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1. Podstawowe dane o Emitencie
1.1 Dane adresowe
Firma Spółki
Siedziba
REGON
NIP
Forma prawna
Numer w KRS

Selvita spółka akcyjna
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
120515330
679-29-42-955
Spółka akcyjna
0000367359

Strona www

www.selvita.com

1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki jest trzyosobowy. W skład Zarządu Spółki
wchodzą:
Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu
Nicolas Beuzen – Wiceprezes Zarządu
W III kwartale 2011 roku, ani do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie dokonywano zmian
osobowych w Zarządzie Spółki.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki liczy 6 osób. W skład Rady
Nadzorczej wchodzą:
Dr Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dr Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Rafał Chwast – Członek Rady Nadzorczej
Adam Przewięźlikowski – Członek Rady Nadzorczej
Prof. Adam Dubin – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Chabasiewicz – Członek Rady Nadzorczej
W III 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
Grupa Kapitałowa Selvita S.A.

Pozycja

dane skonsolidowane
Za okres
od 01.07.2010 roku
do 30.09.2010 roku

Kapitał własny
należności długoterminowe
należności krótkoterminowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Amortyzacja
przychody netto ze sprzedaży
przychody z dotacji

Za okres
od 01.01.2010 roku
do 30.09.2010 roku

Za okres
od 01.01.2011 roku
do 30.09.2011 roku

1 968 015,27

15 387 867,10

1 968 015,27

15 387 867,10

98 078,39

98 078,39

98 078,39

98 078,39

1 189 624,59

2 555 546,38

1 189 624,59

2 555 546,38

946 544,44

8 355 760,02

946 544,44

8 355 760,02

-

18 002,80

-

18 002,80

4 193 647,04

2 236 538,83

4 193 647,04

2 236 538,83

277 472,24

291 686,39

781 292,29

855 711,23

2 656 614,63

2 524 143,19

4 739 259,91

5 881 284,50

457 262,99

636 468,74

1 243 184,14

1 653 776,83

zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe

Za okres
od 01.07.2011 roku
do 30.09.2011 roku

zysk/strata na sprzedaży

-

599 945,54

-

1 695 234,44

-

3 337 597,65

-

5 293 800,14

zysk/strata na działalności operacyjnej

-

87 076,55

-

1 058 766,69

-

2 038 092,32

-

3 640 262,21

zysk/strata brutto

-

140 078,75

-

999 553,62

-

2 112 033,63

-

1 787 681,14

zysk/strata netto

-

268 286,75

-

999 553,62

-

1 008 532,63

-

1 615 888,14

skorygowany zysk/strata netto*

-

1 093 441,21

-

1 824 708,08

-

1 833 687,09

-

1 615 888,14

* 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 trzeciego 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-Q3 2011 roku Selvita S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości
5.881 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie w roku 2010 sprzedaż wyniosła 4.739 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 trzy kwartały roku 2011 wyniosła 24%, natomiast za trzeci
kwartał 2011 ukształtowała się na poziomie -5%.
Znaczący wpływ na przychody okresu porównywalnego miała zrealizowana w trzecim kwartale 2010
jednorazowa płatność z tytułu rozpoczęcia kontraktu z Orion Pharma (tzw. upfront payment)
w wysokości 829 tys. zł. Bez uwzględnienia tej płatności przychody netto ze sprzedaży porównując
okresy Q1-Q3 wzrosły o 50% oraz 38% kwartał do kwartału.
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O 33% wzrosły przychody z tyt. dotacji (Q1-Q3 2011/ Q1-Q3 2010) z 1.243 tys. zł do 1.653 tys. zł.
Wzrost przychodów z tytułu dotacji wynika z kontynuacji realizacji dotowanych projektów (SEL24,
SEL120) oraz kontynuacji odpisów w przychody otrzymanych dotacji infrastrukturalnych ujętych na
rozliczeniach międzyokresowych przychodów.
Za trzy kwartały 2011 roku Selvita S.A. poniosła stratę w wysokości 1.616 tys. zł, natomiast
w porównywalnym okresie roku poprzedniego strata wyniosła 1.008 tys. zł Po skorygowaniu
ubiegłorocznego wyniku netto o utworzone w ubiegłym roku aktywa z tytułu podatku odroczonego
dotyczące okresu sprzed 2010, strata netto za trzy kwartały roku poprzedniego wyniosłaby
1.834 tys. zł. Główną przyczyną straty są nakłady ponoszone na rozwój projektów innowacyjnych,
które zgodnie z polityką rachunkowości Grupy ujmowane są bezpośrednio w kosztach okresu (nie są
aktywowane). Ponadto w celu utrzymania wysokiej dynamiki sprzedaży ponad dwukrotnie
zwiększone zostały nakłady na sprzedaż i marketing, co krótkoterminowo zaowocowało ujemnym
wpływem na wynik finansowy.
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 kontynuuje wszystkie projekty badawcze w obszarze onkologii. 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 kombinacjach
z inhibitorami ścieżki sygnalizacji PI3K/Akt oraz Jak/STAT. Dodatkowo, badania najlepszych związków
z serii SEL24 w testach in vivo w mysim modelu heteroprzeszczepów wykazały wysoką skuteczność
potencjalnych kandydatów klinicznych zarówno w modelach chłoniaków jak i guzów litych takich jak
pierwotny rak wątroby. Wybrane związki zostały zakwalifikowane do badań toksykologicznych, które
zostaną rozpoczęte w następnym kwartale.
Prace badawczo rozwojowe w projekcie SEL120 miały na celu potwierdzenie mechanizmu działania
najlepszych inhibitorów kinazy Haspina in vitro oraz in vivo. Eksperymenty te potwierdziły wysoką
aktywność związków, objawiającą się silnym działaniem hamującym proliferację oraz powodującym
śmierć komórek nowotworowych. Wybrany najlepszy związek został przetestowany w mysim modelu
nowotworu jelita grubego, gdzie po doustnym podaniu zahamował wzrost guza w 80%. Dalsze prace
skupiły się na syntezie większej liczby pochodnych, które mają na celu selekcje cząsteczek
o poprawionych parametrach farmakokinetycznych i selektywności.
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 na zlecenie Orion Pharma prace realizowane są zgodnie
z harmonogramem, osiągnięto również dobre wyniki badań. Szczegółowe dane nie mogą zostać
upublicznione ze względu na zapisy umowy o poufności zawartej ze zleceniodawcą.
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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 III kwartale 2011 Selvita S.A. uczestniczyła m.in. w:
BIO DEUTSCHLAND – 20-21 lipca 2011, Hamburg, Niemcy
BIOPHARM AMERICA 2011 – 7-9 września 2011, Boston, USA

