PROSPEKT EMISYJNY
Selvita CRO Spółka Akcyjna
(spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i adresem przy ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000779822; „Emitent”; „Spółka”, „Spółka Przejmująca”)
Niniejszy prospekt emisyjny („Prospekt Emisyjny” , „Prospekt”) został sporządzony w związku z:


ofertą publiczną:
- 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja ("Akcje serii B"; „Zwykłe Akcje
Podziałowe”) oraz
- 4.050.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja („Akcje Serii A”, łącznie z Akcjami Serii B zwane
również „Akcjami Podziałowymi”)



dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy) Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.:
- 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja ("Akcje serii B"„ „Zwykłe Akcje
Podziałowe”).

Oferta Publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji imiennych serii A jak również ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie
do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Akcji Serii B związane jest z procesem podziału („Podział”) Selvita S.A. z siedzibą w
Krakowie („Spółka Dzielona”). Oferta akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji imiennych serii A stanowi jedną ofertę publiczną
związaną z Podziałem. Brak emisji którejkolwiek z tych serii będzie oznaczał niedojście Podziału do skutku. Objęcie akcji imiennych serii
A niniejszym Prospektem jest możliwe na zasadzie dobrowolnego prospektu (art. 4 Rozporządzenia Prospektowego).
W ramach procesu Podziału przeprowadzanego zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH Emitent wyemituje łącznie 15.971.229 akcji, z czego (i)
4.050.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda oraz łącznej wartości nominalnej 3.240.000
zł (trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają
dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki Przejmującej oraz (ii) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej o
wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda oraz łącznej wartości nominalnej 9.536.983,20 zł (dziewięć milionów pięćset
trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) („Zwykłe Akcje Podziałowe”) i zaoferuje je
akcjonariuszom Selvita S.A. w zamian za majątek zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie Działalności Wydzielanej, która w
Dniu Wydzielenia zostanie przeniesiona na Emitenta.
NINIEJSZY PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W
JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM PAŃSTWIE
CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH
WARTOŚCIOWYCH. POZA GRANICAMI POLSKI PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY, JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.
PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ, CHYBA, ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI
SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAWA INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ
SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE.
Akcje objęte Prospektem nie zostały, ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933
roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities act of 1933, as amended). Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z
ryzykiem właściwym dla instrumentów finansowych rynku kapitałowego oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy Kapitałowej oraz
z otoczeniem, w jakim prowadzi ona działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, z którymi inwestor powinien się zapoznać przed
podjęciem decyzji inwestycyjnej, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”.
Niniejszy Prospekt zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od Dnia Zatwierdzenia, pod warunkiem, że został uzupełniony
jakimkolwiek suplementem wymaganym na podstawie art. 23 Rozporządzenia 2017/1129. Obowiązek uzupełnienia Prospektu w
przypadku nowych znaczących czynników, istotnych błędów lub istotnych niedokładności nie ma zastosowania gdy Prospekt straci
ważność.

Firma Inwestycyjna:

Doradca Prawny:

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła niniejszy Prospekt w dniu 3 września 2019 r.
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CZĘŚĆ – PODSUMOWANIE
DZIAŁ A – WPROWADZENIE ZAWIERAJĄCE OSTRZEŻENIA

1
A.1.

Ostrzeżenie
Podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do Prospektu.
Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na przeanalizowaniu przez inwestora całości Prospektu.
Inwestor może stracić całość lub część inwestowanego kapitału.
W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem dotyczącym informacji zamieszczonych w Prospekcie, skarżący inwestor może,
na mocy ustawodawstwa krajowego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem
postępowania sądowego.
Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły Podsumowanie, w tym jakiekolwiek jego tłumaczenie,
jednak tylko w przypadku, gdy odczytywane łącznie z pozostałymi częściami prospektu, podsumowanie wprowadza w błąd, jest
nieprecyzyjne lub niespójne lub gdy, odczytywane łącznie z pozostałymi częściami prospektu, nie przedstawia kluczowych informacji
mających pomóc inwestorom w podjęciu decyzji o inwestycji w dane papiery wartościowe.
Niniejszy Prospekt zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od Dnia Zatwierdzenia, pod warunkiem, że został uzupełniony
jakimkolwiek suplementem wymaganym na podstawie art. 23 Rozporządzenia 2017/1129. Obowiązek uzupełnienia Prospektu w
przypadku nowych znaczących czynników, istotnych błędów lub istotnych niedokładności nie ma zastosowania, gdy Prospekt straci
ważność.
Niniejsze podsumowanie Prospektu zawiera w swojej treści wskazanie stron internetowych Emitenta, Selvita S.A., doradców
zaangażowanych w proces Podziału jak również KNF. Informacje zawarte na wskazanych stronach internetowych nie stanowią
części Prospektu i nie zostały zweryfikowane ani zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru (Komisję Nadzoru Finansowego).

A.2.

Nazwa papierów wartościowych i kod identyfikujący papiery wartościowe
Nazwa papierów wartościowych:

4.050.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B

ISIN:

A.3.

A.4.

A.5.

Papierom wartościowym będącym przedmiotem Oferty na Datę Prospektu nie
nadano kodu ISIN

Dane identyfikacyjne i kontaktowe Emitenta
Nazwa (firmy):

Selvita CRO Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka akcyjna

Kraj siedziby

Polska

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Telefon:

+48 (12) 297 47 00

E-mail:

selvita.cro@selvita.com

www:

www.selvitacro.com.

REGON:

383040072

NIP:

6762564595

LEI:

25940057WQ9YP5MOQF28

Dane identyfikacyjne i kontaktowe organu zatwierdzającego Prospekt
Nazwa (firmy):

Komisja Nadzoru Finansowego

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Telefon:

+48 (22) 262 50 00

E-mail:

knf@knf.gov.pl

www

www.knf.gov.pl

REGON:

382088467

NIP:

7010902185

Data zatwierdzenia Prospektu
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła niniejszy Prospekt w dniu 3 września 2019 r.
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DZIAŁ B – KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT EMITENTA

2
B.1

Kto jest emitentem papierów wartościowych?

B.1.1

Siedziba, kod LEI, oraz forma prawna Emitenta, na mocy którego prowadzi działalność
Emitent został założony 22 marca 2019 r. i wpisany do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego w dniu 5 kwietnia
2019 r. Siedzibą Selvita CRO jest Kraków (30-348), ul. Bobrzyńskiego 14. Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej
zgodnie z KSH. Jego kod LEI: 25940057WQ9YP5MOQF28.

B.1.2

Działalność podstawowa Emitenta
Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej. Zgodnie z Planem Podziału, po Dniu Wydzielenia
na Emitenta zostanie przeniesiona Działalność Wydzielana Selvita S.A. oraz udziały/akcje w spółkach zależnych, które przed Dniem
Wydzielenia są spółkami zależnymi Selvita S.A., a po Dniu Wydzielenia staną się spółkami zależnymi Emitenta, tj. BioCentrum sp.
z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc. Działalność Grupy Emitenta będzie działalnością typu CRO
(ang. Contract Research Organization). Po Dniu Wydzielenia Grupa będzie świadczyć usługi dla firm farmaceutycznych,
biotechnologicznych i chemicznych, które polegają na prowadzeniu zleconych projektów badawczo-rozwojowych.
SEGMENT USŁUGOWY
Działalność usługowa na rzecz firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, a także jednostek badawczorozwojowych polega na oferowaniu szerokiego zakresu usług, które obejmują między innymi:




Oferowanie swoim klientom wykwalifikowanych zespołów naukowo-badawczych wyspecjalizowanych w określonych
fragmentach procesu B+R,
Usługi w zakresie produkcji i analizy mało i wielkocząsteczkowych związków chemicznych
Tworzenie i wprowadzanie na rynek własnych produktów diagnostycznych oraz terapeutycznych, realizujących ideę
medycyny precyzyjnej i medycyny spersonalizowanej w obszarze onkologii.

SEGMENT BIOINFORMATYCZNY – ARDIGEN S.A.
Ardigen jest spółką bioinformatyczną, która swoją wiedzą, doświadczeniem i produktami wspiera branżę life science oraz opiekę
zdrowotną w realizowaniu idei medycyny precyzyjnej i spersonalizowanej. Spółka powstała 24 września 2015 r. z wydzielenia pionu
bioinformatycznego Selvita S.A.
Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie - w przypadku emitenta, który jest częścią grupy.
Na Dzień Prospektu Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej. Po Dniu Wydzielenia, spółki wskazane, poniżej, które obecnie są zależne
wobec Selvita S.A., staną się spółkami zależnymi Emitenta.






BioCentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Polska
Emitent będzie posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników BioCentrum
Sp. z o.o.
Selvita Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Polska
Emitent będzie posiadać 100% udziału w kapitale zakładowym 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Selvita
Services Sp. z o.o.
Selvita Inc. z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts, USA
Emitent będzie posiadać 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Selvita Inc.
Selvita Ltd z siedzibą w Cambridge, Wielka Brytania
Emitent będzie posiadać 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Selvita Ltd.
Ardigen Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Polska
Emitent będzie posiadać 49,26% akcji Ardigen S.A. i 55,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Ardigen S.A.

Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Selvita CRO S.A. podlegać będą konsolidacji.
B.1.3

Główni akcjonariusze
Tabela 1. Znaczni akcjonariusze Emitenta na Dzień Prospektu
Akcjonariusz
Selvita S.A.

Suma akcji

Głosy

% akcji

125.000

100%

% głosów
125.000

100%

Tabela 2. Znaczni akcjonariusze Emitenta po Dniu Wydzielenia (po umorzeniu Akcji serii 0 przez Emitenta oraz przy
założeniu braku zmian własności na Akcjach Emitenta)
Akcjonariusz
Paweł Przewięźlikowski
Bogusław Sieczkowski
Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(bezpośrednio oraz pośrednio przez
Privatech Holdings Limited)*
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny oraz Nationale- Nederlanden
Dobrowolny Fundusz Emerytalny**

Suma akcji

Głosy

% akcji

% głosów

4 990 880

31,25%

8 490 880

42,41%

924 384

5,79%

1 474 384

7,36%

1 039 738

7,55%

1 039 738

5,83%

1 316 000

8,25%

1 316 000

6,58%

8

CZĘŚĆ I

PODSUMOWANIE

*beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, który jest właścicielem większości
certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu”. **dane w oparciu o liczbę akcji zarejestrowanych na WZ Selvita S.A. w dniu 14 maja
2018 r
B.1.4.

Kadra zarządzająca
Zarząd Emitenta






Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu,
Bogusław Sieczkowski - Wiceprezes Zarządu,
Mirosława Zydroń - Członek Zarządu,
Miłosz Gruca - Członek Zarządu,
Edyta Jaworska – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza Emitenta





B.1.5.

Piotr Romanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Tadeusz Wesołowski - Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Sobieraj - Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Chabasiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
Rafał Chwast - Członek Rady Nadzorczej.

Biegli rewidenci
Biegłym rewidentem dokonującym badania jednostkowych historycznych informacji finansowych Emitenta za okres od 22 marca do
30 kwietnia 2019 r. jest ALFA Audit &Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) al. Jana Pawła II 29, podmiot wpisany
przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3811.
Kluczowy Biegły Rewident – Łukasz Godlewski, nr 12068.
Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia za lata 20172018 była spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul.
Postępu 12, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355, w której imieniu działał kluczowy biegły rewident, Pan Marcin
Krupa, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 11142
Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za 2016
r. była spółka Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22 wpisana na listę firm audytorskich
pod numerem 73, w imieniu, której działał kluczowy biegły rewident, Pan Marek Turczyński.

B.2.

Jakie są kluczowe informacje finansowe dotyczące emitenta?
Wybrane najważniejsze historyczne i śródroczne informacje finansowe dotyczące emitenta.

B.2.1

Opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objętym najważniejszymi
historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu.
Zarząd Emitenta zdecydował, że w celu oddania obrazu sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej Grupy Emitenta, który na
Datą Prospektu nie prowadzi działalności operacyjnej, przedstawi w niniejszym Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe
specjalnego przeznaczenia sporządzone za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. wraz z opinią biegłego
rewidenta z badania tego sprawozdania, jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia
sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019.r Zaprezentowane w niniejszym Prospekcie, skonsolidowane
sprawozdania finansowe specjalnego przeznaczenia nie są sprawozdaniami Grupy Kapitałowej Emitenta (która to Grupa na datę
ww. sprawozdań jak również na Datę Prospektu nie istnieje) lecz dotyczą części wydzielanej z Grupy Selvita S.A. Celem
sporządzenia sprawozdań specjalnego przeznaczenia jest przedstawienie historycznych danych finansowych działalności, która
obecnie jest prowadzona w Grupie Selvita S.A. a po Dniu Wydzielenia będzie prowadzona przez nowopowstałą Grupę Selvita CRO
S.A.
Emitent zamieszcza również w Prospekcie jednostkowe historyczne informacje finansowe Emitenta za okres od 22 marca 2019 r.
do 30 kwietnia 2019 r. tj. od daty jego zawiązania, wraz z opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
W celu umożliwienia inwestorom jeszcze szerszej analizy danych finansowych działalności przenoszonej na Emitenta, w Prospekcie
zamieszczono również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selvita za 2016 r, które zawiera (Nota 6: Segmenty
Operacyjne) podstawowe dane finansowe segmentu usługowego i segmentu bioinformatyki Grupy Selvita S.A., tj. obszarów
działalności, które będą przenoszone na Emitenta. Dane zawarte w tym sprawozdaniu, w porównaniu do danych za lata 2017-2018
potwierdzają rosnący trend wyników finansowych działalności przenoszonej na Emitenta.
Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje finansowe Działalności Wydzielanej na podstawie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018 i za okres pierwszego kwartału zakończony 31 marca 2019 r.
Tabela 3. Podstawowe dane finansowe z rachunku zysków i strat (w tys. zł)

2018
Przychody z działalności operacyjnej

01.01.201931.03.2019

2017

01.01.201831.03.2018

77 005

56 607

22 000

17 242

Przychody ze sprzedaży

70 679

54 574

20 148

16 078

Przychody z tytułu dotacji

5 852

1 721

1 606

1 064

475

313

245

100

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

11 132

6 701

2 600

2 341

EBITDA

16 250

8 414

5 397

3 408

Zysk netto

11 495

4 251

2 537

2 270

Rentowność zysku netto

14,9%

7,5%

11,5%

13,2%

Pozostałe przychody operacyjne
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Rentowność wyniku operacyjnego

14,5%

11,8%

11,8%

13,6%

Wzrost przychodów

36,0%

-

27,6%

-

Źródło: Zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018
oraz niebadane skonsolidowane sprawozdanie specjalnego przeznaczenia za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.
Tabela 4. Podstawowe dane finansowe z bilansu (w tys. zł)
Wyszczególnienie

31.12.2018

31.12.2017

31.03.2019

Aktywa ogółem

72 584

47 940

Kapitał własny ogółem

49 190

37 342

51 548

(19 110)

(20 421)

(16 956)

Zobowiązania finansowe netto (gotówka netto)

92 352

Źródło: Zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018
oraz niebadane skonsolidowane sprawozdanie specjalnego przeznaczenia za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.
Tabela 5. Podstawowe dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł)
Wyszczególnienie

2018

01.01.201931.03.2019

2017

01.01.201831.03.2018

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

11 595

10 539

1 392

7 208

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-7 717

-1 551

-3 089

-2 734

792

-62

448

-8

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

Źródło: Zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018
oraz niebadane skonsolidowane sprawozdanie specjalnego przeznaczenia za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.
Poniżej zamieszczono podstawowe dane finansowe segmentu usługowego i segmentu bioinformatyki (czyli segmentów
wydzielanych) na podstawie Noty nr 6 (segmenty operacyjne) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selvita S.A.
za 2016 r. Prezentacja poniższych danych ma na celu umożliwienie inwestorom analizy ww. działalności przenoszonej na Emitenta
również w okresie 2016 roku.
Tabela 6. Podstawowe dane finansowe segmentu usługowego i bioinformatyki Grupy Selvita S.A. za 2016 r.( w tys zł.)
Wyszczególnienie

Usługi

Bioinformatyka

Razem

Przychody razem

36 455

3 906

40 361

9 015

1 722

10 736

Koszty

Wynik operacyjny
1 720
(169)
Źródło: Zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selvita S.A. za 2016 r.
B.2.2.

1 550

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji
finansowych.
Nie dotyczy. Biegły rewident nie wydał zastrzeżeń do jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za okres
od 22 marca do 30 kwietnia 2019 r. ani do skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia sporządzonego
za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku. Biegły rewident nie wydał również zastrzeżeń do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selvita S.A. sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

B.2.3

Ryzyka charakterystyczne dla emitenta lub jego branży
Poniżej wymienione zostały najważniejsze informacje o czynnikach ryzyka charakterystycznych dla Emitenta i jego Grupy po Dniu
Wydzielenia:

Strategia rozwoju Grupy po Dniu Wydzielenia może nie zostać zrealizowana lub być zrealizowana w części, co może
negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe Grupy po Dniu Wydzielenia

Brak przedłużenia umów najmu laboratoriów może spowodować konieczność poszukiwania specjalistycznej powierzchni
laboratoryjnej, co może skutkować czasowym ograniczeniem realizacji zleceń i negatywnie wpłynąć na wyniki i sytuację
finansową Grupy po Dniu Wydzielenia

Mogą powstać nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji

Zmiana kursu walutowego może niekorzystnie wpłynąć na Emitenta i jego Grupę po Dniu Wydzielenia

Rozstrzygnięcia w zakresie prawa własności intelektualnej mogą być niekorzystne dla Emitenta i jego Grupy po Dniu
Wydzielenia

DZIAŁ C – KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

3
C.1.

Jakie są główne cechy papierów wartościowych?

C.1.1.

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny
kod identyfikacyjny papierów wartościowych.
Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest:
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11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych
na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja („Akcje Serii B”; „Zwykłe Akcje Podziałowe”) oraz
4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja („Akcje
Serii A”, łącznie z Akcjami Serii B zwane Akcjami Podziałowymi)

Niniejszy Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym (rynek podstawowy):


11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji na
okaziciele serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja.

