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Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do 

raportu bieżącego 18/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. dotyczącego uzyskania pozwolenia na 

budowę, a także raportu bieżącego 27/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczącego zawarcia 

umowy na budowę  Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków („CBR”) informuje 

o powzięciu w dniu 2 czerwca 2020 r. informacji o wydaniu przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie 

przystąpienia do użytkowania CBR. Wydane zaświadczenie, w związku z obowiązywaniem 

przepisów tymczasowych ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uprawnia Emitenta do rozpoczęcia użytkowania CBR.  

Tym samym Spółka ukończyła budowę obiektu, który stanowił istotny element strategii Emitenta 

na lata 2017-2021.  

CBR zlokalizowane jest przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 w Krakowie, w Krakowskiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w pobliżu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum 

Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Główną częścią obiektu, który jest w stanie 

zapewnić miejsce pracy dla ok. 300 osób, jest kompleks laboratoriów chemii medycznej, 

biochemii, biologii molekularnej i komórkowej oraz analityki, odzwierciedlający przebieg 

procesu badań nad innowacyjnymi lekami. Budynek składa się z 6 kondygnacji o powierzchni 

całkowitej ok. 10 tys. m. kw., w tym ponad 8 tys. m. kw. powierzchni użytkowej przypadającej 

zarówno na laboratoria, jak i biura. 

Inwestycja w budowę i wyposażenie CBR jest współfinansowana ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach działania 2.1 Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej 

z Ministerstwem Rozwoju, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 36/2017 z dnia 15 

września 2017 r.  
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Osoby reprezentujące Spółkę:    

• Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu 

• Tomasz Nocuń – Prokurent 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2019 
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