4.3 Rozpoczęcie notowań akcji Selvita S.A. na NewConnect:
Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie S.A. nr 885/2011 z dnia 12
lipca 2011 r., 14 lipca 2011 r. był 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”. Akcje spółki zadebiutowały po cenie 5,57 zł, co
stanowiło 1,27% wzrostu w porównaniu do ceny emisyjnej.

4.4 Pozostałe istotne wydarzenia w III kwartale 2011
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%.

4.5 Istotne wydarzenia w okresie między zakończeniem III kwartału,
a publikacją raportu
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
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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
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.

Kraków, 14 listopada 2011 r.
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1. Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej
1.1 Podmiot dominujący
Firma Spółki
Siedziba
REGON
NIP
Forma prawna
Numer w KRS

Selvita spółka akcyjna
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
120515330
679-29-42-955
Spółka akcyjna
0000367359

Strona www

www.selvita.com

1.2 Podmioty powiązane
Firma Spółki

BioCentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba
REGON
NIP
Forma prawna
Numer w KRS
Strona www

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
356815670
676-226-47-81
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0000206301
www.biocentrum.com.pl

Udziałowcy

100% udziałów posiada Selvita S.A.

Siedziba
REGON
NIP

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

Forma prawna
Numer w KRS
Wspólnicy

Spółka jawna
0000381101
Selvita S.A. (88%) i BioCentrum sp. z o.o. (12%)

Firma Spółki

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
Za okres
od 01.07.2010 roku
do 30.09.2010 roku

Za okres
od 01.07.2011 roku
do 30.09.2011 roku

Za okres
od 01.01.2010 roku
do 30.09.2010 roku

Za okres
od 01.01.2011 roku
do 30.09.2011 roku

2 407 680,57

13 562 940,78

2 407 680,57

13 562 940,78

162 031,23

162 031,23

162 031,23

162 031,23

należności krótkoterminowe

1 086 083,07

2 693 037,38

1 086 083,07

2 693 037,38

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1 127 147,53

8 384 184,59

1 127 147,53

8 384 184,59

-

82 118,29

-

82 118,29

4 100 430,95

2 271 618,33

4 100 430,95

2 271 618,33

363 472,81

394 268,92

1 040 905,19

1 156 518,61

3 017 849,90

2 865 050,65

6 111 843,11

7 023 998,62

510 925,93

690 130,80

1 404 171,68

1 814 763,07

Pozycja
kapitał własny
należności długoterminowe

zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe
amortyzacja
przychody netto ze sprzedaży
przychody z dotacji
zysk/strata na sprzedaży