Oferta Publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji imiennych serii A jak również ubieganie się o dopuszczenie i
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Akcji Serii B związane jest z procesem Podziału Selvita S.A. z
siedzibą w Krakowie. Oferta akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji imiennych serii A stanowi jedną ofertę publiczną
związaną z Podziałem. Brak emisji którejkolwiek z tych serii będzie oznaczało niedojście Podziału do skutku. Objęcie akcji
imiennych serii A niniejszym Prospektem jest możliwe na zasadzie dobrowolnego prospektu (art. 4 Rozporządzenia
Prospektowego). Papiery wartościowe będące przedmiotem Oferty na Datą Prospektu nie mają nadanego kodu ISIN.
C.1.2.

Waluta emisji papierów wartościowych.
Walutą Akcji Serii A i Akcji Serii B będzie złoty polski (zł).

C.1.3.

Opis praw związanych z papierami wartościowymi.
Prawa i obowiązki związane z akcjami określa w szczególności KSH, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o
Ofercie Publicznej oraz Statut Spółki. Poniżej przedstawiono kluczowe prawa przysługujące akcjonariuszom Emitenta:
Prawa o charakterze majątkowym:






Prawo do dywidendy
Prawo poboru
Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki
Prawo do zamiany akcji
Prawo rozporządzania posiadania akcjami

Prawa o charakterze korporacyjnym















C.1.4.

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Prawo głosu
Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia jego przewodniczącego
Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w
porządku obrad poszczególnych spraw
Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
Prawo zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
Prawo do uzyskania informacji
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia
Prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych
Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta

Opis względnego
niewypłacalności

uprzywilejowania

papierów

wartościowych

w

strukturze

kapitału

Emitenta

w

przypadku

Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą uprzywilejowane w przypadku niewypłacalności Emitenta.
C.1.5.

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych.
Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych Emitenta. Nie
istnieją również ograniczenia faktyczne w tym zakresie.

C.1.6.

Opis polityki dywidendy.
Na Dzień Prospektu Emitent nie określił zasad polityki odnośnie wypłaty dywidendy. Zarząd zamierza zaproponować
akcjonariuszom, by zysk osiągnięty w najbliższych latach obrotowych pozostał w Spółce.

C.2.

Gdzie papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu?

C.2.1.

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu
Zamiarem Emitenta jest dopuszczenie i wprowadzenie Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym (rynek
podstawowy) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

C.3.

Jakie są kluczowe rodzaje ryzyka właściwe dla papierów wartościowych?

C.3.1.

Ryzyka charakterystyczne dla papierów wartościowych.
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Przepisy prawa związane z Podziałem mogą się zmienić, co może wydłużyć proces i zwiększyć jego koszty
Uchwale o Podziale Spółki Dzielonej może być zaskarżona lub sąd może opóźnić jej rejestrację
Podział może nie dojść do skutku
Akcje mogą nie zostać dopuszczone do obrotu zorganizowanego
Ryzyko różnic pomiędzy wyceną akcji Spółki Dzielonej oraz Emitenta w oparciu o stosunek wyceny określony w planie
podziału a wyceną rynkową po wprowadzeniu Zwykłych Akcji Podziałowych Emitenta do obrotu
Istnieje ryzyko zabezpieczenia wierzycieli w procesie Podziału

DZIAŁ D – KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH LUB DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

4

D.1.

Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogę inwestować w dane papiery wartościowe?

D.1.1

Opis warunków oferty wraz z harmonogramem
Oferta Akcji Podziałowych obejmuje 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz 4.050.000 akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A.
Akcje Podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom Spółki Dzielonej za
pośrednictwem KDPW, z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych serii A, które zostaną wydane przez Zarząd Spółki Przejmującej
na żądanie uprawnionych akcjonariuszy według stan posiadania Akcji Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym.
Ze względu na specyfikę Oferty nie występują w jej przypadku elementy charakterystyczne dla typowych ofert objęcia akcji takie jak
termin przyjmowania zapisów na akcje, składanie zapisów na akcje, redukcje zapisów, dokonywanie wpłat na akcje, podział oferty
na transze lub możliwość wycofania zapisu na akcje. Jednocześnie wycofanie lub zawieszenie oferty publicznej Akcji Podziałowych
może nastąpić wyłącznie poprzez odwołanie lub wstrzymanie przez Selvita CRO S.A lub Selvita S.A. procesu Podziału.
Planowany Harmonogram Podziału
03.09.2019

Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego i publikacja Prospektu
przez Emitenta

19.09.2019

Podjęcie przez NWZ Spółki Dzielonej oraz NWZ Emitenta Uchwał o Podziale

do 01.10.2019

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w
związku z Podziałem (Dzień Wydzielenia)

do 02.10.2019

Złożenie wniosków do KDPW o rejestrację Akcji Serii B

do 14.10.2019

Ostatni dzień notowania akcji Selvita S.A oznaczonych, jako uprawniające do objęcia Akcji
Oferowanych

do 16.10. 2019

Dzień Referencyjny

do 18.10.2019

Dzień Przydziału

do 25.10.2019

Pierwsze notowanie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Emitenta

Źródło: Emitent
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów powyższego harmonogramu. W takim przypadku nowy harmonogram zostanie
podany do publicznej wiadomości w formie przewidzianej przez przepisy prawa.
D.2.

Dlaczego dany prospekt jest sporządzany?

D.2.1.

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od
inwestora przez emitenta lub oferującego.
Oferta nie wiąże się z wpływami środków pieniężnych do Emitenta. Od inwestorów nie będą pobierane żadne koszty przez Emitenta.
Łączne koszty oferty Akcji Podziałowych wyniosą około 717 tys. zł. Koszty te zostaną poniesione przez Emitenta jak również przez
Spółkę Dzieloną. Do kosztów oferty zaliczyć można:
-

koszty sporządzenia Prospektu emisyjnego, w tym koszty Biegłego Rewidenta z uwzględnieniem kosztów doradztwa:
około 550 tys. zł;
koszty obsługi podziału przez KDPW i rejestracji Akcji, koszty wprowadzenia Akcji Podziałowych do obrotu na rynku
zorganizowanym: około 165 tys. zł
pozostałe koszty (w tym m.in: opłat za obowiązkowe ogłoszenia w MSiG, opłaty notarialne, opłaty za wpis KRS) około
2 tys. zł.

Emitent i Selvita S.A. będą dążyć by koszty Oferty zostały równo podzielone między Emitenta a Selvita S.A.
D.2.2.

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych.
Oferta Akcji Podziałowych jest skierowana do akcjonariuszy Spółki Dzielonej w zamian za przeniesienie na Emitenta Działalności
Wydzielanej, zgodnie z Planem Podziału. Z ofertą nie wiąże się pozyskanie nowych środków pieniężnych przez Emitenta.
W dniu 28 marca 2019 r. został pisemnie uzgodniony oraz przyjęty uchwałami Zarządu Spółki Dzielonej oraz Zarządu Emitenta Plan
Podziału Selvita S.A. Zgodnie z Planem Podziału po Dniu Wydzielenia na Emitenta zostanie przeniesiona Działalność Wydzielana
prowadzona obecnie w ramach Selvita S.A. Równocześnie po Dniu Wydzielenia Emitent będzie spółką dominującą w stosunku do

12

CZĘŚĆ I

PODSUMOWANIE
spółek: BioCentrum Sp. z o.o.; Selvita Services S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc. oraz Ardigen S.A., będących na Datę Prospektu
spółkami zależnymi Selvita S.A.
Stosunek wymiany Akcji Spółki Dzielonej na Akcje Spółki Przejmującej oraz Parytet Wymiany Akcji
Akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą jedną akcję Spółki Dzielonej obejmie jedną akcję Spółki Przejmującej odpowiadającą
rodzajem i treścią praw akcji Spółki Dzielonej, czyli akcjonariusz Spółki Dzielonej:
a)
b)

za każdą (1) jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie (1) jedną imienną
dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Przejmującej, a
za każdą (1) jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie (1) jedną zwykłą
zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Przejmującej.

przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki Dzielonej.
D.2.3.

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty.
Do osób zaangażowanych w Ofertę Publiczną należą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Akcjonariusze Selvita S.A.
Selvita S.A.
Firma inwestycyjna – Vestor Dom Maklerski
Doradca Prawny - Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni
Zarząd Emitenta
Biegli Rewidenci

Nie istnieją konflikty interesów osób zaangażowanych w ofertę dotyczące oferty lub dopuszczenia do obrotu.
Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży.
D.2.4

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu "lock-up": strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego zakazem
sprzedaży.
W dniu 1 lipca 2019 r. Vestor Dom Maklerski zawarł z Pawłem Przewięźlikowskim umowę o ograniczeniu rozporządzania akcjami
(lock-up). Na podstawie zawartej umowy, Paweł Przewięźlikowski zobowiązał się, że w okresie 12 miesięcy po dniu pierwszego
notowania na GPW Akcji Serii B, nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody Vestor Dom Maklerski zbywać ani w inny sposób
rozporządzać posiadanymi przez siebie akcjami.
Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.

D.2.5.

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i wartość
procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę.
Tabela 6. Planowana struktura akcjonariatu Emitenta po zarejestrowaniu Akcji Podziałowych w KRS i nabyciu Akcji Serii 0
od Selvita S.A.
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział w głosach

Paweł Przewięźlikowski

4 990 880

31,01%

8 490 880

42,15%

Nationale-Nederlanden OFE

1 316 969

8,18%

1 316 969

6,54%

Augebit FIZ*

1 039 738

6,46%

1 039 738

5,16%

Bogusław Sieczkowski

924 384

5,74%

1 474 384

7,32%

Akcje własne (seria 0)

125 000

0,78%

125 000

0,62%

7 699 258

47,83%

7 699 258

38,22%

16 096 229

100,00%

20 146 229

100,00%

Pozostali
Razem

*beneficjentem rzeczywistym Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, który jest właścicielem
większości certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.
Tabela 7. Planowana struktura akcjonariatu Emitenta po umorzeniu Akcji Serii 0
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział w głosach

Paweł Przewięźlikowski

4 990 880

31,25%

8 490 880

42,41%

Nationale-Nederlanden OFE

1 316 969

8,25%

1 316 969

6,58%

Augebit FIZ*

1 039 738

6,51%

1 039 738

5,19%

924 384

5,79%

1 474 384

7,36%

7 699 258

48,21%

7 699 258

38,46%

15 971 229

100,00%

20 021 229

100,00%

Bogusław Sieczkowski
Pozostali
Razem

*beneficjentem rzeczywistym Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, który jest właścicielem
większości certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.
D.2.6.

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.
Nie dotyczy. Oferta Akcji Podziałowych nie będzie związana z kosztami pobieranymi od inwestorów przez emitenta lub oferującego.
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II. CZĘŚĆ – CZYNNIKI RYZYKA
Niniejsze czynniki ryzyka zostały opisane uwzględniając ryzyka charakterystyczne dla działalności, która będzie
prowadzona przez Emitenta i jego Grupę po Dniu Wydzielenia tj. po dniu przeniesienia na Emitenta Działalności
Wydzielanej, zgodnie z Planem Podziału.
Działalność Emitenta i jego Grupy, jego sytuacja finansowa oraz wyniki działalności mogą w przyszłości podlegać
negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia któregokolwiek z czynników ryzyka opisanych poniżej.
W opinii Emitenta wskazane poniżej czynniki ryzyka mają istotne znaczenie dla podjęcia przemyślanej decyzji
inwestycyjnej. Emitent dokonał oceny czynników ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo ich wystąpienia jak i
potencjalną skalę ich negatywnego wpływu. Poniższe czynniki ryzyka są bezpośrednio związane z Działalnością
Wydzielaną jak i otoczeniem, w którym Emitent po Dniu Wydzielenia będzie prowadził działalność. Emitent dołożył
starań by kolejność zaprezentowanych czynników ryzyka odzwierciedlała ich hierarchię pod względem istotności.
Wystąpienie nawet niektórych z poniższych czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową i wyniki finansowe Emitenta oraz może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego
kapitału.
Emitent zaznacza, że inne czynniki ryzyka i niepewności niż opisane poniżej, w tym także i te, których Emitent nie
jest obecnie świadomy lub które uważa za nieistotne, mogą w przyszłości także wywrzeć istotny negatywny wpływ
na działalność Emitenta i jego Grupy, jego sytuację finansową i wyniki działalności oraz mogą skutkować utratą
części lub całości zainwestowanego kapitału.
Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej mogą nie być wszystkimi ryzykami,
na jakie narażona jest Spółka i jej Grupa po Dniu Wydzielenia. W przyszłości mogą powstać ryzyka trudne do
przewidzenia w chwili obecnej, np. o charakterze losowym oraz niezależne od Emitenta, które powinny zostać
wzięte pod uwagę przez inwestorów.

1

CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ GRUPY EMITENTA PROWADZONĄ
PO DNIU WYDZIELENIA
Strategia Grupy Kapitałowej Emitenta po Dniu Wydzielenia może się nie powieść

Podstawowym celem strategicznym Emitenta i jego Grupy Kapitałowej po Dniu Wydzielenia jest wzrost wartości
dla akcjonariuszy Selvita CRO S.A. Wykorzystanie możliwości rozwojowych Selvita CRO S.A. jako samodzielnego
podmiotu, prowadzącego działalność wyodrębnioną z Selvita S.A. jest jednym z kluczowych założeń leżącym u
podstaw realizacji procesu Podziału.
W celu realizacji podstawowego celu strategicznego, Zarząd będzie dążył do poszerzenia bazy klientów jak również
realizacji zintegrowanych projektów o wysokiej wartości dla Grupy. By to osiągnąć, konieczna jest odpowiednia
intensyfikacja działań sprzedażowych i bieżące kontakty z obecnymi i nowymi klientami.
Na działalność Spółki i Grupy, która będzie prowadzona po Dniu Wydzielenia wpływ ma wiele nieprzewidywalnych
i niezależnych od Grupy Emitenta czynników, takich jak zmiana otoczenia biznesowego, w tym zmiana przepisów
prawa, intensyfikacja konkurencji, spadek zainteresowania usługami Emitenta i jego Grupy, dynamiczny rozwój
technologiczny, trudności w zdobywaniu nowych rynków zagranicznych, lub zbyt mała liczba odpowiednio
wykwalifikowanych, kluczowych pracowników, ich zaistnienie może utrudnić realizację celów strategicznych.
Emitent zakłada, że realizacja Podziału pozwoli Selvita CRO na szybki wzrost działalności i pozyskiwanie nowych
klientów, co zdaniem Emitenta przełoży się na wzrost wyników finansowych i wartości rynkowej Emitenta.
Kolejnym z działań strategicznych, jakie rozważa Zarząd Emitenta jest realizacja akwizycji, zarówno w Polsce jak
i zagranicą.
Istnieje ryzyko, że zrealizowanie zamierzonych planów strategicznych może nie być możliwe, lub może być możliwe
w części. Pozyskiwanie nowych klientów może być związane z istotnymi nakładami, lub też Emitent i jego Grupa
może nie być w stanie zaoferować konkurencyjnych warunków dla potencjalnych klientów. Potencjalne plany
akwizycyjne zależą od wielu czynników, w tym tych, na które Emitent nie ma wpływu a które dotyczą decyzji po
stronie właścicieli potencjalnych podmiotów wytypowanych do przejęcia czy też organów regulacyjnych. To
powoduje, iż możliwe jest niezrealizowanie żadnej akwizycji, a co za tym idzie wolniejsze tempo wzrostu
działalności i wyników finansowych niż pierwotnie założone przez Emitenta.
Powodzenie strategii rozwoju Grupy jest również w dużej mierze zależne od zdolności Grupy do zatrudniania i
szkolenia nowych pracowników, skutecznego i efektywnego zarządzania finansami i pozyskiwania finansowania
zewnętrznego,
skutecznych
działań marketingowych jak
również efektywnej kontroli jakości.
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Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala negatywnego
wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta byłaby znacząca. Samodzielny rozwój i wzrost wartości
Działalności Wydzielanej, w tym spółek zależnych w ramach nowej Grupy Selvita CRO S.A. jest jedną z kluczowych
przesłanek uzasadniających realizację Podziału. Emitent podejmuje niezbędne działania faktyczne i prawne aby
skutecznie przeprowadzić Podział i realizować powyżej wskazaną strategię.
Ryzyko nieprzedłużenia umów najmu laboratoriów
Działalność Grupy Kapitałowej Selvita S.A. w obszarze Działalności Wydzielanej prowadzona jest w
pomieszczeniach wynajmowanych od Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na
podstawie umów najmu, opisanych w pkt 20 niniejszego rozdziału Prospektu.
Umowy te zawierane są na okres 5 lat z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia przez wynajmującego w razie
nieprzestrzeganie przez najemcę istotnych warunków umowy. Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu stroną ww. umów
jest Selvita S.A. oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Selvita S.A.
Wobec ujęcia wskazanych umów najmu w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa konsekwencją
Podziału będzie wstąpienie Emitenta w prawa i obowiązki wynikające z tych umów najmu. Przeprowadzenie
podziału Selvita S.A. nie stanowi przesłanki wypowiedzenia opisanych umów najmu. Istnieje jednak zagrożenie,
że umowy nie zostaną przedłużone na kolejne lata działalności. W takim przypadku Grupa po Dniu Wydzielenia
musiałaby ponieść dodatkowe koszty inwestycyjne związane z relokacją działających laboratoriów.
Istotność powyższego ryzyka oceniana jest przez Emitenta jako średnia, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala
negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta byłaby dość znacząca. Wynika to z faktu, iż nie
każde powierzchnie mogą być zaadaptowane na laboratoria a obserwowalny niedobór powierzchni laboratoryjnych
w Krakowie powoduje, że znalezienie odpowiedniej powierzchni pod wynajem jest trudne.
Emitent po Dniu Wydzielenia będzie wypełniał zobowiązania z tytułu umów najmu zgodnie z warunkami zawartymi
w ww. umowach. Równocześnie Emitent będzie monitorował rynek powierzchni na wynajem, co pozwoli na
zmniejszenie ryzyka operacyjnego związanego z ewentualnym wypowiedzeniem umów.
Ryzyko powstania nieprawidłowości związane z otrzymywaniem i rozliczaniem dotacji
Spółki zależne Selvita S.A., które po Dniu Wydzielenia zostaną spółkami zależnymi Emitenta, są stronami umów o
dotacje. Łączna wartość udzielonych dotacji, które po Dniu Wydzielenia będą w Grupie Emitenta, wynosi 18.143
tys. zł. a instytucjami finansującymi są: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.
Spółka Ardigen S.A. pozyskała dofinansowanie dla trzech projektów a łączna wartość dotacji przyznanych Ardigen
S.A. to 9.902 tys. zł Spółka Selvita Services również pozyskała dofinansowanie dla trzech projektów a wartość
dotacji wynosi 8.972 tys. zł. Jeden z projektów dotacyjnych został pozyskany bezpośrednio przez Selvita S.A., w
ramach Działalności Wydzielanej a kwota przyznanej dotacji wyniosła 2.092 tys. zł
Współfinansowanie wybranych projektów Grupy Kapitałowej Emitenta ze środków publicznych wiąże się z
rygorystycznym przestrzeganiem umów i przepisów administracyjno-prawnych. Spółki, będące stronami umów o
dotacje, wykonują umowy z zachowaniem najwyższej staranności, nie można jednak wykluczyć ryzyka odmiennej
interpretacji zapisów umów przez instytucje finansujące.
W przypadku niespełnienia warunków wynikających z powyższych regulacji, nieprawidłowego realizowania
projektów lub wykorzystywania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem istnieje ryzyko wystąpienia
obowiązku zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami.
Grupa Emitenta po Dniu Wydzielenia będzie realizowała projekty w sposób, który w ocenie Emitenta zapewni
osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników rezultatu zakładanych we wniosku o dofinansowanie, nie można
jednak wykluczyć ryzyka odmiennej interpretacji postanowień umów przez instytucje finansującą, która może
stwierdzić, że w wyniku Podziału realizacja projektu jest zagrożona.
Grupa Emitenta po Dniu Wydzielenia będzie dokładała najwyższej staranności, by prawidłowo wypełniać wszystkie
zobowiązania wynikające z umów dotacji. W ocenie Emitenta nie występuje ryzyko obowiązku równoczesnego
zwrotu wszystkich dotacji, które mogłoby doprowadzić do utraty płynności przez Emitenta lub jego Grupę
Niepozyskanie planowanych kolejnych dotacji, lub też konieczność zwrotu dotacji już otrzymanych może
spowodować konieczność większego zaangażowania kapitału własnego, co może również negatywnie wpłynąć na
działalność, sytuację finansową i strategię Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta.
Istotność powyższego ryzyka oceniana jest przez Emitenta jako niska, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala
negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta nie byłaby znacząca. Działalność, jaką Emitent
będzie prowadził po Dniu Wydzielenia jest działalnością rentowną, o stabilnych przepływach finansowych. Dotacje
nie są i nie będą jedynym źródłem finansowania rozwoju Emitenta po Dniu Wydzielenia. Zwrot już otrzymanych
dotacji, Emitent ocenia jako mało prawdopodobny (aczkolwiek nie niemożliwy) z racji wieloletniego doświadczenia
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pracowników, po Dniu Wydzielenia będących pracownikami Emitenta lub spółek z jego Grupy, w rozliczaniu
otrzymanych dotacji.

CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT I SPÓŁKI ZALEŻNE, KTÓRE
WEJDĄ W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA PO DNIU WYDZIELENIA PROWADZĄ
DZIAŁALNOŚĆ

2

Zmiana kursu walutowego mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki Grupy Emitenta po Dniu
Wydzielenia
Grupa po Dniu Wydzielenia prowadzić będzie działalność na rynku międzynarodowym. Większość przychodów ze
sprzedaży z tytułu usług badawczych oraz kosztów i inwestycji (urządzenia laboratoryjne, odczynniki) Spółki i Grupy
będzie denominowana w walutach obcych (głównie w EUR i USD). Jednocześnie znaczna cześć kosztów
(wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia) jest ponoszona w walucie polskiej. Poniżej przedstawiono strukturę
walutową przychodów Działalności Wydzielanej za rok 2018.
Tabela 8. Struktura walutowa przychodów Działalności Wydzielanej za 2018 r.
Rok
2018*

EUR

USD

GBP

PLN

55,3%

29,3%

10,4%

5,0%

*dane na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018
Istotność powyższego ryzyka oceniana jest przez Emitenta jako średnia, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala
negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną miałaby istotne znaczenie. Większość kosztów Grupy (w
tym przede wszystkim koszty pracownicze) będzie nadal ponoszone w złotych, a w strukturze przychodów
dominować będą waluty obce. W celu ograniczenia ryzyka wahań kursu Zarząd Emitenta po Dniu Wydzielenia
będzie się starał maksymalizować hedging naturalny dostosowując walutę zakupów do walut, w których
realizowane są przychody Grupy oraz poprzez denominowanie znaczących kosztów. Działania te realizowane są
m.in. poprzez ustalenie jako waluty rozliczeniowej w umowach najmu powierzchni laboratoryjnej w Jagiellońskim
Centrum Innowacji Sp. z o.o. EUR oraz zawieranie umów leasingu sprzętu laboratoryjnego denominowanych w
EUR
Ryzyko niekorzystnych rozstrzygnięć w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej
Grupa Kapitałowa Selvita CRO S.A. po Dniu Wydzielenia będzie działać na światowym rynku farmaceutycznym,
jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Działalność na takim rynku jest nierozerwalnie związana
z niedoskonałościami regulacji prawnych oraz brakiem ustalonej praktyki w stosowaniu prawa. Dotyczy to w
szczególności zagadnień z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, chroniących
działalność twórczą (innowacyjną), istotnych z punktu widzenia działalności Emitenta. Sytuacja taka rodzi dla Grupy
Kapitałowej Emitenta ryzyko wydawania przez organy stosujące prawo (w szczególności sądy i organy podatkowe)
niekorzystnych rozstrzygnięć.
Kluczowymi prawami własności intelektualnej Emitenta oraz spółek, które po Dniu Wydzielenia staną się spółkami
zależnymi Emitenta są prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskie, które powstają w trakcie
prowadzonych na rzecz klientów projektów zleconych przez firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne. Prawa te
dotyczą w szczególności wynalazków, odkryć, know-how, metod, procesów, procedur, technik, tajemnic
handlowych, składów chemicznych, sposobów wytwarzania, odkryć, ulepszeń, wyników oraz wszelkiej innej
własności intelektualnej, w tym w szczególności tych, co do których istnieje możliwość uzyskania prawa ochronnego
na patent. Prawa te są następnie przenoszone w drodze umownej na klientów.
W stosunku do Emitenta nie toczą się żadne spory ani postępowania dotyczące praw własności przemysłowej lub
praw autorskich.
Istotność powyższego ryzyka oceniana jest przez Emitenta jako niska, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala
negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną miałaby mało istotne znaczenie. Emitent zamierza
prowadzić działalność w taki sposób, aby nie naruszać praw osób trzecich w tym zakresie. Nie można jednak
wykluczyć, że przeciwko Emitentowi lub spółkom, które po Dniu Wydzielania staną się spółkami zależnymi
Emitenta, będą podnoszone przez osoby trzecie roszczenia dotyczące naruszenia przez Grupę praw własności
przemysłowej lub prawa autorskiego. Skierowanie przeciwko Emitentowi wspomnianych roszczeń, nawet jeżeli
okażą się być one bezzasadne, może wpłynąć w sposób niekorzystny na koszty ponoszone przez Emitenta (w
szczególności koszty obsługi prawnej), mieć wpływ na reputację Emitenta, co w efekcie może negatywnie wpłynąć
na wyniki finansowe Emitenta.
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CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ORAZ PODZIAŁEM
Przepisy prawa związane z Podziałem mogą się zmienić, co może wydłużyć proces i zwiększyć
jego koszty

Z dniem 21 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Prospektowe, a w związku z tym jest opracowywana
nowelizacja Ustawy o Ofercie, zawierająca m.in. zmianę brzmienia art. 92. Dostępny publicznie Projekt nowelizacji
(Druk sejmowy nr 3755 z dnia 6 sierpnia 2019 r.) zakłada, że w wypadku podziału spółki publicznej zniesienie
dematerializacji jej akcji spółki będzie wymagane, „w przypadku gdy akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych lub
przejmujących nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu” (art. 1 pkt. 74 Projektu nowelizacji). Ostateczny kształt przepisów, a w tym art. 92 oraz przepisów
przejściowych, będzie znany dopiero po zakończeniu prac parlamentarnych. Istnieje ryzyko, że przed dokonaniem
Podziału dojdzie do zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do tej transakcji. W takiej sytuacji Emitent
będzie musiał podjąć dodatkowe działania w celu spełnienia warunków wynikających ze zmienionych regulacji, w
tym w celu zgodności ze zmienionym art. 92 Ustawy może być zmuszony do wprowadzenia Akcji Serii 0 do
alternatywnego systemu obrotu. Zmiana treści przepisów mających zastosowanie do Podziału, może opóźnić
przeprowadzenie Podziału oraz zwiększyć koszty transakcji.
W ocenie Emitenta ryzyko jest istotne w wysokim stopniu, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala negatywnego
wpływu na proces Podziału oraz sytuację finansową Emitenta byłaby znacząca. Emitent ocenia
prawdopodobieństwo zaistnienia niniejszego ryzyka jako niskie. Emitent podejmuje niezbędne działania faktyczne
i prawne, aby Podział został przeprowadzony przed wejściem w życie wyżej opisanej nowelizacji prawa.
Emitent podejmuje niezbędne działania faktyczne i prawne aby skutecznie przeprowadzić Podział przed
dokonaniem powyższej nowelizacji prawa.
Uchwała o podziale Spółki Dzielonej może zostać zaskarżona lub sąd może opóźnić jej rejestrację
Uchwały o Podziale podjęte zarówno przez walne zgromadzenie Spółki Dzielonej, jak i przez walne zgromadzenie
Emitenta mogą zostać zaskarżone przez uprawnione podmioty w drodze powództwa o uchylenie lub o stwierdzenie
nieważności. W przypadku prawomocnego uwzględnienia wniesionego powództwa Podział może nie dojść do
skutku lub zostać uchylony. Mimo, że zaskarżenie uchwał nie wstrzymuje postępowania rejestrowego w sprawie
podziału przez wydzielenie i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jednakże, zgodnie z art. 423
§ 1 KSH, sąd rejestrowy jest uprawniony do zawieszenia postępowania rejestrowego. Ponadto, nie można
wykluczyć, że zawieszenie postępowania rejestrowego mogłoby nastąpić na podstawie postanowienia sądu
procesowego jako zabezpieczenie powództwa o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o Podziale.
Powyższe mogłoby skutkować opóźnieniem rejestracji Podziału i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
oraz emisji Akcji Podziałowych.
Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej może być wniesione w terminie miesiąca
od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424
§ 2 KSH). Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być
z kolei wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia
powzięcia uchwały (art. 425 § 3 KSH). Po Dniu Wydzielenia, uprawnione osoby mają prawo wnieść powództwo o
uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwał o podziale jedynie przeciwko Emitentowi, jako spółce
przejmującej. Powództwo takie może być wytoczone nie później niż w terminie miesiąca od dnia powzięcia przez
odpowiednią Spółkę Dzieloną i Przejmującą uchwały o Podziale (art. 544 KSH). Ponadto, uchwały o Podziale nie
podlegają zaskarżeniu na podstawie wyłącznie stosunku wymiany akcji Spółki Dzielonej na Akcje Podziałowe.
Jednocześnie należy wskazać, że Podział nastąpi poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Selvita S.A. do Emitenta w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego
Emitenta poprzez nową emisję Akcji Serii A oraz Akcji Serii B, które zostaną przyznane dotychczasowym
akcjonariuszom Emitenta. Uchwała walnego zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii A oraz Akcji Serii B została podjęta w dniu 2 maja 2019 r. Podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z podziałem nie nastąpi, jeżeli zarząd Spółki Przejmującej nie
złoży do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Zamiarem Emitenta jest złożenie do właściwego sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w związku Podziałem, niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenia Emitenta
uchwały o podziale Selvita.
W ocenie Emitenta ryzyko jest istotne w wysokim stopniu, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala negatywnego
wpływu na proces Podziału, perspektywy rozwoju, osiągane wyniki oraz sytuację finansową Emitenta byłaby
znacząca. Emitent nie może jednak ocenić prawdopodobieństwa zaistnienia niniejszego ryzyka jako, że potencjalne
ziszczenie się ryzyka zależy od potencjalnych przyszłych działań akcjonariuszy, a Emitent nie posiada przesłanek,
które umożliwiałyby ocenę prawdopodobieństwa podjęcia takich działań. Emitent dokłada należytych starań, aby
proces Podziału, w tym w również uchwały o podziale były zgodne z przepisami prawa i standardem rynkowym.
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Podział może nie dojść do skutku
Istnieje szereg warunków, od których uzależnione jest należyte i skuteczne dokonanie Podziału. Do jego
przeprowadzenia niezbędna jest realizacja czynności wskazanych w Planie Podziału i przepisach prawa. Brak
realizacji tych czynności ( np. brak podjęcia przez walne zgromadzenia Emitenta oraz Spółki Dzielonej uchwał
podziałowych, odmowa dematerializacji Zwykłych Akcji Podziałowych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A., odmowa wprowadzenia i dopuszczenia Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), brak złożenia przez
Emitenta stosownego wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Podziału w
terminie, odmowa rejestracji Podziału przez właściwy sąd rejestrowy), może doprowadzić do niedojścia Podziału
do skutku.
Zagrozić przeprowadzeniu Podziału może również konieczność wprowadzenia Akcji Serii 0 do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu w sytuacji, w której przed Dniem Wydzielenia wejdzie w życie Projekt nowelizacji
zmieniający Ustawę o Ofercie, a w szczególności art. 92. Plany Emitenta dotyczące takiej sytuacji opisano w
punkcie 5.1. Części IV Prospektu. W takim wypadku, odmowa wprowadzenia Akcji Serii 0 do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu może doprowadzić do niedojścia Podziału do skutku.
W ocenie Emitenta ryzyko jest istotne w wysokim stopniu, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala negatywnego
wpływu na proces Podziału oraz sytuację finansową Emitenta byłaby znacząca.
Konsekwencją materializacji powyższego ryzyka może być w szczególności poniesienie znaczących kosztów
związanych z procesem Podziału, niemożność realizacji strategii nakreślonych przez Zarządy dzielących się
Spółek, uwzględniających specyfikę danego rodzaju działalności: R&D i CRO, a także problemy z pozyskaniem
finansowania odpowiedniego dla każdej z działalności, w tym w szczególności finansowania dłużnego działalności
typu CRO.
Emitent ocenia prawdopodobieństwo zaistnienia niniejszego ryzyka jako niskie. Emitent dokłada należytych starań,
aby proces Podziału były realizowany zgodne z przepisami prawa i standardem rynkowym.
Akcje mogą nie zostać dopuszczone do obrotu zorganizowanego
Intencją Emitenta jest dopuszczenie Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym
przez GPW.
Zgodnie z Regulaminem GPW dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile:


został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument
informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo, którego równoważność w rozumieniu tych
przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba, że opublikowanie, udostepnienie,
zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu nie jest wymagane



ich zbywalność nie jest ograniczona;



w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe restrukturyzacyjne, lub likwidacyjne.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać następujące
warunki:


iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy
określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000,00 PLN albo
równowartość w złotych co najmniej 15.000.000,00 EUR, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej
jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o
dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym
przez GPW alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co
najmniej 12.000.000,00 EUR;



w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu
giełdowego oraz 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co
najmniej 4.000.000,00 PLN albo równowartości 1.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży
lub ceny emisyjnej.

Zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje, o ile znajdują się one
w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego.
Zgodnie z § 3a ust. 1 Regulaminu GPW Zarząd GPW, dopuszczając dane instrumenty finansowe do obrotu
giełdowego, ocenia dodatkowo czy obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i
skuteczny, a w przypadku papierów wartościowych czy zapewniona będzie ich swobodna zbywalność. Oceny, o
której mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje się również przed wprowadzeniem do obrotu giełdowego
instrumentów finansowych, których dopuszczenie do obrotu następuje na mocy Regulaminu GPW.
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Zgodnie z § 10 Regulaminu GPW, rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego Zarząd GPW bierze pod uwagę:


sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi
zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta;



perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z
uwzględnieniem źródeł ich finansowania;



doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta;



warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa w § 35
Regulaminu GPW;



bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.

