spółki i Grupy zależy
zaś od wykazania lepszych niż dostępne obecnie na rynku działań terapeutycznych, dróg dotarcia do
organizmu, nowych zastosowań medycznych. Wyniki tych prac są na dzień dzisiejszy trudne do
oszacowania, istnieje więc ryzyko, że nie będą one tak korzystne, jak planowano. Może to
negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy
rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.
Ryzyko związane z bezpieczeństwem w laboratorium chemicznym i biologicznym
Selvita S.A. prowadzi prace badawczo-rozwojowe w laboratorium chemicznym i biologicznym.
Niepożądanym rezultatem takich prac mogą być szkody osobowe lub majątkowe. Spółka nie może
zagwarantować, że w przypadku błędu ludzkiego, wadliwego działania urządzeń lub zdarzeń
losowych, wyżej wymienione szkody nie nastąpią. Ich wystąpienie może narazić Spółkę i Grupę na
procesy odszkodowawcze lub utratę znacznej wartości mienia.
W swojej działalności Selvita S.A. uzależniony jest od wykorzystywania substancji aktywnych
wytwarzanych w ramach swojej działalności oraz dostarczanych przez klientów. Istnieje ryzyko, że
z powodu nagłych i nieprzewidzianych okoliczności materiał badawczy może w laboratorium ulec
uszkodzeniu, zanieczyszczeniu bądź zniszczeniu, negatywnie wpływając na terminową realizację
planowanych działań.
Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe
i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.
Ryzyko operacji z materiałami niebezpiecznymi
Działalność Spółki i Grupy wymaga korzystania z potencjalnie groźnych substancji chemicznych
i biologicznych. W związku z tym, jest ona przedmiotem przepisów administracyjnoprawnych
w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa, użytkowania, przechowywania i usuwania
materiałów niebezpiecznych. Selvita S.A. nie jest w stanie wyeliminować całkowicie ryzyka

Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej SELVITA S.A. - 2011

Strona 21

przypadkowego zanieczyszczenia. Spółka może być w takim przypadku pociągnięta do
odpowiedzialności cywilnoprawnej, a ewentualne konsekwencje finansowe mogą znacznie uszczuplić
jej zasoby finansowe, niekorzystnie wpływając na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki
finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub Grupy Kapitałowej Selvita S.A..
Ryzyko związane z dostawcami
Selvita S.A. jest częściowo uzależniony od innych podmiotów gospodarczych, dostarczających
unikalne produkty chemiczne lub biologiczne oraz urządzenia niezbędne do przeprowadzania badań
i prowadzenia działalności usługowej. Ponadto, potrzebne Grupie preparaty i urządzenia podlegają
precyzyjnym, rygorystycznym wymaganiom jakościowym. Jeśli główni dostawcy lub producenci,
z przyczyn od Selvita S.A. niezależnych, zmniejszą, zawieszą, przerwą dostawy, Spółka może mieć
problem z szybkim znalezieniem innych dostawców potrzebnych produktów o odpowiedniej jakości
i koszcie oraz trudności w kontynuowaniu lub rozwijaniu swojej działalności w sposób terminowy
i konkurencyjny.
Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe
i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub Grupy Kapitałowej Selvita S.A..
Ryzyko związane z otrzymywaniem dotacji z Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw
Wspólnotowych oraz środków budżetowych (MNiSW)
Współfinansowanie wybranych obszarów działalności lub projektów Selvita S.A. ze środków
publicznych (UE, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, itp.), wiąże się z rygorystycznym przestrzeganiem umów i przepisów
administracyjnoprawnych. Selvita S.A. wykonuje umowy z zachowaniem najwyższej staranności, nie
można jednak wykluczyć ryzyka odmiennej interpretacji zapisów umów przez instytucje wdrażające.
Niepozyskanie planowanych kolejnych dotacji może spowodować konieczność większego
zaangażowania kapitału własnego. Może również nastąpić konieczność zwrotu uzyskanych środków
i zapłaty odsetek, negatywnie wpływając na działalność, sytuację finansową i strategię Selvita S.A. lub
Grupy Kapitałowej Selvita S.A..
Ryzyko związane z umową licencyjną/partneringową
Zawarte przez Selvita S.A. i BioCentrum umowy partneringowe z międzynarodowymi koncernami
farmaceutycznymi charakteryzują się brakiem symetrii pomiędzy stronami, a więc zostały
skonstruowane w sposób uprzywilejowujący kontrahentów. Wynika to z różnicy w pozycji
negocjacyjnej podmiotów przy zawieraniu tych umów. Wartość takiej współpracy dla Selvita S.A. jest
jednak na tyle istotna, że podjęcie ryzyka biznesowego takiej współpracy jest uzasadnione.
Ryzyko związane z patentami
Selvita S.A. posiada unikalne know-how w obszarze badań i rozwoju nad nowymi środkami
leczniczymi i prawa do innowacyjnych rozwiązań technicznych, stanowiących chronioną przepisami
prawa tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu uzyskania lepszej ochrony swoich praw Selvita S.A. ubiega
się o przyznanie odpowiedniej ochrony patentowej na terytorium zarówno Unii Europejskiej, jak
i innych krajach (np. USA). Selvita S.A. dokonał zgłoszeń szeregu wniosków o udzielenie patentów na
wynalazki w trybie procedury EURO-PCT (Patent Cooperation Treaty) w Europejskim Urzędzie
Patentowym, celem uzyskania patentów krajowych w wybranych państwach, będących stronami
Układu o Współpracy Patentowej i patentu europejskiego, obowiązującego na terenie państw,
będących stronami Konwencji o patencie europejskim z dnia 5 października 1973 roku. W chwili
obecnej większość wszczętych przez Selvita S.A. postępowań jest nadal w toku, a praktyka wskazuje,
że postępowania takie trwają co najmniej kilka lat. Do chwili wydania decyzji istnieje więc ryzyko
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związane z odmową udzielenia ochrony patentowej lub udzielenia jej w zakresie węższym niż ta,
o którą ubiega się Selvita S.A..
Dodatkowo, do czasu zakończenia procedury patentowej Selvita S.A. korzysta z tzw. tymczasowej
ochrony zgłoszonych wynalazków. Jednakże, w trakcie toczących się postępowań, osoby trzecie,
w tym konkurenci Selvita S.A., mogą zgłaszać zastrzeżenia do wniosków Selvita S.A., oraz twierdzić, że
przysługują im lepsze prawa do zgłoszonych przez Selvita S.A. wynalazków. Rodzi to ryzyko
utrudnienia, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwienia udzielenia Selvita S.A.owi ochrony
patentowej.
Ryzyko związane z prawami własności intelektualnej
Selvita S.A. działa na światowym rynku farmaceutycznym, jednym z najbardziej innowacyjnych
sektorów gospodarki. Działalność na takim rynku jest nierozerwalnie związana z niedoskonałościami
regulacji prawnych oraz brakiem ustalonej praktyki w stosowaniu prawa. Dotyczy to w szczególności
zagadnień z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, chroniących szereg
rozwiązań i utworów, z których korzysta Selvita S.A.. Sytuacja taka rodzi dla Selvita S.A. ryzyko
wydawania przez organy stosujące prawo (w szczególności sądy i organy podatkowe) niekorzystnych
rozstrzygnięć.
Ryzyko związane z naruszeniem tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych
informacji handlowych
Realizacja planów Selvita S.A. w dużej mierze zależy od unikalnej, w tym częściowo nieopatentowanej
technologii, tajemnic handlowych, know-how i innych danych, które uważa za tajemnice Spółki. Ich
ochronę powinny zapewniać umowy zawarte pomiędzy Spółką, a kluczowymi pracownikami,
konsultantami, klientami, dostawcami, zastrzegające konieczność zachowania poufności. Selvita S.A.
nie może być jednak pewny, że te umowy będą przestrzegane. Może to doprowadzić do wejścia
w posiadanie takich danych przez konkurencję.
Selvita S.A. nie jest w stanie także wykluczyć wniesienia przeciwko niemu ewentualnych roszczeń,
związanych z nieuprawnionym przekazaniem tajemnic handlowych osób trzecich.
Wystąpienie ryzyka może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż,
wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Selvita S.A. lub jego Grupy Kapitałowej.

