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Selvita Spółka Akcyjna

Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do wiadomości, iż w dniu 21 czerwca 2016 r. wpłynęła
do Spółki informacja o zawarciu umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Spółką
o dofinansowanie projektu pt. Badania przedkliniczne i kliniczne substancji aktywnych o działaniu
przeciwnowotworowym ("Umowa"):
•
•
•

wartość całkowita projektu netto: 14 341 004,24zł;
wartość dofinansowania: 9 997 460,60 zł;
czas realizacji: lata 2016-2019.

Celem projektu jest opracowanie małocząsteczkowych inhibitorów o potwierdzonym, selektywnym
mechanizmie działania. Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na identyfikację białkowych celów
molekularnych, markerów skuteczności i toksyczności oraz kompetentną selekcję pacjentów. W oparciu o tę
wiedzę, zostaną rozwinięte nowe cząsteczki aktywne, pozwalające na celowane podejście terapeutyczne.
Cząsteczki te, oprócz większej skuteczności, którą zapewnia spersonalizowana farmakoterapia, będą cechowały
się wysokim bezpieczeństwem stosowania dzięki specyficzności działania.
Wybrane w projekcie cele molekularne dają duże szanse na uzyskanie leku pierwszego w swojej klasie (ang. firstin-class). Rozwijane związki wiodące będą w pełni scharakteryzowane pod kątem farmakodynamicznym i
farmakokinetycznym, a dla wyselekcjonowanego kandydata klinicznego zostanie wykonany pakiet badań
toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP. W ramach projektu zaplanowano również
syntezę substancji aktywnej w wymaganej ilości w standardzie GMP i przeprowadzenie 0 fazy/wczesnej fazy I
badań klinicznych
Projekt otrzymał wsparcie w ramach programu INNOMED - Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Zasady i warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie
stosowanych w tego typu umowach. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza
10% kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Osoby reprezentujące Spółkę:
•
•

Krzysztof Brzózka - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Nocuń - Prokurent