Zgodnie z § 23 Regulaminu GPW, Zarząd GPW może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego, jednocześnie będąc zobowiązanym do uzasadnienia decyzji. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych
samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy
od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego,
a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. W przypadku zaistnienia
takiej sytuacji w stosunku do papierów wartościowych emitenta, inwestorzy muszą liczyć się z czasowym brakiem
ich płynności.
Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach, w przypadku wprowadzania akcji na rynek
podstawowy, musi być zapewnione rozproszenie akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie, w celu zapewnienia
płynności obrotu. W tym celu musi być spełniony warunek, że w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy
uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:
(i) 25% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, lub (ii) 500.000 akcji objętych wnioskiem
o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 17.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej
ceny sprzedaży lub emisyjnej.
Na Datę Prospektu Emitent nie spełnia wymogów dopuszczenia do akcji do obrotu na rynku podstawowym jak
również na rynku równoległym GPW. Intencją Emitenta jest dopuszczenie i wprowadzenie na rynek podstawowy
GPW Zwykłych Akcji Podziałowych.
Należy wskazać, że po Dniu Wydzielenia i rejestracji w sądzie rejestrowym Zwykłych Akcji Podziałowych, jak
również po Dniu Referencyjnym i Dniu Przydziału, zgodnie z regulacjami KDPW, struktura akcjonariatu Emitenta
będzie analogiczna do struktury akcjonariatu Selvita S.A., spółki notowanej na rynku podstawowym GPW.
Zgodnie z intencją Emitenta przed złożeniem wniosków o dopuszczenie i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW,
łączna liczba akcji w kapitale zakładowym Emitenta będzie wynosiła 16.071.229 akcji z czego Zwykłe Akcje
Podziałowe będące przedmiotem wniosku o dopuszczenie będą stanowić 11.921.229 sztuk akcji.
Akcje w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada mniej niż 5% w kapitale zakładowym, w liczbie
7.700.227 sztuk będą stanowić 64,6% akcji będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie i wprowadzenia akcji
do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) oraz 47,91% łącznej liczby akcji Emitenta. Wymogi Regulaminu
Giełdy oraz wynikające z Rozporządzenia o Rynku i Emitentach, odnośnie procentowego udziału akcji w wolnym
obrocie zostaną więc spełnione. Zgodnie z zastosowaną metodą wyceny dla celów Planu Podziału, (stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego Prospektu) wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w
ramach, której prowadzona jest Działalność Wydzielana wynosi 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt
jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych). Jest to równocześnie wartość
wszystkich akcji w kapitale zakładowym Emitenta po zakończeniu Podziału.
Z powyższego wynika, że wartość akcji w wolnym obrocie wynosić powinna 184.112.427 zł (słownie: sto
osiemdziesiąt cztery miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych), co również oznacza, że
będzie spełniony wymóg Regulaminu GPW oraz wynikający z Rozporządzenia o Rynku i Emitentach odnośnie
wartości akcji w wolnym obrocie.
Spółka zamierza złożyć wnioski o dopuszczenie Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na GPW po
zarejestrowaniu Zwykłych Akcji Podziałowych w KDPW, jednak na Datę Prospektu nie może precyzyjnie określić,
kiedy to nastąpi.
Istnieje również możliwość, że Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Serii 0 do alternatywnego systemu
obrotu na rynku NewConnect. w sytuacji, w której przed dokonaniem Podziału wejdzie w życie Projekt nowelizacji
zaostrzający rygor art.92 Ustawy o Ofercie, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt 6.1. Części IV niniejszego
Prospektu.
Taka sytuacja stworzy dodatkowe ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii 0 do alternatywnego systemu obrotu
(ASO). Emitent spełnia większość warunków wprowadzenia Akcji serii 0 do obrotu na ASO, gdyż zbywalność akcji
nie jest ograniczona, w stosunku do Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub
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restrukturyzacyjne, wartość nominalna akcji Emitenta wynosi 0,80 zł. Równocześnie Emitent jest w stanie zapewnić
również spełnienie wymogu rozproszenia (wszystkie Akcje serii 0 są własnością Selvita S.A.) i sporządzić
odpowiedni publiczny dokument informacyjny. Mimo to, istnieje ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii 0, gdyż
decyzja GPW jest również oparta na ocenie całego wniosku, samego Emitenta oraz opinii GPW dotyczących
przesłanek nieostrych takich jak zagrożenie bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. Spółka nie
może precyzyjnie określić i zagwarantować dotrzymania terminów wprowadzenia Akcji do obrotu zorganizowanego.
Istnieje również ryzyko, że w przypadku braku wprowadzenia Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na GPW lub
w przypadku braku wprowadzenia Akcji Serii 0 do alternatywnego system obrotu na rynku NewConnect (w sytuacji,
w której przed dokonaniem Podziału wejdzie w życie Projekt nowelizacji zaostrzający rygor art.92 Ustawy o Ofercie,
zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt 6.1. Części IV niniejszego Prospektu) Podział nie dojdzie do skutku.
W ocenie Emitenta ryzyko jest istotne w średnim stopniu, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala negatywnego
wpływu na proces Podziału, sytuację finansową Emitenta oraz sytuację Akcjonariuszy obejmujących Akcje
Podziałowe byłaby znacząca. Konsekwencją materializacji powyższego ryzyka może być w szczególności
poniesienie znaczących kosztów związanych z procesem Podziału, niemożność realizacji strategii nakreślonych
przez Zarządy dzielących się Spółek, uwzględniających specyfikę danego rodzaju działalności: R&D i CRO, a także
problemy z pozyskaniem finansowania odpowiedniego dla każdej z działalności, w tym w szczególności
finansowania dłużnego działalności typu CRO. Emitent ocenia prawdopodobieństwo zaistnienia niniejszego ryzyka
jako niskie. Emitent dokłada należytych starań, aby proces Podziału, w tym również w zakresie jego etapu
polegającym na dopuszczeniu Akcji Podziałowych do obrotu był realizowany zgodne z przepisami prawa i
standardem rynkowym.
Ryzyko zabezpieczenia wierzycieli w procesie podziału Selvita S.A.
Wierzyciele spółki dzielonej oraz spółki przejmującej, którzy zgłosiliby swoje roszczenia w okresie między dniem
ogłoszenia planu podziału, a dniem ogłoszenia podziału i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone
przez podział w drodze postępowania sądowego, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby odpowiednio
spółki dzielonej albo spółki przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie
takie nie zostało ustanowione przez spółkę uczestniczącą w podziale (art. 546 § 2 KSH). W przypadku realizacji
procesu Podziału Selvita S.A. istnieje ryzyko, że wierzyciele mogliby uzyskiwać zabezpieczenia na majątku Selvita
S.A. lub na majątku Emitenta.
W ocenie Emitenta ryzyko jest istotne w średnim stopniu, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala negatywnego
wpływu na proces Podziału, perspektywy rozwoju, osiągane wyniki oraz sytuację finansową Emitenta byłaby
znacząca. Emitent nie może jednak ocenić prawdopodobieństwa zaistnienia niniejszego ryzyka jako, że potencjalne
ziszczenie się ryzyka zależy od potencjalnych działań wierzycieli, a Emitent nie posiada przesłanek które
umożliwiałyby ocenę prawdopodobieństwa podjęcia takich działań. Na Dzień Prospektu żaden z wierzycieli Spółki
Dzielonej ani Emitenta nie wystąpił z żądaniem o udzielenie zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa powyżej.
Emitent dokłada należytych starań, aby proces Podziału był realizowany zgodne z przepisami prawa i standardem
rynkowym.
Mogą istnieć różnice między wyceną akcji Spółki Dzielonej oraz Emitenta w oparciu o stosunek
wyceny określony w planie podziału a wyceną rynkową po wprowadzeniu Zwykłych Akcji
Podziałowych Emitenta do obrotu
W oparciu o przyjęte w Planie Podziału założenia oraz metody wyceny zastosowane dla celów ustalenia wartości
majątku Emitenta oraz wartości majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach, której
prowadzona jest Działalność Wydzielana ustalono, że akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą jedną akcję Spółki
Dzielonej obejmie jedną akcję Spółki Przejmującej odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji Spółki Dzielonej.
Akcje Podziałowe zostaną pokryte majątkiem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działalności
Wydzielanej do Emitenta, przeniesionym do Emitenta w ramach Podziału. Emitent nie może zagwarantować
jednak, że zakładana wartość Zwykłych Akcji Podziałowych Emitenta w stosunku do wyceny Spółki Dzielonej na
GPW utrzyma się na poziomie zakładanym w Planie Podziału, po wprowadzeniu Zwykłych Akcji Podziałowych
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy) GPW.
W ocenie Emitenta ryzyko jest istotne w stopniu niskim, gdyż w przypadku jego zaistnienia skala negatywnego
wpływu na Emitenta nie będzie istotna. Emitent wskazuje, jednocześnie że zaistnienie ryzyka może mieć istotny
wpływ na sytuację Akcjonariuszy obejmujących Akcje Podziałowe, ze względu na wartość objętych Akcji
Podziałowych. Emitent ocenia prawdopodobieństwo zaistnienia niniejszego ryzyka jako średnie. Emitent dokonując
wyboru metod wyceny przyjętych w Planie Podziału działał według swojej najlepszej wiedzy i najwyższych
standardów przyjętych w tym zakresie w branży biotechnologicznej.
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III. CZĘŚĆ – DOKUMENT REJESTRACYJNY
OSOBY ODPOWIEDZIALNE, INFORMACJE OSÓB TRZECICH, RAPORTY EKSPERTÓW ORAZ
ZATWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN

1

Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym

EMITENT
Nazwa, siedziba i adres Emitenta:
Nazwa:

Selvita CRO Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona:

Selvita CRO S.A.

Siedziba:

30-348 Kraków

Adres:

ul. Bobrzyńskiego 14

Numery telekomunikacyjne:

tel.: +48 12 297 47 00
fax.:+48 12 297 47 01

Adres poczty elektronicznej:

selvita.cro@selvita.com

Adres strony internetowej:

www.selvitacro.com

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta:
Bogusław Sieczkowski - Wiceprezes Zarządu
Miłosz Gruca - Członek Zarządu

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, informacje zawarte w Prospekcie są zgodne ze stanem
faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

…………………………….

…………………………….

Bogusław Sieczkowski

Miłosz Gruca

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu
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FIRMA INWESTYCYJNA

Nazwa, siedziba i adres Firmy Inwestycyjnej
Nazwa:

Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona:

Vestor DM S.A.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Numery telekomunikacyjne:

tel. +48 22 378 91 90
fax. +48 22 378 91 91

Adres poczty elektronicznej:

dm@vestor.pl

Adres strony internetowej:

www.vestor.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Firmy Inwestycyjnej
Sebastian Siejko - Członek Zarządu
Jarosław Palejko - Prokurent

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Firmy Inwestycyjnej
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, informacje zawarte w Prospekcie w częściach, które
sporządził lub brał udział w sporządzeniu Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, są zgodne ze stanem
faktycznym, oraz że w ww. częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Odpowiedzialność Firmy Inwestycyjnej jest ograniczona do następujących części Prospektu:
Dokument Rejestracyjny: pkt 5.1, pkt 5.2, pkt 5.4-5.7, pkt 7-8, pkt 10, pkt 15, pkt 17, pkt 18.8, pkt 21;
Dokument Ofertowy: pkt 3, pkt 5-7, pkt. 9-10
oraz odpowiadającym tym punktom elementom Podsumowania.

…………………………….

…………………………….

Sebastian Siejko

Jarosław Palejko

Członek Zarządu

Prokurent
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DORADCA PRAWNY

Nazwa, siedziba i adres Doradcy Prawnego:
Nazwa:

Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Królewska 57, 30-081 Kraków

Numery telekomunikacyjne:

tel.: +48 12 297 38 38
fax.:+48 12 297 38 30

Adres poczty elektronicznej:

kancelaria@ck-legal.pl

Adres strony internetowej:

www.ck-legal.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego:
Agata Kowalska

Partner

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Prawnego

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą, informacje zawarte w Prospekcie w częściach, które sporządziła
lub brała udział w sporządzeniu Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie są
zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w ww. częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na
jego znaczenie.

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Prospektu:
Dokument Rejestracyjny: pkt 4, pkt 5.3, pkt 5.5, pkt 5.7.4, pkt 6, pkt 12-14, pkt 16, pkt 18.6-18.7, pkt 19-20;
Dokument Ofertowy: pkt 4;
oraz odpowiadającym tym punktom elementom Podsumowania.

…………………………….
Agata Kowalska
Partner
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Emitent informuje, że informacje zawarte na wskazanych w pkt 1.1. powyżej stronach internetowych podmiotów
zaangażowanych w proces Podziału, nie stanowią części Prospektu i nie zostały zweryfikowane ani zatwierdzone
przez właściwy organ nadzoru (Komisję Nadzoru Finansowego).
Oświadczenie lub raport eksperta
Nie dotyczy. Prospekt nie zawiera oświadczeń lub raportów ekspertów.
Informacje osób trzecich
W Prospekcie nie zostały zamieszczone informacje pochodzące od ekspertów, którzy działaliby na zlecenie Spółki,
w celu przygotowania analiz branżowych czy rynkowych.
Wszelkie dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w Prospekcie pochodzą z publicznie dostępnych źródeł
o różnym stopniu wiarygodności lub zostały przygotowane na podstawie informacji pochodzących od Zarządu
Emitenta.
Informacje niepochodzące od Zarządu Emitenta zostały powtórzone w taki sposób, aby nie wprowadzać w błąd, w
szczególności nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiałyby, że ich powtórzenie jest niedokładne. Źródła
wszystkich danych zostały podane w źródłach wykresów i tabel oraz w przypisach dolnych, w miejscach gdzie
zostały one przytoczone.
Zatwierdzenie przez właściwy organ nadzoru
Oświadczamy, że niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego będącą właściwym
organem zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza niniejszy
Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone rozporządzeniem
Zatwierdzenie nie powinno być uznawane za zatwierdzenie emitenta, który jest przedmiotem tego Prospektu.
Zatwierdzenie nie powinno być uznawane za zatwierdzenie jakości papierów wartościowych, które są przedmiotem
tego Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w te papiery wartościowe,

2

BIEGLI REWIDENCI
Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi (wraz z opisem ich przynależności do organizacji
zawodowych)

Biegłym rewidentem dokonującym badania jednostkowych historycznych informacji finansowych Emitenta za okres
od 22 marca do 30 kwietnia 2019 r. jest ALFA Audit &Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy al.
Jana Pawła II 29, podmiot wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod nr 3811. Kluczowy Biegły Rewident – Łukasz Godlewski, nr 12068.
Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego
przeznaczenia za lata 2017-2018 była spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 12, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355, w
której imieniu działał kluczowy biegły rewident, Pan Marcin Krupa, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr
11142.
Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Selvita S.A. za 2016 r. była spółka Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła
II 22 wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu której działał kluczowy biegły rewident, Pan
Marek Turczyński.
Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Biegłego Rewidenta
Emitent został zawiązany 22 marca 2019 r. W niniejszym Prospekcie Emitent prezentuje jednostkowe historyczne
informacje finansowe za okres od 22 marca do 30 kwietnia 2019 r. zbadane przez biegłego rewidenta jak również
skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za lata obrotowe zakończone 31 grudnia
2018 r. i 31 grudnia 2017 r. zbadane przez biegłego rewidenta. Od daty zawiązania Emitenta nie doszło do
rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Biegłego Rewidenta.
Równocześnie Emitent załączył do niniejszego Prospektu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Selvita S.A. za 2016 r. zbadane przez Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k. W okresie 2016 roku nie doszło
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do rezygnacji biegłego rewidenta a biegły rewident badający sprawozdanie za 2016 r. został również wybrany do
badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selvita S.A. za 2017 r.

3

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka zostały przedstawione w Części II niniejszego Prospektu.

4

INFORMACJE O EMITENCIE
Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Nazwa prawna (statutowa) Emitenta:

SELVITA CRO Spółka Akcyjna

Nazwa handlowa Emitenta:

SELVITA CRO S.A.

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest jego firma określona w § 1 ust. 1 Statutu Emitenta w brzmieniu: Selvita
CRO Spółka Akcyjna. W obrocie Emitent może używać skrótu firmy w brzmieniu Selvita CRO S.A.
Miejsce rejestracji Emitenta, jego numer rejestracyjny oraz identyfikator podmiotu prawnego (LEI)
Emitent został zawiązany na podstawie aktu zawiązania spółki w formie aktu notarialnego z dnia 22 marca 2019 r.
przez Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie.
Emitent, został wpisany w dniu 5 kwietnia 2019 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Emitent zarejestrowany jest pod numerem KRS 0000779822.
Emitent posiada kod LEI nadany przez KDPW: 25940057WQ9YP5MOQF28
Data założenia Emitenta i okres istnienia, chyba że założono go na czas nieokreślony
Emitent w formie spółki akcyjnej powstał w dniu 5 kwietnia 2019 r., gdy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Emitenta do rejestru
przedsiębiorców KRS.
Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.
Siedziba i forma prawna Emitenta, prawo, na mocy którego działa emitent, kraj założenia emitenta,
adres, numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeżeli jest
ono inne niż siedziba) i strona internetowa emitenta, jeżeli istnieje, z zastrzeżeniem, że informacje
zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią części prospektu, chyba że informacje te
włączono do prospektu poprzez odniesienie do nich.
Nazwa (firma):

Selvita CRO Spółka Akcyjna

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Telefon:

+48 (12) 297 47 00

Faks:

+48 (12) 297 47 01

E-mail:

selvita.cro@selvita.com

www:

www.selvitacro.com

REGON:

383040072

NIP:

6762564595

Emitent informuje, że informacje zawarte na wskazanej powyżej stronie internetowej nie stanowią części Prospektu
i nie zostały zweryfikowane ani zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru (Komisję Nadzoru Finansowego).
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OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI
Działalność podstawowa

5.1.1

Opis i główne czynniki charakteryzujące działalność emitenta oraz podstawowe obszary tej
działalności wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych
usług dla każdego roku obrotowego w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi.