3.10 Pozostałe informacje
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Zdarzenie nie wystąpiło w roku obrotowym 2011 ani po jego zakończeniu.
Informacja o posiadanych oddziałach (zakładach)
Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).
Informacja o ryzykach z tytułu posiadanych instrumentów finansowych
Nie dotyczy
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4. Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego
W roku obrotowym 2011 Selvita S.A. stosowała wszystkie zasady ładu korporacyjnego, o których
mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” za wyjątkiem zasad
wskazanych w poniżej.
Zasada Dobrych Praktyk
Zasada 1.
Spółka powinna […] umożliwiać transmitowanie obrad
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go
na stronie internetowej.

Uzasadnienie decyzji o niestosowaniu
Spółka prowadziła i będzie prowadzić przejrzystą i
efektywną politykę informacyjną, z wyłączeniem
umożliwiania transmisji obrad walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go
na stronie internetowej.
W roku obrotowym 2011 Spółka nie dysponowała
odpowiednimi warunkami technicznymi, aby we
własnym zakresie spełniać te wymagania, a
zlecenie takich usług zewnętrznym podmiotom
byłoby związane się ze zbyt wysokimi, jak na
możliwości Spółki, kosztami.
Informacje dotyczące walnych zgromadzeń
akcjonariuszy i ich przebiegu Spółka publikowała w
postaci raportów bieżących w systemach EBI i ESPI,
a także na stronie internetowej, co umożliwiało
inwestorom i analitykom zapoznanie się ze
wszystkimi istotnymi sprawami poruszanymi na
walnym zgromadzeniu.
Spółka w kolejnym roku nie planuje stosowania
przedmiotowej zasady.

Zasada 16.
Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14
dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny
powinien zawierać co najmniej:
•

•

informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w
otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla
kondycji finansowej oraz wyników finansowych
emitenta, zestawienie wszystkich informacji
opublikowanych przez emitenta w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem,
informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka
realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie
objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący
wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu
widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty
publikacji raportów okresowych, planowanych
walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z
inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin
publikacji raportu analitycznego.

Emitent nie publikował raportów miesięcznych.
Ze względu na charakter działalności Spółki oraz
rynku, na którym funkcjonuje – w szczególności
długość cyklu prac badawczo-rozwojowych w
dziedzinie biotechnologii farmaceutycznej, Emitent
nie uznał za zasadne publikowania raportów
miesięcznych.
Cele emisyjne określone przez Spółkę mają
charakter długookresowy, dlatego częstotliwość
raportowania w okresach kwartalnych była
odpowiednia dla profilu działalności Emitenta.
Wszelkie istotne informacje były publikowane
przez Spółkę w formie raportów bieżących oraz
kwartalnych.
W kolejnym roku obrotowym Spółka będzie
konsekwentnie kontynuowała obraną metodę
raportowania.

Kraków, 7 maja 2012 r.
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5. Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczenie Zarządu Selvita S.A. o sposobie sporządzenia sprawozdania rocznego
Oświadczenie Zarządu Selvita S.A. o wyborze podmiotu dokonującego badania sprawozdania
rocznego
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 2011
Opinia z badania rocznego sprawozdania finansowego
Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego
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