-

zysk/strata na działalności operacyjnej

445 270,09

-

1 994 315,35

-

3 300 164,55

-

6 238 186,18

51 476,82

-

1 292 926,28

-

1 909 457,42

-

4 412 401,51

zysk/strata brutto

-

62 039,30

-

1 201 599,55

-

2 165 181,45

-

2 509 329,92

zysk/strata netto

-

196 805,30

-

1 201 599,55

-

1 068 239,45

-

2 337 536,92

skorygowany zysk/strata netto*

-

1 021 959,77

-

1 201 599,55

-

1 893 393,91

-

2 337 536,92

* 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 trzeciego 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-Q3 2011 roku Grupa Kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży
w wysokości 7.023 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie w roku 2010 sprzedaż wyniosła
6.111 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 trzy kwartały roku 2011 wyniosła 15%, natomiast za trzeci
kwartał 2011 ukształtowała się na poziomie -5%.
Znaczący wpływ na przychody okresu porównywalnego miała zrealizowana w trzecim kwartale 2010
jednorazowa płatność z tytułu rozpoczęcia kontraktu z Orion Pharma (tzw. upfront payment)
w wysokości 829 tys. zł. Bez uwzględnienia tej płatności przychody netto ze sprzedaży porównując
okresy Q1-Q3 wzrosły o 33% oraz 31% kwartał do kwartału.
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O 29% wzrosły przychody z tyt. dotacji (Q1-Q3 2011/ Q1-Q3 2010) z 1.404 tys. zł do 1.815 tys. zł.
Wzrost przychodów z tytułu dotacji wynika z kontynuacji realizacji dotowanych projektów (SEL24,
SEL120) oraz kontynuacji odpisów w przychody otrzymanych dotacji infrastrukturalnych ujętych na
rozliczeniach międzyokresowych przychodów.
Za trzy kwartały 2011 roku Grupa poniosła stratę w wysokości 2.338 tys. zł, natomiast
w porównywalnym okresie roku poprzedniego strata wyniosła 1.068 tys. zł Po skorygowaniu
ubiegłorocznego wyniku netto o utworzone w ubiegłym roku aktywa z tytułu podatku odroczonego
dotyczące okresu sprzed 2010, strata netto za trzy kwartały roku poprzedniego wyniosłaby 1.893
tys. zł. Główną przyczyną straty są nakłady ponoszone na rozwój projektów innowacyjnych, które
zgodnie z polityką rachunkowości Grupy ujmowane są bezpośrednio w kosztach okresu (nie są
aktywowane). Ponadto w celu utrzymania wysokiej dynamiki sprzedaży ponad dwukrotnie
zwiększone zostały nakłady na sprzedaż i marketing, co krótkoterminowo zaowocowało ujemnym
wpływem na wynik finansowy.
Grupa Kapitałowa 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 kontynuuje wszystkie projekty badawcze w obszarze onkologii.
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 kombinacjach z inhibitorami ścieżki sygnalizacji PI3K/Akt oraz Jak/STAT. Dodatkowo, badania
najlepszych związków z serii SEL24 w testach in vivo w mysim modelu heteroprzeszczepów wykazały
wysoką skuteczność potencjalnych kandydatów klinicznych zarówno w modelach chłoniaków jak
i guzów litych takich jak pierwotny rak wątroby. Wybrane związki zostały zakwalifikowane do badań
toksykologicznych które zostaną rozpoczęte w następnym kwartale.
Prace badawczo rozwojowe w projekcie SEL120 miały na celu potwierdzenie mechanizmu działania
najlepszych inhibitorów kinazy Haspina in vitro oraz in vivo. Eksperymenty te potwierdziły wysoką
aktywność związków, objawiającą się silnym działaniem hamującym proliferację oraz powodującym
śmierć komórek nowotworowych. Wybrany najlepszy związek został przetestowany w mysim modelu
nowotworu jelita grubego, gdzie po doustnym podaniu zahamował wzrost guza w 80%. Dalsze prace
skupiły się na syntezie większej liczby pochodnych, które mają na celu selekcje cząsteczek
o poprawionych parametrach farmakokinetycznych i selektywności.
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 na zlecenie Orion Pharma prace realizowane są zgodnie
z harmonogramem, osiągnięto również dobre wyniki badań. Szczegółowe dane nie mogą zostać
upublicznione ze względu na zapisy umowy o poufności zawartej ze zleceniodawcą.
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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 III kwartale 2011 Selvita uczestniczyła m.in. w:
BIO DEUTSCHLAND – 20-21 lipca 2011, Hamburg, Niemcy
BIOPHARM AMERICA 2011 – 7-9 września 2011, Boston, USA

4.3 Rozpoczęcie notowań akcji Selvita S.A. na NewConnect:
Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie S.A. nr 885/2011 z dnia 12
lipca 2011 r., 14 lipca 2011 r. był pierwszym dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect następujących akcji Selvita S.A., 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”. Akcje spółki zadebiutowały po cenie 5,57 zł, co
stanowiło 1,27% wzrostu w porównaniu do ceny emisyjnej.

4.4 Pozostałe istotne wydarzenia w III kwartale 2011
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%.

4.5 Istotne wydarzenia w okresie między zakończeniem III kwartału,
a publikacją raportu
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
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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 innowacyjnych projektów
badawczych Grupy Kapitałowej Selvita S.A. w łącznej wysokości 8,2 mln PLN
W dniu 27.10.2011 r. otrzymano pisemną informację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
o rekomendowaniu do dofinansowania dwóch projektów badawczo-rozwojowych Grupy Kapitałowej
Selvita S.A., w tym bezpośrednio 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. Podpisanie umów o dofinansowanie
i rozpoczęcie realizacji projektów nastąpi najprawdopodobniej w I kw. 2012 r.
Kraków, 14 listopada 2011 r.
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