Emitent został zawiązany w dniu 22 marca 2019 r. i wpisany do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru
sądowego w dniu 5 kwietnia 2019 r. Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Emitent nie prowadzi działalności
operacyjnej. Zgodnie z Planem Podziału, który został pisemnie uzgodniony oraz przyjęty uchwałami Zarządu Spółki
Dzielonej Selvita S.A. oraz Zarządu Emitenta w dniu 28 marca 2019 r. po Dniu Wydzielenia na Emitenta zostanie
przeniesiona Działalność Wydzielana Selvita S.A. oraz udziały/akcje w spółkach zależnych, które przed Dniem
Wydzielenia są spółkami zależnymi Selvita S.A., a po Dniu Wydzielenia staną się spółkami zależnymi Emitenta, tj.
BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc..
Planowany podział Selvita S.A. ma na celu zreorganizowanie jej działalności. Selvita S.A. obecnie prowadzi
działalność gospodarczą w dwóch, odmiennych obszarach, które można określić jako:
-

działalność badawczo-rozwojową (R&D) opierającą się na prowadzeniu portfolio innowacyjnych projektów
badawczych na własny rachunek,

-

działalność badawczo-rozwojową typu CRO (contract research organization) na rachunek klienta,

Po Dniu Wydzielenia działalność operacyjna prowadzona będzie zarówno przez Emitenta w ramach wyodrębnionej
i przeniesionej na niego Działalności Wydzielanej typu CRO, jak i przez spółki zależne, które po Dniu Wydzielenia
staną się spółkami zależnymi Emitenta.
Szczegółowy opis przesłanek stojących za realizacją Podziału został przedstawiony w pkt 5.1.3. niniejszego
rozdziału Prospektu.
Niniejszy opis działalności podstawowej Emitenta sporządzony jest przy założeniu zakończenia procesu Podziału
tj. prowadzenia przez Emitenta działalności w obszarze Działalności Wydzielanej, zgodnie z intencją Zarządu
Emitenta i Zarządu Selvita S.A. wyrażoną we wspólnie uzgodnionym Planie Podziału.
Działalność Emitenta będzie działalnością typu CRO (ang. Contract Research Organization). Po Dniu Wydzielenia
Spółka będzie świadczyć usługi dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, które polegają na
prowadzeniu zleconych projektów badawczo-rozwojowych, począwszy od projektowania komputerowego i
chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i badaniach
przedklinicznych w tym w ramach projektów zintegrowanych. Emitent przez spółkę zależną – Ardigen S.A. – będzie
tworzyć własne produkty diagnostyczne oraz terapeutyczne, realizujące ideę medycyny precyzyjnej i medycyny
spersonalizowanej w obszarze onkologii.
Główna siedziba Spółki oraz spółek zależnych znajduje się w Krakowie, w Parku Technologicznym, w którym do
dyspozycji spółki jest powierzchnia biurowa o wielkości ok 590 m2 oraz powierzchnia laboratoryjna ok 2.500 m2.
Wspomniana powierzchnia jest wynajmowana od Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o. Umowy najmu
zawarte są przez Selvita S.A., a także spółki, które obecnie są spółkami zależnymi Selvita S.A., a po Dniu
Wydzielenia staną się spółkami zależnymi Emitenta, tj. Selvita Services sp. z o.o. oraz BioCentrum sp. z o.o.
Umowy najmu dotyczące poszczególnych pomieszczeń laboratoryjnych zawierane są na czas określony,
wynoszący co do zasady 5 lat. Umowy najmu obecnie zawarte przez Selvita S.A., które są niezbędne dla
prowadzenia działalności typu CRO, a które w ramach Działalności Wydzielanej zostaną przeniesione na Emitenta
zostały wymienione w Załączniku nr 3 do Planu Podziału.
Działalność Ardigen S.A., będącej po Dniu Wydzielenia spółką zależną Emitenta prowadzona jest w Krakowie przy
ul. Podole 76, gdzie Spółka wynajmuje powierzchnię 772 m 2. Powierzchnia wynajmowana jest od Buma Inwestor
25 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Działalność Grupy po Dniu Wydzielenia będzie podzielona na segment usługowy, w którym z kolei można wydzielić
Dział Chemii Kontraktowej jak również Dział Biologii Kontraktowej. Spółka będzie prowadzić również działalność w
segmencie bioinformatycznym, poprzez podmiot zależny Ardigen S.A.
Na Datę Prospektu Emitent nie zatrudnia pracowników. Po Dniu Wydzielenia i przeniesieniu pracowników
Działalności Wydzielanej jak i pracowników spółek zależnych, Emitent stanie się stroną umów o pracę oraz umów
cywilnoprawnych. Stan zatrudnienia w Grupie Emitenta będzie wynosił 420 osób, z czego na umowach o pracę
zatrudnionych będzie 385 pracowników. a na umowach cywilnoprawnych 35 osób.
Po Dniu Wydzielenia obie spółki, tj. Selvita S.A. i Emitent będą od siebie niezależne i będą w odpowiednim dla
siebie, a wskazanym powyżej zakresie prowadzić działalność operacyjną. Relacje pomiędzy nimi ograniczą się
jedynie do świadczenia usług przez Emitenta (a także spółki zależne, które po Dniu Wydzielania staną się spółkami
zależnymi Emitenta) na rzecz Selvita S.A. w zakresie wsparcia procesów administracyjno-biurowych (ang. BPO 26
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business process outsourcing), co będzie prowadzone i rozliczane na zasadach rynkowych z zachowaniem
wszystkich standardowych zasad i procedur świadczenia tego typu usług, w tym zachowania poufności. Usługi
wspólne, świadczone w zakresie doradztwa prawnego, księgowo-finansowego, kadrowego/HR i IT będą skupione,
zatem w Selvita CRO S.A. (lub w spółkach, które po Dniu Wydzielenia staną się spółkami zależnymi Selvita CRO
S.A.), do której to spółki wniesione zostaną z tym związane aktywa, a także umowy o pracę zawarte z pracownikami
administracji, odpowiedzialnymi za ww. procesy. Będzie to zatem klasyczne Centrum Usług Wspólnych, które
będzie obsługiwało nowopowstałą Grupę Kapitałową Selvita CRO, a także – na zasadach rynkowych oraz przy
zachowaniu wszelkich reguł i procedur prawnych, w tym dotyczących zachowania poufności – na rzecz Selvita S.A.
Oznacza to, że Selvita S.A. po Dniu Wydzielenia nie będzie posiadała wewnętrznych zasobów, typu Dział Prawny,
czy też Dział Księgowy – usługi te będzie nabywała od Selvita CRO S.A. – na zasadach rynkowych. Powyższe jest
w ocenie Emitenta uzasadnione względami biznesowymi i ze względu na efekt synergii rozwiązanie to jest
korzystne pod względem ekonomicznym dla Emitenta.
Szczegółowy opis dotyczący zbioru dóbr i aktywów wykorzystywanych dotychczas przez Selvita S.A., który zostanie
przeniesiony na Emitenta, a także informacja o dobrach i aktywach, które z uwagi na niemożność ich przeniesienia
pozostaną w majątku Selvita S.A., jak również zasady korzystania z usług wspólnych (Centrum Usług Wspólnych)
zapewniające zachowanie ciągłości dotychczas prowadzonej działalności w ramach Selvita S.A. oraz pozwalające
na rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Emitenta i kontynuację działalności typu CRO przez spółki, które są
obecnie spółkami zależnymi Selvita S.A., a które wejdą po Dniu Wydzielenie w skład Grupy Kapitałowej Emitenta,
zostały szczegółowo opisane w podrozdziale 5.1.1.4 Prospektu.
Niniejszy opis działalności podstawowej Emitenta i jego Grupy sporządzony jest przy założeniu zakończenia
procesu Podziału tj. prowadzenia przez Emitenta działalności w obszarze Działalności Wydzielanej, zgodnie z
intencją Zarządu Emitenta i Zarządu Selvita S.A. wyrażoną we wspólnie uzgodnionym Planie Podziału.

5.1.1.1

Segment usługowy

Działalność usługowa na rzecz firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, a także jednostek
badawczo-rozwojowych polega na oferowaniu szerokiego zakresu usług, które obejmują między innymi:





Oferowanie swoim klientom wykwalifikowanych zespołów naukowo-badawczych wyspecjalizowanych w
określonych fragmentach procesu B+R, począwszy od komputerowego projektowania struktury
chemicznej cząsteczek, planowania ścieżek ich syntezy, przez syntezę chemiczną, prace analityczne i
testy biologiczne do badań przedklinicznych
Usługi w zakresie produkcji i analizy mało i wielkocząsteczkowych związków chemicznych
Tworzenie i wprowadzanie na rynek własnych produktów diagnostycznych oraz terapeutycznych,
realizujących ideę medycyny precyzyjnej i medycyny spersonalizowanej w obszarze onkologii.

Działalność usługowa polega na kierowaniu oferty handlowej do klientów, którzy zamierzają zlecić przeprowadzenie
określonych badań lub poszukują kompleksowej obsługi ich projektów badawczych. W tym zakresie działy
usługowe wyposażone są w odpowiednią aparaturę i sprzęt, a także wykwalifikowany personel, aby móc świadczyć
usługi badawczo-rozwojowe na zamówienie klientów. Wszystkie prace prowadzone są w laboratoriach
posiadających certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
Szczegółowy wykaz aparatury i sprzętu a także personelu, który zostanie przeniesiony na Emitenta w związku z
Podziałem stanowi załącznik do Planu Podziału.
Działalność usługowa obejmuje zarówno świadczenie usług w modelu fee for services, które rozliczane są w
oparciu o z góry ustalone wynagrodzenie (ang. fixed price), jak i w modelu FTE (ang. full-time equivalent), tj. w
oparciu o wynagrodzenie dedykowanej liczby naukowców, którzy pracują przy określonym projekcie klienta w
określonym ujęciu czasowym.
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności usługowej przez Działalność Wydzielaną (która po Dniu
Wydzielenia zostanie przeniesiona na Emitenta) powoduje, iż pozyskiwanie klientów i nowych projektów ma miejsce
wielotorowo. Istotna część zleceń jest otrzymywanych od szerokiej bazy klientów, z którymi Działalność Wydzielana
już współpracowała i utrzymuje bieżące relacje biznesowe.
Działalność Wydzielana zatrudnia, a po Dniu Wydzielenia Grupa Emitenta będzie zatrudniała kilkunastoosobowy
zespół sprzedażowy, który będzie odpowiedzialny za utrzymywanie relacji z obecnymi klientami jak również
pozyskiwanie nowych klientów oraz nawiązywanie nowych kontaktów, interesujących z punktu widzenia relacji
handlowych i współpracy naukowej. Nawiązywanie kontaktów odbywa się w szczególności poprzez udział w
konferencjach branżowych, targach, wizytach u klientów oraz podczas odwiedzin potencjalnych partnerów
biznesowych w siedzibie Spółki.
Dział Chemii Kontraktowej
Dział Chemii Kontraktowej specjalizuje się w świadczeniu badawczo-rozwojowych usług chemicznych
prowadzących do opracowania nowych terapii, innowacyjnych procesów i technologii oraz efektywnych kosztowo
produktów. Specjalizacja działu obejmuje wsparcie projektów prowadzących do odkrywania nowych substancji
leczniczych, chemię medyczną i obliczeniową oraz syntezę organiczną dla przemysłu farmaceutycznego,
biotechnologicznego, chemicznego i agrochemicznego.
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Głównymi klientami działu Chemii Kontraktowej są zarówno globalne koncerny farmaceutyczne, jak i średniej
wielkości firmy farmaceutyczne, duże i średnie firmy biotechnologiczne oraz przemysł agrochemiczny i chemiczny.
Baza klientów działu jest dobrze zdywersyfikowana pod względem segmentów rynku, branż oraz lokalizacji
geograficznych.
Dział ten prowadzi działalność w dedykowanym laboratorium o powierzchni 1 300 mkw mieszczące się w Park Life
Science przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Powyższa powierzchnia wynajmowana jest od Jagiellońskiego
Centrum Innowacji sp. z o.o. Stroną umów najmu dotyczących powyższej powierzchni będą po Dniu Wydzielenia
Emitent (który wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych pierwotnie przez Selvita S.A.) oraz
spółki zależne, które będą po Dniu Wydzielenia wchodzić w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.
Działalność w obszarze Chemii Kontraktowej jest prowadzona przez Selvita S.A. w ramach Działalności
Wydzielanej oraz przez Selvita Services i BioCentrum jak również, głównie w obszarze wsparcia działalności
handlowej, przez Selvita Inc. i Selvita Ltd.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt zwiększania udziału przychodów Działu Chemii Kontraktowej pochodzących
ze zintegrowanych projektów badawczych prowadzących do odkrycia nowych cząsteczek leczniczych, które
angażowały specjalistów z zakresu chemii, biologii, analityki oraz chemii obliczeniowej.
Inne usługi oferowane przez dział w 2017, 2018 r. oraz 2019 r. obejmowały:









projektowanie nowych cząsteczek farmakologicznie aktywnych, w oparciu o testy biologiczne, z
wykorzystaniem narzędzi obliczeniowych,
syntetyczne wsparcie projektów badawczych mających na celu opracowanie nowych terapii,
opracowanie nowych, efektywnych i wydajnych kosztowo oraz bezpiecznych dla środowiska procesów
syntezy, alternatywnych technologii otrzymywania substancji chemicznych,
skalowanie procesów chemicznych do celów produkcyjnych, optymalizacja i parametryzacja technologii
do celów rejestracyjnych,
syntezę kontraktową związków farmaceutycznych oraz chemicznych (zapachowych, agrochemicznych,
związków do zastosowań specjalistycznych) w skali od mg do kg (ang. custom synthesis),
syntezę zanieczyszczeń, produktów degradacji i wzorców analitycznych do celów rejestracyjnych,
analizę chemiczną, badanie struktury oraz jakościowego i ilościowego składu chemicznego związków i
mieszanin, zgodnie z wymogami rynku farmaceutycznego, chemicznego oraz agrochemicznego,
konsulting techniczno-biznesowy dla przemysłu chemicznego.

Spółka Dzielona komunikowała raportami bieżącymi o następujących kontraktach, które na Datą Prospektu są
realizowane przez Spółkę Dzieloną, a które po Dniu Wydzielenia zostaną przejęte i będą realizowane przez
Emitenta i spółki wchodzące w skład jego Grupy.







W dniu 5 lipca 2019 r. Selvita S.A. poinformowała o otrzymaniu od jednej z globalnych firm
biotechnologicznych z siedzibą w Europie ("Klient") kolejnego zlecenie ("Zlecenie") w ramach umowy
ramowej, która została zawarta pomiędzy Spółką a Klientem w dniu 1 lutego 2018 r. ("Umowa"). Wartość
Zlecenia wynosi 1.353.800 EUR (5.747.152 PLN przeliczonych po kursie 1 EUR= 4,2452 PLN). Zlecenie
dotyczy świadczenia usług polegających na syntezie związków chemicznych mającej na celu wsparcie
rozwoju projektów innowacyjnych Klienta.
W dniu 24 czerwca Selvita S.A. poinformowała, że tego dnia powzięła wiadomość o otrzymaniu przez
Selvita Inc. – spółki zależnej Selvita S.A., a po Dniu Wydzielenia spółki zależnej Emitenta, zlecenia od
Uniwersytetu Kalifornijskiego, San Francisco, Stany Zjednoczone ("UCSF") w ramach umowy ramowej,
jaka została zawarta pomiędzy ww. stronami w dniu 1 lipca 2016 r. Umowa ramowa dotyczy realizacji
wsparcia dla projektów badawczych Instytutu Chorób Neurodegeneracyjnych UCSF w zakresie chemii
medycznej, w tym syntezy chemicznej, oczyszczania, określania struktury oraz czystości związków o
potencjalnym zastosowaniu w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.
Nowe zlecenie zostało zawarte na okres trzech lat, a jego całkowita wartość wynosi 3.312.000 USD
(12.453.120,00 PLN przeliczonych po kursie 1 USD=3,7600 PLN). Łączna dotychczasowa wartość
projektu, który był realizowany w latach 2016-2019 wyniosła 1.342.800 USD (5.048.928,00 PLN
przeliczonych po kursie 1 USD=3,7600 PLN).
W ramach przedłużonego kontraktu, Selvita Inc, nie tylko zapewni dalsze wsparcie UCSF w zakresie
chemii medycznej i analiz ADME, ale również znacząco zwiększy zespół badawczy dedykowany do
realizacji projektu.
W dniu 27 grudnia 2018 r. Selvita S.A. poinformowała o otrzymaniu od jednej z globalnych firm
biotechnologicznych z siedzibą w Europie kolejnych pięciu zleceń w ramach umowy ramowej, która została
zawarta pomiędzy Spółką a Klientem w dniu 1 lutego 2018 r. Wartość zleceń wyniosła 898.285,25 EUR
(3.847.535,38 PLN przeliczonych po kursie 1 EUR=4,2832 PLN). Zlecenia dotyczą świadczenia usług
polegających na syntezie związków chemicznych mającej na celu wsparcie rozwoju projektów
innowacyjnych Klienta. Projekt jest realizowany przez segment usługowy Selvita. Na skutek otrzymania
przedmiotowych Zleceń wartość Umowy w okresie 12 miesięcy od dnia jej podpisania uległa istotnej
zmianie tj. podwyższeniu o 50,06%, wobec czego łączna wartość Umowy wyniosła 2.692.729,25 EUR, tj.
11.533.497,92 PLN przeliczonych po ww. kursie.
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W dniu 27 sierpnia 2018 r. Selvita otrzymała od jednej z globalnych firm biotechnologicznych z siedzibą w
Europie zlecenie, którego wartość wyniosła 1.119.217 EUR (4.784.428 PLN przeliczonych po kursie 1
EUR=4,2748PLN) w ramach umowy ramowej, jaka została zawarta pomiędzy ww. stronami w dniu 1
lutego 2018 r.. Umowa dotyczy realizacji na rzecz Klienta zintegrowanego projektu badawczego. Projekt
ten jest realizowany przez segment usługowy Selvita. Na skutek zawarcia przedmiotowego Zlecenia
wartość Umowy w okresie 12 miesięcy, od dnia jej podpisania, wynosi łącznie 1.794.444 EUR (7.670.889
PLN przeliczonych po kursie 1 EUR=4,2748PLN).
W dniu 9 marca 2017r. podpisana została znacząca umowa pomiędzy Selvita S.A, a włoską firmą
farmaceutyczną, dotycząca realizacji zintegrowanego projektu badawczo-rozwojowego, który jest
prowadzony wspólnie przez Dział Biologii Kontraktowej i Dział Chemii Kontraktowej Selvita. Umowa
została zawarta na okres trzech lat, od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2020 r., a jej wartość wynosi 1 422
000 EUR (6 135 361,20 PLN przeliczonych po kursie 1 EUR=4,3146 PLN).
W dniu 8 lipca 2016 r. został podpisany trzyletni kontrakt oparty o model FTE z klientem z siedzibą w San
Francisco w USA, obejmujący wsparcie chemiczne programu badawczo – rozwojowego prowadzonego w
celu opracowania nowych terapii w obszarze chorób neurodegeneracyjnych. Łączna przewidywana
wartość zamówień Klienta planowanych do zrealizowania wyniosła 1 342 800 USD (5 371 334,28 PLN
przeliczone po kursie 1 USD = 4,0001 PLN) i będą one wykonywane w okresie 2016-2019.

