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Zatwierdzenie przez Sąd Rejestrowy podziału Emitenta oraz zmiana jego statutu
Zarząd spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie (działająca wcześniej pod firmą: Selvita S.A.), (dalej:
"Emitent", "Spółka Dzielona"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 28 marca 2019 r. oraz raportu
bieżącego nr 25/2019 z dnia 19 września 2019 r. niniejszym informuje, iż w dniu 1 października 2019 r. Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał
wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie (działająca wcześniej pod firmą: Selvita CRO S.A.) (dalej: "Spółka Przejmująca")
z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset
siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 12.776.983,20
zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia
groszy) poprzez emisję 15.971.229 akcji, w tym: 1) 4.050.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80
zł (osiemdziesiąt groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii
przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu tej spółki; 2) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o
wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda ("Rejestracja Podwyższenia Kapitału"), w związku z
podziałem Emitenta w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych (podział przez wydzielenie), tj.
poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Emitenta w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji
działalności usługowej w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization oraz udziałów/akcji w
spółkach zależnych, tj. BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc.
(„Działalność Wydzielona”).
Zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wraz z Rejestracją Podwyższenia Kapitału nastąpiło
przeniesienie na Spółkę Przejmującą Działalności Wydzielonej, a tym samym Podział Emitenta na dwa niezależne
podmioty Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.) oraz Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) stał się
skuteczny. Ryvu Therapeutics S.A. będzie w dalszym ciągu kontynuować rozwój własnych innowacyjnych terapii
onkologicznych, natomiast Spółka Przejmująca (obecna Selvita S.A.) będzie zajmowała się świadczeniem
kompleksowych usług badawczo-rozwojowych na rzecz klientów zewnętrznych.
Jednocześnie wraz z rejestracją Podziału w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana firmy Emitenta z Selvita S.A. na Ryvu
Therapeutics S.A. Spółka Przejmująca zmieniała natomiast firmę z Selvita CRO S.A. na Selvita S.A.
Zarząd Emitenta informuje również, iż wraz z Podziałem, zmianie ulega adres strony internetowej Emitenta, który
począwszy od dnia dzisiejszego będzie następujący: www.ryvu.com. Dotychczasowy adres wykorzystywany przez
Emitenta, będzie adresem strony internetowej Spółki Przejmującej: www.selvita.com.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
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