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Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie (działającej wcześniej pod firmą: Selvita S.A., dalej 

"Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2020 r. Spółka zawarła umowę o współpracy 

badawczo-rozwojowej ze spółką Galapagos NV z siedzibą w Mechelen, Belgia ("Umowa"). Przedmiotem 

współpracy jest odkrywanie oraz rozwój innowacyjnych związków małocząsteczkowych o potencjalnym 

zastosowaniu terapeutycznym w chorobach zapalnych. Współpraca będzie rozwijana w oparciu o nowy 

cel białkowy zidentyfikowany przez Spółkę oraz opracowaną platformę badawczą Spółki. 

W ramach współpracy Emitent będzie odpowiedzialny za fazę odkrycia, zaś spółka Galapagos NV za 

dalszy rozwój związku. Zgodnie z postanowieniami Umowy Galapagos NV uzyskała wyłączne prawo do 

otrzymania wyłącznej globalnej licencji, której przedmiotem będą wszelkie prawa własności 

intelektualnej wygenerowane w ramach Umowy oraz te, które Emitent wytworzył w ramach 

dotychczasowych badań nad celem białkowym. 

Zgodnie z Umową Spółka otrzyma płatność z góry w wysokości 1.500.000,00 EUR (6.808.350,00 zł 

przeliczone po kursie 1 EUR = 4,5389 PLN), jak również będzie upoważniona do otrzymania łącznych 

płatności w wysokości do 53.500.000,00 EUR (242.831.150,00 zł przeliczone po powyższym kursie) 

w przypadku pomyślnego rozwoju i komercjalizacji potencjalnego leku, który zostanie stworzony 

w oparciu wyniki współpracy. Spółka pragnie podkreślić, że powyższa kwota jest maksymalną kwotą 

możliwą do uzyskania (tzw. bio-dollar value), natomiast wysokość przychodów, które Spółka faktycznie 

uzyska z tytułu Umowy, zależeć będzie od postępu badań naukowych oraz badań klinicznych, 

powodzenia procesu rejestracyjnego oraz poziomu przychodów z tytułu sprzedaży potencjalnego leku 

osiąganych przez Galapagos NV. Ponadto Spółka otrzyma jednocyfrowe tantiemy ze sprzedaży 

produktów opracowanych w wyniku współpracy. 

Zasady i warunki Umowy nie odbiegają od uzgodnień powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na rozpoczęcie współpracy z jedną z największych spółek 

biofarmaceutycznych w Europie oraz łączną wartość umowy. 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Osoby reprezentujące Spółkę:    

• Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu 

• Krzysztof Brzózka – Wiceprezes Zarządu 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2019 

RAPORT BIEŻĄCY 7/2020  

16 KWIETNIA 2020 r. 

Zawarcie umowy współpracy badawczo-rozwojowej ze spółką 

Galapagos NV 