W latach 2017-2018, w związku z intensyfikacją prac w obszarze zintegrowanych projektów drug discovery,
zainwestowano w specjalistyczną aparaturę wspierającą pracę nad projektami badawczo-rozwojowymi, w tym
przede wszystkim nad syntezą równoległą oraz automatycznym oczyszczaniem i analizą związków organicznych,
podnosząc efektywność tych procesów oraz ich jakość i uzyskując zwiększenie zakresu oferowanych usług, co
zostało docenione przez klientów.
Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia, Dział Chemii Kontraktowej
jest największym przychodowo działem Działalności Wydzielanej w ramach Grupy Selvita S.A., i jego przychody ze
sprzedaży w 2018 r. wyniosły 35,9 mln zł, wobec 30,7 mln zł rok wcześniej. Udział projektów typu FTE (ang. Fulltime equivalent) w całkowitych przychodach Działu wzrósł w 2018 r. do ponad 90% i osiągnął wartość 32,6 mln zł.
Dział cały czas pozyskiwał również kontrakty typu fixed-price od stałych i nowych klientów.
Baza klientów Działu jest dobrze zdywersyfikowana pod względem segmentów rynku, branż oraz lokalizacji
geograficznych. Głównymi klientami Działu Chemii Kontraktowej są zarówno globalne koncerny, jak i średniej
wielkości firmy farmaceutyczne (45%), duże, średnie i małe firmy biotechnologiczne (37%) oraz przemysł
agrochemiczny i chemiczny (10%). Pozostali klienci to m.in. uniwersytety oraz firmy CRO/CMO.
Udział dziesięciu największych klientów w przychodach działu za 2018 r. wynosił 64%. wobec 80,3% w roku
poprzednim.
W kolejnych latach, podobnie jak dotychczas będą prowadzone intensywne działania sprzedażowe w Stanach
Zjednoczonych, w Europie oraz na rynkach azjatyckich (m.in. w Izraelu oraz w Japonii), mające na celu pozyskanie
nowych klientów. Przedstawiciele Działu wezmą udział w prestiżowych konferencjach zarówno branżowych, jak i
naukowych, co będzie okazją do spotkań nie tylko z aktualnymi partnerami biznesowymi, ale również zgodnie z
oczekiwaniami Emitenta powinno zaowocować nawiązaniem nowych kontaktów, interesujących z punktu widzenia
relacji handlowych i współpracy naukowej.
Dodatkowo w przygotowaniu są publikacje naukowe powstałe we współpracy naukowców z klientami oraz
prowadzone są prace przygotowawcze do zgłoszenia kolejnych aplikacji patentowych na bazie projektów
komercyjnych, potwierdzające wiarygodność w obszarze badań naukowych.
Segment chemii jest beneficjentem umów o dotację. Na Datę Prospektu są zawarte dwie umowy grantowe, które
dotyczą obszarów realizowanych przez Dział Chemii.
1.

Tytuł projektu: Opracowanie nowych metod otrzymywania amin chiralnych na potrzeby przemysłu
farmaceutycznego – projekt zakończony, obecnie w fazie trwałości

Beneficjent: Selvita Services
Instytucja, od której pochodzi dofinansowanie: NCBiR
Data podpisania umowy: 20.04.2016 r.
Kwota przyznanej dotacji: 2 051 839 zł (faktycznie otrzymana dotacja: 1 195 353,48 zł)
Budżet projektu (wartość całkowita i kwalifikowana):
●

wartość całkowita: 2 988 692 zł (faktycznie poniesione koszty: 1 803 406,60 zł)

●

wydatki kwalifikowane: 2 988 692 zł (faktycznie poniesione koszty: 1 711 360,73 zł)
2.

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej metody otrzymywania substancji o aktywności farmakologicznej
na drodze łagodnego trifluorometylowania

Beneficjent: Selvita Services
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Instytucja, od której pochodzi dofinansowanie: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Data podpisania umowy: 28.09.2017r.
Kwota przyznanej dotacji: 1 575 495 zł
Budżet projektu (wartość całkowita i kwalifikowana):
●

wartość całkowita: 2 482 264 zł

●

wydatki kwalifikowane: 2 482 264 zł

Dział Biologii Kontraktowej
Dział Biologii Kontraktowej świadczy usługi biologiczne, biochemiczne i analityczne. Specjalizuje się w
przeprowadzaniu certyfikowanych badań wykonywanych w standardzie GLP i GMP obejmujących obszary takie
jak: badania farmakodynamiczne, badania cytotoksyczności, opracowywanie i walidacja testów: biochemicznych,
bioanalitycznych, komórkowych oraz metod analitycznych (w tym testy ADME i analizy DMPK). Laboratorium
Biochemiczne Działu oferuje też szeroki panel badań z obszaru biochemii białka.
Dział Biologii Kontraktowej składa się z trzech laboratoriów usługowych o szerokiej ofercie handlowej: Laboratorium
Biochemicznego, Laboratorium Analitycznego oraz Laboratorium Biologii Molekularnej i Komórkowej. Produkcja,
oczyszczanie i charakteryzacja białek rekombinowanych stanowią trzon działalności Działu.
Dedykowana powierzchnia laboratoryjna działu to 1200 mkw, mieszcząca się w Park Life Science przy ul.
Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Powyższa powierzchnia wynajmowana jest od Jagiellońskiego Centrum Innowacji
sp. z o.o. Stroną umów najmu dotyczących powyższej powierzchni będą po Dniu Wydzielenia Emitent (który wstąpi
w prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych pierwotnie przez Selvita S.A.) oraz spółki zależne, które
będą po Dniu Wydzielenia wchodzić w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.
Działalność w obszarze Biologii Kontraktowej jest prowadzona przez Selvita S.A. w ramach Działalności
Wydzielanej oraz przez Selvita Services i BioCentrum jak również, głównie w obszarze wsparcia działalności
handlowej, przez Selvita Inc. i Selvita Ltd.
Projekty realizowane przez Dział Biologii są oparte zarówno o bakteryjne, jak i owadzie systemy ekspresyjne. Warto
nadmienić, że udział projektów z wykorzystaniem owadzich linii komórkowych systematycznie rośnie, co związane
jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem obecnych, jak i nowych klientów na wysokiej jakości białka
rekombinowane, które wymagają specyficznych modyfikacji niedostępnych w systemach bakteryjnych. Ważną
część badań oraz przychodów stanowią prace związane z analizą krystalograficzną białek (tzw. badania „od genu
do struktury”) dla klientów z branży farmaceutycznej o globalnym zasięgu. Projekty te charakteryzują się wyższym
stopniem zaawansowania i zwykle posiadają wyższą wartość niż projekty związane z produkcją białek
rekombinowanych.
Udział projektów krystalograficznych w przychodach laboratorium systematycznie rośnie, co przekłada się na
wzrost przychodów i dalszy rozwój tej części działalności. Należy zaznaczyć, że Dział Biologii posiada niezbędne
zasoby do wykonywania projektów krystalograficznych, czyli zespół wysoce doświadczonych naukowców, a także
niezbędny, zaawansowany sprzęt. Wspomniane grupy projektów badawczych wykonywano głównie dla klientów
europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych reprezentujących światowe koncerny farmaceutyczne i
biotechnologiczne, jak i mniejsze firmy zaangażowane w rozwój nowych leków.
Wysoki i rosnący poziom liczby zamówień w Dziale Biochemii związany jest z wyraźnie rosnącą rozpoznawalnością
oferty usługowej i nieustannie podwyższającym się standardem (bardzo wysoka jakość produktów i danych
badawczych) realizowanych usług. W roku 2018 powierzchnia laboratoryjna Laboratorium Biochemii zwiększyła się
(do 350 m2), co związane jest z otwarciem laboratorium hodowli komórek eukariotycznych. Stanowi to niezbędny
krok we wprowadzeniu do oferty Działu produktów (białek rekombinowanych) i usług opartych o ssacze systemy
ekspresyjne, jak również możliwość produkcji przeciwciał monoklonalnych i innych białek wymagających
specyficznych modyfikacji niedostępnych w innych systemach ekspresyjnych.
W latach 2017-2018 jak i w 2019 r. Laboratorium Analityczne Selvity realizowało ofertę skierowaną do klientów
farmaceutycznych, agrochemicznych oraz klientów z branży chemicznej. Kontynuowano wypracowany podział
badań na część związaną z pracami badawczymi w podejściu FTE oraz analizami zgodnie z systemami
zapewnienia jakości GMP oraz GLP. W obydwu obszarach zanotowano wzrost liczby projektów, co zaowocowało
dodatkowym wyposażeniem laboratorium, z czego największymi inwestycjami były kolejne chromatografy UHPLC
i GC wraz z detektorami.
W kilku przypadkach konkretne rozwiązania aparaturowe zakupionych sprzętów podyktowane były szczególnymi
wymaganiami klientów. Elastyczność w tej kwestii jest bardzo ceniona przez klientów i zdecydowanie zwiększa
szansę na kolejne projekty oraz rozszerzanie współpracy. Zespoły badawcze w latach 2017-2018 realizowały
projekty dedykowane głównie dla klientów zagranicznych, wykorzystując kompleksowe wyposażenie laboratorium.
Wiele rozpoczętych wcześniej współprac znajduje kontynuację w 2019 roku. Wskazać należy tutaj przede
wszystkim na kontrakt zawarty z globalną firmą farmaceutyczną, dla której od września ubiegłego roku do końca
czerwca 2019 roku realizowany jest projekt typu CMC, w którym wzrosła liczba FTE dedykowanych dla tego
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projektu. Selvita została uwzględniona na liście stałych dostawców tego Klienta na najbliższe lata. Po Dniu
Wydzielenia na liście stałych dostawców znajdzie się Selvita CRO.
Pod koniec czwartego kwartału 2018 roku prowadzono również rozmowy z firmami zainteresowanymi badaniami
zanieczyszczeń metalicznych.
Dla jednej z nich od czwartego kwartału 2018 r. realizowany jest projekt długoterminowy, w ramach, którego analizie
ICP-MS (rodzaj spektometrii) będzie poddanych ponad 40 produktów i formulacji. Wiele projektów badawczych
kontynuowano w 2018 roku w obszarze kontroli jakości jako walidacje i weryfikacje metod, badania stabilnościowe
oraz analizy zwolnieniowe.
Dla jednej z większych światowych firm farmaceutycznych zakończono transfery metod oraz rozpoczęto badania
rutynowe. Tylko w drugiej połowie 2018 roku dla tej jednej firmy wystawiono kilkaset certyfikatów analitycznych
dedykowanych do małych cząsteczek. W zakresie badań leków biologicznych zakończono proces transferu metod
dla trzech produktów, w bieżącym roku planowane są analizy zwolnieniowe. Dla firm agrochemicznych laboratorium
analityczne oferowało kompleksowe usługi w zakresie rozwoju i optymalizacji metod, walidacji, badań 5Batch i
1Batch, badań stabilnościowych, badań fizyko-chemicznych, certyfikacji związków oraz badania dioksyn i furanów.
Poniżej przedstawiono przykłady realizowanych projektów przez Dział Biologii:
Przykład projektu analitycznego (GMP/GLP)
Jako przykładowy projekt analityczny można wskazać projekt realizowany dla dużej światowej firmy
agrochemicznej, z którą laboratorium analityczne pracuje od prawie trzech lat. W 2018 roku podpisane zostały
umowy, na podstawie których laboratorium analityczne stało się jednym z głównych laboratoriów dostarczającym
wyniki dla trzech rodzajów projektów: walidacji metod, badań fizykochemicznych (pKa, logP, rozpuszczalność) oraz
projektów typu 5 Batch. Wszystkie badania prowadzone są zgodnie z systemami jakości GLP oraz GMP i angażują
prace laboratorium analitycznego oraz działu zapewnienia jakości. Podstawą decyzji klienta o wyborze Spółki, do
tak wymagającej współpracy było kompleksowe wyposażenie laboratorium a także doświadczenie pracowników i
jakość przygotowywanej dokumentacji. Sprawdzone to zostało w czasie pierwszych projektów pilotażowych oraz
audytu. Całościowo projekt zakłada kilkuletnią stałą współpracę na zasadzie miesięcznej rezerwacji zasobów pod
aktywności z trzech grup oznaczeń, w ramach której realizowanych będzie kilkadziesiąt projektów rocznie.
W badaniach wykorzystane są różne techniki analityczne oraz specjaliści z danej dziedziny. Wspomniany projekt
jest przykładem współpracy szczególnie cenionej w laboratorium analitycznym ze względu na długość trwania,
różnorodność, długoterminowe dedykowanie pracowników oraz wartość przychodu. Pomimo różnorodnych
oznaczeń oraz typu prób i związków do analizy w projekcie wypracowano zaakceptowany przez klienta sprawny
system wyceny na zasadzie stopniowania trudności w analizach walidacyjnych oraz zakresu badań w projektach
5Batch. W drugiej połowie 2018 roku przeprowadzono pierwsze badania z przedstawionego projektu.
Przykład projektu biochemicznego (produkcja białek)
Jeden z projektów zrealizowanych w laboratoriach biochemii w 2018 roku dotyczył analizy strukturalnej kompleksu
białko-związek nisko-cząsteczkowy. Badania te obejmowały wszystkie aktywności związane z projektami typu „from
gene to structure” (od genu do struktury), a więc zaprojektowanie konstruktu i strategii produkcji i oczyszczania
białka rekombinowanego, oczyszczenie odpowiedniej ilości wysokiej jakości preparatu białkowego o parametrach
wymaganych do krystalizacji, pełne badania przesiewowe warunków krystalizacyjnych w obecności
niskocząsteczkowego związku referencyjnego (kokrystalizacja) oraz otrzymanie wysokiej jakości kryształów
kompleksu badanego białka ze związkiem referencyjnym. Następnie kryształy badanego kompleksu były
analizowane z użyciem promieni X w ośrodku badań synchrotronowych. Analiza danych eksperymentalnych
pozwoliła na zbudowanie modelu przestrzennego badanego kompleksu z wysoką rozdzielczością. Należy
wspomnieć, że powstały model struktury kompleksu ma ogromną wartość naukową, gdyż struktura badanego białka
nie była wcześniej opublikowana. Ponadto, wspomniany projekt był pierwszym projektem wykonanym dla jednego
z europejskich ośrodków niemieckiej firmy farmaceutycznej o globalny zasięgu i zakończył się pełnym sukcesem,
co przełożyło się na kolejne zamówienia składane przez wspomnianego klienta. Sukces powyższego projektu
potwierdza, że wysoka jakość dostarczonych produktów i danych naukowych generowanych przez wysokiej klasy
naukowców Działu Biochemii jest docenienia przez klientów, którzy zlecają Laboratorium kolejne prace.
Przykład projektu zintegrowanego
W 2018 roku Dział Biologii realizował kilka kompleksowych projektów badawczych z zakresu rozwoju leków
opartych na analizach SAR (ang. Structure-Activity Relationship), w których naukowcy laboratorium odpowiedzialni
byli za opracowanie szeregu testów biofizycznych, biochemicznych i komórkowych służących do określenia
aktywności in vitro nowych kandydatów na leki. Jedno z takich przedsięwzięć, realizowane wspólnie z działem
chemii kontraktowej, polegające na opracowaniu leku w indykacji anty-onkologicznej, rozpoczęło się w III kwartale
2018 r. W pierwszej fazie projekt obejmował optymalizację metod biofizycznych (opartych na pomiarze anizotropii
fluorescencji oraz izotermicznej kalorymetrii miareczkowej) określających powinowactwo małocząsteczkowych
kandydatów na leki do białka targetowego, a także wydajności ich działania w testach przeżywalności w panelu linii
komórkowych. Ponadto, na potrzeby projektu opracowano metodę western blot (metoda stosowana w biologii
molekularnej służąca do wykrywania określonych białek) do analizy zmian endogennej ekspresji białka targetowego
w środowisku komórkowym. Projekt obejmuje współpracę grupy chemików medycznych, biologów molekularnych i
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komórkowych oraz specjalistów ADME. Pod koniec 2018 roku klient zaakceptował etap optymalizacji metod, a sam
projekt wszedł w etap badań przesiewowych oraz optymalizacji cząsteczek wiodących (ang. Hit-to-Lead oraz Lead
Optimization).
W poprzednim roku kontynuowano również współpracę z klientami farmaceutycznymi oraz agrochemicznymi
zainteresowanymi badaniami bioanalitycznymi oraz wsparciem z zakresu ADME. Nawiązane współprace typu FTE
w ramach projektów zintegrowanych z powodzeniem są kontynuowane również w roku 2019. Spółka prowadzi
projektu dla dużej firma chemicznej, która po projektach prowadzonych w zespole ADME, a związanych z rozwojem
metod oznaczania metabolitów, zdecydowała się na rozszerzenie współpracy o identyfikację zanieczyszczeń przy
zastosowaniu spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości.
Współpraca ta zaowocowała kolejnymi zleceniami pod koniec 2018 roku oraz planowanym zwiększeniem ich
zakresu o nowe związki począwszy od 2019 r. Działalność Laboratorium Biologii Molekularnej i Komórkowej
skupiona jest na realizacji projektów z dwóch głównych grup. Pierwszą stanowią kompleksowe projekty badawcze
z zakresu Drug Discovery oparte na analizach SAR (ang. Structure-Activity Relationship), w których naukowcy
laboratorium odpowiedzialni są za opracowanie szeregu testów biofizycznych, biochemicznych i komórkowych
służących do określenia aktywności in vitro nowych kandydatów na leki.
W ramach tej grupy projektów realizowane jest także szereg testów dotyczących analizy mechanizmu działania
badanych związków w różnych indykacjach terapeutycznych. Badania te prowadzono wspomagając firmy
biotechnologiczne z Europy, Azji oraz USA. Drugą grupę projektów stanowią kompleksowe badania leków
biopodobnych różnych klas dla koncernów farmaceutycznych z Europy i Azji. Badania te realizowane są w
standardzie GLP oraz GMP, a ich wyniki posłużą klientom laboratorium do zwalniania kolejnych partii leków
biopodobnych na rynek europejski. Oprócz tego wykonanych jest szereg analiz genotoksyczności i mutagenności
in vitro, według zwalidowanych metod oraz wytycznych OECD.
Zespół badawczy opracowuje ponadto szereg testów biofizycznych, biochemicznych i komórkowych in vitro
mających na celu analizę porównawczą powinowactwa oraz aktywności przeciwciał monoklonalnych z grupy
inhibitorów TNFα oraz VEGF. Należy podkreślić, że w stosunku do lat ubiegłych, w ostatnim okresie zanotowano
znaczący wzrost projektów realizowanych w ramach współpracy FTE. Świadczy to o rosnącym zaufaniu Klientów
do jakości i terminowości usług oferowanych przez grupę Laboratorium Biologii Molekularnej i Komórkowej.
Dodatkowo rzeczą istotną do wskazania jest fakt, iż na skutek zwiększającej się liczby projektów, w ramach powyżej
opisanych grup, realizowanych przez Dział Biologii Molekularnej i Komórkowej liczba naukowców w nim
zatrudnionych wzrosła dwukrotnie. W najbliższym okresie głównym celem Działu Biologii Kontraktowej będzie
dalsze zwiększanie stopnia penetracji rynków Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym
uwzględnieniem oferty skierowanej do klientów farmaceutycznych/biotechnologicznych poszukujących
zintegrowanych rozwiązań dla projektów związanych z rozwojem leków.
Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018
przychody ze sprzedaży działu biologii wyniosły w 2017 r. 13,4 mln zł a w 2018 r. wzrosły do 26,2 mln zł co oznacza
przyrost o 95,6%.
Udział projektów typu FTE (ang. Full-time equivalent) w całkowitych przychodach działu za 2018 r. wyniósł 29%
osiągając wartość 7,5 mln zł, w porównaniu do 25% (3,4 mln zł) w 2017 roku. Dziesięciu największych klientów
Działu odpowiada za 39% ogólnej wartości przychodów Działu w roku 2018 wobec 61% rok wcześniej.
Segment biologii jest beneficjentem umów o dotację. Na Datę Prospektu są zawarte dwie umowy grantowe, które
dotyczą obszarów realizowanych przez Dział Biologii Kontraktowej
1.

Tytuł projektu: Opracowanie platformy badań in vitro dla biopodobnych przeciwciał o działaniu
terapeutycznym

Beneficjent: Selvita Services
Instytucja, od której pochodzi dofinansowanie: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Data podpisania umowy: 28.09. 2017 r.
Kwota przyznanej dotacji: 2 521 361 zł
Budżet projektu (wartość całkowita i kwalifikowana):
●

wartość całkowita: 2 482 264 zł

●

wydatki kwalifikowane: 2 425 464 zł
2.

Tytuł projektu: Opracowanie usługi analizy strukturalnej typu "szybki tryb" dla kompleksów białko związekchemiczny

Beneficjent: Selvita S.A.
Instytucja, od której pochodzi dofinansowanie: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Data podpisania umowy: 7.05.2018 r.
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Kwota przyznanej dotacji: 2 091 808 zł
Budżet projektu (wartość całkowita i kwalifikowana):
●

wartość całkowita: 3 604 502 zł

●

wydatki kwalifikowane: 3 596 502 zł

5.1.1.2

Ardigen S.A. (Bioinformatyka)

Ardigen jest spółką bioinformatyczną, która swoją wiedzą, doświadczeniem i produktami wspiera branżę life science
oraz opiekę zdrowotną w realizowaniu idei medycyny precyzyjnej i spersonalizowanej. Spółka powstała 24 września
2015 z wydzielenia pionu bioinformatycznego Selvita S.A.
Zgodnie z założeniami Planu Podziału, po Dniu Wydzielenia spółka Ardigen będzie spółką zależną Selvita CRO
S.A. a Emitent będzie posiadał 49,26% akcji uprawniających do 55,84% głosów w ogólnej liczbie głosów spółki
Ardigen. Pozostałe akcje Ardigen S.A. są w posiadaniu akcjonariuszy-założycieli, w tym Pana Janusza Homa oraz
H&H Investment sp. z o.o., a także Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Brzózki oraz kadry kierowniczej i
obecnych oraz byłych pracowników, którzy akcje Ardigen S.A. objęli w ramach programów motywacyjnych.
W czasie od swojego powstania, zespół Ardigen zrealizował ponad 120 projektów bioinformatycznych w
największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie. Realizowane przez spółkę eksperymenty in silico mają
coraz większy wpływ na rozwój innowacyjnych terapii oraz nowych metod diagnostycznych. Zespoły naukowe w
firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych zaczęły doceniać potencjał zawarty w technologiach
bioinformatycznych i sztucznej inteligencji. Doświadczenia te utwierdzają Zarząd Ardigen w przekonaniu, że
połączenie bioinformatyki i sztucznej inteligencji pozwala na dokonywanie przełomowych odkryć w procesie
rozwoju innowacyjnych leków w szczególności terapii spersonalizowanych. Spółka dysponuje odpowiednimi
kompetencjami na światowym poziomie w momencie, w którym w jednym czasie zbiega się powszechny dostęp do
dużych mocy obliczeniowych, niski koszt sekwencjonowania genomu (dostęp do danych) oraz rosnące wydatki na
leczenie. Analitycy rynku, zauważając nadchodzącą rewolucję, wprowadzili nowe pojęcie Biotechnologia 2.0. W
tym kontekście Ardigen staje się cennym partnerem dającym możliwość wejścia w nowy wymiar biotechnologii.
Z końcem roku 2018 Zarząd podjął decyzję o ukierunkowaniu rozwoju własnych technologii na rozwiązanie jednego
z kluczowych problemów współczesnej onkologii. Wprowadzenie immunoterapii do praktyki lekarskiej stało się
bezdyskusyjnym przełomem w leczeniu onkologicznym. Jednak pomimo dużej skuteczności dla części pacjentów,
znaczący ich odsetek nie odpowiada na immunoterapię równocześnie doświadczając poważnych skutków
ubocznych. Celem rozwijanych przez Ardigen technologii jest zwiększenie pozytywnej odpowiedzi pacjentów na
immunoterapie onkologiczne.
W tym kontekście spółka prezentuje unikalne na świecie, holistyczne podejście łącząc immunomikę (analiza
cyfrowa systemu odpornościowego) z metagenomiką (analiza cyfrowa mikrobiomu). W czwartym kwartale 2018,
na bazie dotychczasowych prac badawczych, zostały przygotowane do wprowadzenia na rynek trzy technologiczne
platformy in silico bazujące na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji.
Platforma analizy mikrobiomu (ang. Microbiome Analysis Platform) jest nowatorskim podejściem do analizy
mikrobiomu na podstawie pełnej dostępnej informacji metagenomicznej. Analizy te wprowadzają nową jakość w
procesie tworzenia leków klasy LBP (ang. Live Biotherapeutic Product). W świetle najnowszych odkryć naukowych
wskazujących na wpływ mikrobiomu na odpowiedź pacjentów na immunoterapię platforma będzie wykorzystywana
do badań w tym kierunku. W wyniku takich prac mogą powstać nowe leki LBP lub biomarkery oparte o analizę
składu bakteryjnego. Technologia tej klasy będzie w przyszłości sercem spersonalizowanych terapii
mikrobiomowych.
Platforma predykcji neoepitopu (ang.Neoepitope Prediction Platform) jest narzędziem pozwalającym przewidzieć
skład peptydów prezentowanych na powierzchni komórek rakowych, które są rozpoznane jako obce antygeny i
wywołują odpowiedź układu odpornościowego, w wyniku czego komórki rakowe są zabijane. Umiejętność
dokładnego przewidywania neoepitopów jest kluczowa w procesie rozwoju szczepionek antyrakowych. Szczepionki
takie są obiecującym narzędziem zwiększającym odpowiedź pacjentów na immunoterapie typu inhibitorów punktów
kontrolnych układu odpornościowego (ang. immune checkpoint inhibitor). Technologia potrafiąca dokładnie
przewidywać immunogenne neoepitopy będzie w przyszłości sercem terapii spersonalizowanych szczepionek
onkologicznych.
Platforma odkrywania biomarkerów ( ang.Biomarker Discovery Platform) jest narzędziem stratyfikującym pacjentów
na tych, którzy odpowiadają i nie odpowiadają na daną immunoterapię. Bazuje ono na holistycznym podejściu
analizy wielu typu danych (WES, WGS, RNAseq, immunohistochemia, mikrobiom, dane kliniczne). Umiejętność
budowania modeli o wysokich parametrach prognostycznych i predykcyjnych ma kluczowe znaczenie w
prowadzonych badaniach klinicznych immunoterapii jak również w późniejszej praktyce klinicznej. Technologia tej
klasy w przyszłości będzie podstawowym narzędziem doboru najbardziej skutecznej immunoterapii dla danego
pacjenta. Poziom naukowy prac nad platformami technologicznymi Ardigen został pozytywnie zweryfikowany
podczas specjalistycznych konferencji jakie odbyły się w drugiej połowie 2018 roku w Stanach Zjednoczonych.
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Analizując firmy konkurencyjne działające w podobnych obszarach naukowych Zarząd Selvita CRO uważa, że
Ardigen jest obecnie jedyną na świecie firmą, która w kontekście immunoonkologii łączy ze sobą analizę in silico
komórek ludzkich (zdrowych jak i chorych) oraz analizę mikrobiomu.
Wykorzystywanie technologii sztucznej inteligencji w prowadzonych badaniach jest kolejnym silnym wyróżnikiem
Spółki na arenie międzynarodowej. W roku 2018 oferta usługowa Ardigen została rozbudowana o wykorzystanie
technologii sztucznej inteligencji do znajdowania i optymalizacji związków chemicznych tworzonych w procesie
odkrywania leków. Siła tej technologii została pozytywnie zweryfikowana w dwóch projektach odkrywania leków.
Na koniec roku 2018 Ardigen posiada szeroką ofertę wsparcia firm farmaceutycznych i biotechnologicznych na
każdym etapie procesu odkrywania leków. Po trzech latach intensywnego rozwoju kompetencji łączących
bioinformatykę i data science Ardigen stał się dojrzałym partnerem dla firm rozwijających leki w erze sztucznej
inteligencji.
Ardigen S.A. jest beneficjentem programów dotacyjnych. W IV kwartale 2017 r. spółka pozyskała dofinansowanie
z Unii Europejskiej dla trzech projektów grantowych, których realizacja przypada na lata 2017-2021:
1.

Tytuł projektu: Opracowanie technologii A.I.mmune tworzenia bioinformatycznego komponentu testów
diagnostycznych stosowanych w immunoterapii nowotworów.

Instytucja, od której pochodzi dofinansowanie: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Data podpisania umowy: 13.12.2017 r.
Kwota przyznanej dotacji: 3 232 608 zł
Budżet projektu (wartość całkowita i kwalifikowana):
●

wartość całkowita: 5 128 200 zł

●

wydatki kwalifikowane: 4 930 662 zł
2.

Tytuł projektu: Opracowanie technologii BioForte służącej do określania metodą „in silico” kompozycji
szczepów bakteryjnych, będących kandydatami do stworzenia probiotyków nowej generacji.

Instytucja, od której pochodzi dofinansowanie: NCBiR
Data podpisania umowy: 27.11.2017 r.
Kwota przyznanej dotacji: 4 578 330 zł
Budżet projektu (wartość całkowita i kwalifikowana):
●

wartość całkowita: 6 642 876 zł

●

wydatki kwalifikowane: 6 642 876 zł
3.

Tytuł projektu: Mapa Mikrobiomu Polski

Instytucja, od której pochodzi dofinansowanie: NCBiR
Data podpisania umowy: 28.12.2017 r.
Kwota przyznanej dotacji: 5 594 335 zł (Ardigen: 2 091 504 zł; Lider konsorcjum: 3 502 833 zł)
Budżet projektu (wartość całkowita i kwalifikowana):
●

wartość całkowita: 6 546 286 zł

●

wydatki kwalifikowane: 6 546 286 zł

Przychody ze sprzedaży Ardigen S.A. w 2018 r. wyniosły 8.557 tys. zł co oznacza wzrost o 24,3% wobec 6.885
tys. w 2017 r.
Udział projektów typu FTE (ang. Full-time equivalent) w całkowitych przychodach Ardigen za 2018 r. wyniósł 92%
osiągając wartość 7.872 mln zł, w porównaniu do 94 % (6.472 mln zł) w 2017 roku. Dziesięciu największych klientów
Ardigen odpowiada za 92% ogólnej wartości przychodów Ardigen w roku 2018 wobec 94% rok wcześniej.
Po Dniu Wydzielenia działalność operacyjna Ardigen S.A. będzie kontynuowana w oparciu o aktywa jakie spółka
ta posiada obecnie i będzie obejmować w szczególności:



tworzenie i wprowadzanie na rynek własnych produktów diagnostycznych oraz terapeutycznych,
realizujących ideę medycyny precyzyjnej i medycyny spersonalizowanej w obszarze onkologii.
budowę rozwiązań bioinformatycznych wspierających projekty innowacyjne klientów.

Ardigen prowadzi działalność usługową obejmującą świadczenie usług w modelu fee for services, które rozliczane
są w oparciu o z góry ustalone wynagrodzeń (ang. fixed price), jak i w modelu FTE (ang. full-time equivalent), tj. w
oparciu o wynagrodzenie dedykowanej liczby naukowców, którzy są niejako udostępniani i pracują dla danego
projektu klienta w określonym ujęciu czasowym. Ardigen nie prowadzi działalności wytwórczej.
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Działalność Ardigen S.A. prowadzona jest w Krakowie przy ul. Podole 76, gdzie Spółka wynajmuje powierzchnię
772 m2. Powierzchnia wynajmowana jest od Buma Inwestor 25 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

5.1.1.3

Opis Podziału Spółki Dzielonej

Podstawowa charakterystyka Podziału
W dniu 28 marca 2019 r. został pisemnie uzgodniony oraz przyjęty uchwałami Zarządu Spółki Dzielonej oraz
Zarządu Emitenta Plan Podziału Selvita S.A (Plan Podziału wraz z załącznikami stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszego Prospektu).
Zgodnie z Planem Podziału po Dniu Wydzielenia na Emitenta zostanie przeniesiona Działalność Wydzielana
prowadzona obecnie w ramach Selvita S.A. Równocześnie po Dniu Wydzielenia Emitent będzie spółką dominującą
w stosunku do następujących spółek:


BioCentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;



Selvita Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;



Selvita Inc. z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts, USA;



Selvita Ltd. z siedzibą w Cambridge, Wielka Brytania;



Ardigen Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Opis struktury Grupy Emitenta po Dniu Wydzielenia został zawarty w pkt 6.1 niniejszego Rozdziału Prospektu.
Dodatkowo załącznikiem nr 4 do Planu Podziału jest wykaz akcji i udziałów w spółkach zależnych przypadających
Emitentowi w ramach Podziału. Wykaz ten stanowi również Załącznik nr 7 do Prospektu.
W dniu 2 maja 2019 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta poprzez emisję Akcji Serii A oraz Akcji Serii B, które zostaną zaoferowane i przydzielone
akcjonariuszom Selvita S.A. w ramach Podziału.
W dniu 9 lipca 2019 r. Emitent, zgodnie z art. 539 KSH, dokonał pierwszego zawiadomienia o zamiarze dokonania
podziału Selvita S.A. poprzez publikację zawiadomienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSIG) (Nr 131
(5770; poz. 35537-35817, poz. w KRS 591559-611558). Selvita S.A. opublikowała pierwsze zawiadomienie
akcjonariuszy o zamiarze Podziału, zgodnie z art. 539 KSH, w trybie raportu bieżącego nr 18/2019 z dnia 3 lipca
2019 r. oraz zamieściła powyższe zawiadomienie na swojej stronie internetowej pod adresem:
https://selvita.com/pl/centrum-inwestora/o-spolce/prospekty/.
W dniu 24 lipca 2019 r. Emitent, zgodnie z art. 539 KSH, dokonał drugiego zawiadomienia o zamiarze dokonania
podziału Selvita S.A. poprzez publikację zawiadomienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSIG) (Nr 142
(5781), poz. 38475-38676, poz. w KRS 811559-831558.
Selvita S.A. opublikowała drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze Podziału, zgodnie z art. 539 KSH, w
trybie raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. oraz zamieściła powyższe zawiadomienie na swojej
stronie internetowej pod adresem: https://selvita.com/pl/centrum-inwestora/o-spolce/prospekty/
Walne zgromadzenia Emitenta oraz walne zgromadzenie Selvita S.A odbędą się 19 września 2019 r. Porządek
obrad obu walnych zgromadzeń przewiduje podjęcie uchwał w sprawie podziału Spółki. Na podstawie Prospektu
akcje Selvita CRO S.A. emisji połączeniowej zostaną zaoferowane i przydzielone akcjonariuszom Selvita S.A.
W wyniku Podziału Spółka Przejmująca będzie mogła samodzielnie prowadzić Działalność Wydzielaną. Zapewni
jej to wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z majątku wykorzystywanego obecnie przez Selvita w ramach
Działalności Wydzielanej oraz wstąpienie w prawa i obowiązki z umów zawartych przez Selvita w zakresie
Działalności Wydzielanej, co dotyczy w szczególności umów z kontrahentami i umów z pracownikami.
Wykaz składników majątku (aktywów oraz pasywów) jak również zezwoleń Spółki Dzielonej przypadających Spółce
Przejmowanej stanowi załącznik nr 1 do Planu Podziału i został również załączony do niniejszego Prospektu
(Załącznik nr 4 do Prospektu).
Spółka Przejmująca stanie się właścicielem rzeczowego majątku trwałego wykorzystywanego przez Segment
Usługowy w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej tj. Dział Chemii Kontraktowej, Dział Biologii (w skład, w
którego wchodzą następujące departamenty: Dział Analityki, Dział Biochemii, Dział Biologii Molekularnej, Dział
Zachowania Jakości), Administrację oraz Dział Sprzedaży, związanego z wykonywaniem przez Spółkę Dzieloną
działalności polegającej na świadczeniu laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych.
W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca stanie się stroną umów o pracę z pracownikami oraz umów
cywilnoprawnych związanych z wykonywaniem przez Spółkę Dzieloną działalności usługowej. W wyniku Podziału
Spółce Przejmującej zostanie przekazana dokumentacja dotycząca powyższych pracowników oraz osób - stron
umów cywilnoprawnych.
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Zanonimizowana lista pracowników oraz współpracowników, którzy przejdą do Emitenta po Dniu Wydzielenia
stanowi załącznik nr 2 do Planu Podziału i została załączona do niniejszego Prospektu (Załącznik nr 5 do
Prospektu).
Na Spółkę Przejmującą po Dniu Wydzielenia przejdą również wszystkie prawa i obowiązki związane z
wykonywaniem działalności usługowej, w tym wynikające z umów, przepisów prawa, zdarzeń prawnych, w
szczególności prawa i zobowiązania względem klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy działalność
usługową w ramach Działalności Wydzielanej.
Na Spółkę Przejmującą przechodzą w szczególności prawa i obowiązki wynikające z następujących umów:
•
•
•
•

umowy świadczenia usług (umowy ramowe i zlecenia),
umowy logistyczne (umowy ramowe i zlecenia),
umowy najmu,
umowy poufności,

Wykaz umów, których stroną po Dniu Wydzielenia stanie się Emitent stanowi załącznik nr 3 do Planu Podziału i
został załączony do niniejszego Prospektu (Załącznik nr 6 do Prospektu).
W wyniku Podziału, Selvita i Selvita CRO będą działać oddzielnie i prowadzić działalność operacyjną w obszarach,
którymi do Dnia Wydzielenia zajmuje się Selvita.
Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność badawczo-rozwojową (R&D) opierającą się na prowadzeniu
portfolio innowacyjnych projektów badawczych na własny rachunek, a Spółka Przejmująca działalność badawczorozwojową typu CRO (contract research organization) na rachunek klientów, w ramach, której będzie świadczyć
szeroki wachlarz usług dla firm farmaceutycznych, chemicznych oraz biotechnologicznych.
Intencją Podziału jest by obie spółki były spółkami publicznymi, notowanymi na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Emitenta podjął stosowane działania
w celu dematerializacji Akcji Serii 0, podejmie stosowne działania celem dematerializacji Akcji Podziałowych, jak
również złoży odpowiednie wnioski na GPW w celu dopuszczenia Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na rynku
regulowanym.
Więcej informacji na temat działań koniecznych do notowania akcji Spółki na GPW oraz harmonogram Podziału
znajduje się w pkt 5.1 i 6.1 Części IV Prospektu.
Podstawa prawna Podziału
Podział zostanie dokonany w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę
Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej.
Zarówno majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, jak i majątek Spółki Dzielonej pozostały
po wydzieleniu stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, art. 4
a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2019.865 t.j.) oraz art. 2
pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2018.2174 t.j. z późn.zm.).
Stosunek wymiany Akcji Spółki Dzielonej na Akcje Spółki Przejmującej oraz Parytet Wymiany Akcji.
W celu ustalenia Parytetu Wymiany Akcji dokonano wyceny Spółki Dzielonej w tym wyceny zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach, której prowadzona jest Działalność Wydzielana, która w wyniku
Podziału zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą oraz wyceny Spółki Przejmującej.
Przy dokonywaniu wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działalności
Wydzielanej oraz Segmentu Innowacji i określaniu Parytetu Wymiany Akcji, Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki
Przejmującej oparły się o wycenę sporządzoną przez Vestor Dom Maklerski S.A. z dnia 21 marca 2019 r.,
przygotowaną w oparciu o dwie metody wyceny przedsiębiorstw: metodę zdyskontowanych przepływów
pieniężnych (DCF) zastosowano przy sporządzaniu wyceny Działalności Wydzielanej oraz metodę ważonej
ryzykiem wartości bieżącej netto (rNPV) zastosowano przy sporządzaniu wyceny Segmentu Innowacji.
Ustalenie wyceny Spółki Dzielonej w tym wyceny jej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało sporządzone
na dzień 1 lutego 2019 r.
Metody wyceny użyte w procesie podziału Selvita są powszechnie stosowane do ustalania wartości przedsiębiorstw
i w ocenie Zarządu Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów
pieniężnych do ustalenia wartości Działalności Wydzielanej (Segment Usługi i Bioinformatyka) oraz metody
ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto do ustalenia wartości Segmentu Innowacji jest adekwatne do charakteru
prowadzonej działalności i odzwierciedla w najlepszy sposób ich wartość rynkową dla celów określenia stosunku
wymiany akcji.
Wycena Spółki Przejmującej została sporządzona przez Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej w
oparciu o metodę wartość aktywów netto, która zakłada, że wartość rynkowa kapitału własnego równa jest wartości
rynkowej aktywów pomniejszonej o wartość rynkową zobowiązań. Wartość majątku Spółki Przejmującej ustalona
została na dzień pokrycia w całości akcji Spółki Przejmującej i wynosi 2.988.750,00 zł (słownie: dwa miliony
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dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). W ocenie Zarządu Spółki Dzielonej oraz
Spółki Przejmującej zastosowanie metody aktywów netto do ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej jest
adekwatne oraz w najlepszy sposób odzwierciedla wartość rynkową Spółki Przejmującej dla celów określenia
stosunku wymiany akcji.
Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca nie posiada żadnych zobowiązań, zaś jedynym składnikiem majątku i
aktywów spółki są środki zgromadzone na rachunku bankowym pochodzące z pokrycia jej kapitału zakładowego
(Akcji Serii 0) przyjęto, że określona metodą aktywów netto wartość Spółki Przejmującej, na dzień pokrycia w
całości akcji, stanowi racjonalną podstawę określenia parytetu wymiany wskazanego w Planie Podziału.
Zgodnie z zastosowaną metodą wyceny, wartość Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2019 r. została ustalona na
1.357.672.000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa
tysiące złotych), a wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach, której prowadzona
jest Działalność Wydzielana została ustalona na 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów
osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych).
Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 6.388.491,60 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 15.971.229 (piętnaście milionów
dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł
(czterdzieści groszy) każda. Wartość 1 (jednej) akcji Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2019 r. zgodnie z dokonaną
wyceną wynosi 85,01 zł (osiemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz).
Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 125.000 (sto
dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, które zostały pokryte
wkładem pieniężnym w kwocie 2.988.750,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych).
W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
Dzielonej, w ramach której prowadzona jest Działalność Wydzielana, Spółka Przejmująca wyemituje na rzecz
akcjonariuszy Spółki Dzielonej Akcje Podziałowe.
Wartość emisyjna 1 (jednej) Akcji Podziałowej wynosi 23,91 zł (dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt jeden
groszy).
Łączna wartość emisyjna wszystkich Akcji Podziałowych tj. 381.872.085,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów
osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) odpowiada wartości zorganizowanej części
przedsiębiorstwa w postaci Działalności Wydzielanej przenoszonej do Spółki Przejmującej.
W oparciu o przyjęte w Planie Podziału założenia oraz metody wyceny zastosowane dla celów ustalenia wartości
majątku Spółki Dzielonej oraz wartości majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach
której prowadzona jest Działalność Wydzielana ustalono, że akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą jedną akcję
Spółki Dzielonej obejmie jedną akcję Spółki Przejmującej odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji Spółki
Dzielonej, czyli akcjonariusz Spółki Dzielonej:
1)
2)

za każdą (1) jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Dzielonej serii A akcjonariusz
obejmie (1) jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję serii A Spółki Przejmującej, a
za każdą (1) jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie
(1) jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Przejmującej.

przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki
Dzielonej.
Z uwzględnieniem powyższego, Parytet Wymiany Akcji będzie następujący:
Liczba Akcji Spółki Dzielonej

Liczba Akcji Spółki Przejmującej

1

1

Przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej Parytet Wymiany Akcji oznacza, że:
a)

b)

osoby będące akcjonariuszami Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym obejmą Akcje Podziałowe, przy
zachowaniu stosunku wymiany 1:1, gdzie na każdą 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej przypada 1 (jedna)
akcja Spółki Przejmującej;
z tytułu posiadania każdej 1 (jednej) akcji Spółki Dzielonej, osoba będąca akcjonariuszem Spółki Dzielonej
w Dniu Referencyjnym obejmie 1 (jedną) Akcję Podziałową, zachowując dotychczas posiadane akcje
Spółki Dzielonej;
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osoby będące akcjonariuszami Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym obejmą Akcje Podziałowe
odpowiadające akcjom Spółki Dzielonej posiadanym przez tych akcjonariuszy zarówno w zakresie rodzaju
(akcje imienne lub na okaziciela), formy (akcje dokumentowe lub zdematerializowane), jak również treści
praw (akcje zwykłe lub uprzywilejowane);
łącznie za 15.971.229 (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą łącznie 15.971.229
(piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) Akcji
Podziałowych.

Sposób przeprowadzenia Podziału
Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona
jest Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej z dniem wpisu do rejestru podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związanego z emisją Akcji Podziałowych w ramach Podziału („Dzień
Wydzielenia”).
Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
Wydzielenie nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy. W ramach Podziału
kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 12.776.983,20 (dwanaście milionów
siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) poprzez emisję
Akcji Podziałowych, które zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej w trybie oferty publicznej (art. 3 ust.
1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, zostanie przeznaczona na
kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
Podstawowym celem Podziału jest kontynuowanie Działalności Wydzielanej przez Spółkę Przejmującą, której
akcjonariat będzie odwzorowaniem akcjonariatu Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym, z zastrzeżeniem, że Akcje
Serii 0 będące własnością Spółki Dzielonej są traktowane jedynie jako narzędzie umożliwiające sprawne
przeprowadzenie Podziału. Z tego względu, Spółki będą dążyć do możliwie szybkiego wyeliminowania związków
kapitałowych pomiędzy nimi, poprzez umorzenie Akcji Serii 0 na zasadach opisanych poniżej.
W tym celu, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca w dniu 2 sierpnia 2019 r. zawarły umowę zbycia wszystkich
Akcji Serii 0 na rzecz Spółki Przejmującej. Umowa ta przewiduje że Spółka Przejmująca:



nabędzie od Spółki Dzielonej własność wszystkich Akcji Serii 0 w Dniu Wydzielenia w celu ich umorzenia;
Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do zapłaty Spółce Dzielonej ceny nabycia Akcji Serii 0 w kwocie
równej łącznej cenie emisyjnej tych akcji, czyli 2.988.750,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset
osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Po Dniu Wydzielenia, wszystkie Akcje Serii 0 będą akcjami własnymi Spółki Przejmującej, a Spółka Dzielona nie
będzie akcjonariuszem Spółki Przejmującej. Niezwłocznie po Dniu Wydzielenia, Zarząd Spółki Przejmującej
zarekomenduje walnemu zgromadzeniu Spółki Przejmującej umorzenie wszystkich Akcji Serii 0.
Rozliczenie Podziału w oparciu o MSSF
Zarząd dokonał analizy rozliczenia transakcji wydzielenia działalności ze struktur Selvita S.A., w tym w
szczególności analizy połączenia Działalności Wydzielanej z Emitentem w świetle regulacji Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).
W kontekście tej analizy należy zwrócić uwagę, że na Dzień Prospektu, a także na planowany Dzień Wydzielenia
jedynym akcjonariuszem Emitenta jest Selvita S.A., która posiada wszystkie 125.000 Akcje Serii 0. Sam Podział
zostanie dokonany w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą
(Emitenta), części majątku Selvita S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez
wydzielenie).
Docelowo, po podziale, akcjonariusze Selvita S.A. staną się akcjonariuszami Emitenta. W zamian za przenoszoną
na Emitenta Działalność Wydzielaną oraz udziały spółek zależnych, Akcjonariusze Selvita S.A. obejmą Akcje
Podziałowe wyemitowane przez Emitenta w związku z podziałem, przy zachowaniu stosunku wymiany 1:1, gdzie
na każdą jedną akcję Selvita S.A. przypada 1 (jedna) akcja Emitenta. Transakcja de facto jest wiec połączeniem
działalności wydzielanej z Selvita S.A., ze spółką w 100% zależną od Selvita S.A.
Biorąc pod uwagę te czynniki, Zarząd uznał, że transakcja przeniesienia Działalności Wydzielanej na Emitenta ma
charakter transakcji połączenia jednostek pod wspólną kontrolą. Zgodnie z par. 2 lit. c MSSF 3, standard ten nie
ma zastosowania do połączeń jednostek lub przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną kontrolą (zgodnie z par.
B1-B4 Załącznika B do MSSF 3).
Aktualnie w MSSF brak jest regulacji lub wskazówek jak należy rozliczać transakcje połączeń między jednostkami
znajdującymi się pod wspólną kontrolą. W takim wypadku, przy wyborze metody rozliczenia, Zarząd kierował się
przepisami par. 10-12 MSR 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie
błędów". Zgodnie z par. 10 MSR 8 w przypadku braku standardu bądź interpretacji mających bezpośrednie
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zastosowanie do danej transakcji, innego zdarzenia lub warunku, kierownictwo jednostki kieruje się osądem przy
opracowaniu i stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości, które prowadzą do uzyskania informacji, które są:



przydatne dla użytkowników w procesie podejmowania decyzji gospodarczych; oraz
wiarygodne, czyli takie, dzięki którym sprawozdanie finansowe:
i.
wiernie przedstawia sytuację finansową i wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne jednostki,
ii.
odzwierciedla ekonomiczną treść transakcji, innych zdarzeń i warunków, a nie tylko formę
prawną,
iii.
jest obiektywne, czyli bezstronne,
iv.
jest zgodne z zasadą ostrożnej wyceny,
v.
jest kompletne we wszystkich istotnych aspektach.

Przy dokonywaniu osądu, o którym mówi par. 10 MSR 8, Zarząd, zachowując poniżej ustaloną kolejność,
uwzględnił i rozważył możliwość zastosowania następujących źródeł:




wymogi i wytyczne zawarte w standardach oraz interpretacjach dotyczących podobnych i powiązanych
zagadnień (czyli np. MSSF 3);
definicje, kryteria ujmowania i wyceny aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów określone w Założeniach
koncepcyjnych MSSF, w zakresie sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych;
najaktualniejsze regulacje innych podmiotów tworzących standardy na podstawie podobnych założeń
koncepcyjnych, literaturę rachunkowości i przyjęte rozwiązania branżowe w tym zakresie.

W związku z brakiem określonych zasad rozliczania połączeń pod wspólną kontrolą Zarząd określił za najbardziej
właściwą tzw. metodę łączenia udziałów, która nie jest zdefiniowana w MSSF, a jest przykładowo opisana w art.
44c ustawy o rachunkowości. Metoda ta ma powszechne zastosowanie dla transakcji łączenia spółek ze spółkami
zależnymi, co de facto ma miejsce w planowanej transakcji.
Zarząd rozważał również zastosowanie połączenia odwrotnego określoną w MSSF 3 (par 13-18 zał. B do MSSF
3), gdzie podmiotem przejmującym z punktu widzenia rachunkowego byłaby Działalność Wydzielana. Ze względu
na istotę połączenia, w którym podmiotem prowadzącym szeroką działalność jest Działalność Wydzielana,
natomiast Emitent na dzień Prospektu i dzień połączenia nie będzie prowadził żadnej działalności operacyjnej (nie
jest „biznesem” w rozumieniu MSSF), zastosowanie metody łączenia udziałów jest podejściem właściwym.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że ewentualne zastosowanie metody nabycia (przy założeniu konstrukcji
„odwrotnego nabycia”) nie miałoby wpływu na wartość poszczególnych aktywów i zobowiązań, a tym samym łączną
wartość kapitałów własnych. Wynika to z faktu, iż podmiot przejmowany z perspektywy przejęcia odwrotnego, a
więc Emitent, nie posiada składników aktywów i zobowiązań, których wartość godziwa odbiega od wartości
księgowej wynikającej ze sprawozdań finansowych. W praktyce więc, w ramach rozliczenia przejęcia odwrotnego,
sumowane byłyby wartości księgowe aktywów i zobowiązań Działalności Wydzielanej i Emitenta, co jest procesem
de facto takim samym jak zastosowanie metody łączenia udziałów.
Ekonomiczne uzasadnienie Podziału
Planowany podział Spółki Dzielonej ma na celu zreorganizowanie jej działalności. Spółka Dzielona, obecnie
prowadzi działalność gospodarczą w dwóch, odmiennych obszarach, które można określić jako:




działalność badawczo-rozwojową (R&D) opierającą się na prowadzeniu portfolio innowacyjnych projektów
badawczych na własny rachunek, w ramach której Spółka Dzielona zajmuje się rozwijaniem
małocząsteczkowych związków chemicznych o działaniu farmakologicznym, będących efektem własnych
projektów badawczych lub współpracy z naukowcami z polskich i zagranicznych placówek badawczych
oraz uczelni. Spółka Dzielona koncentruje się na prowadzeniu projektów drug discovery w dziedzinie
onkologii, rozwijając cząsteczki mogące w przyszłości znaleźć zastosowanie w szczególności w leczeniu
białaczek, chłoniaków, jak również na przykład nowotworów jelita grubego;
działalność badawczo-rozwojową typu CRO (contract research organization) na rachunek klienta, w
ramach której świadczy szeroki wachlarz usług dla firm farmaceutycznych, chemicznych oraz
biotechnologicznych, zapewniając w modelu outsourcingu wykwalifikowane zespoły naukowo-badawcze,
wyspecjalizowane w świadczeniu usług począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego
cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, prace analityczne, usługi biochemiczne, analityczne i badania
przedkliniczne.

Mimo wielu korzyści płynących z takiego hybrydowego modelu Spółki Dzielonej, zauważalne są pewne czynniki
mające negatywny wpływ na rozwój obydwu działalności w ramach jednej spółki.
Model hybrydowy nie wpisuje się optymalnie w schematy finansowania biotechnologicznych przedsiębiorstw na
dojrzałych rynkach, gdzie w przypadku spółek typu drug discovery główną rolę odgrywa kapitał podwyższonego
ryzyka oraz wyspecjalizowani inwestorzy, którzy rozliczają takie spółki w oparciu o postęp naukowy, a także
pomocniczo granty przyznawane w związku z prowadzonymi pracami naukowymi. Inwestorzy wyceniając taką
spółkę koncentrują się na długoterminowej wartości ekonomicznej projektów naukowych oraz jakości zespołu, który
je opracowuje.
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Z drugiej strony kredyty bankowe, finansowanie typu private equity oraz wielobranżowi inwestorzy dążący do
maksymalizacji zysku z jednego okresu rozliczeniowego na drugi są podstawowym sposobem finansowania
działalności typu CRO.
Dualistyczny charakter Spółki Dzielonej nie jest zrozumiały dla wszystkich inwestorów oraz analityków w związku
z czym, Spółka Dzielona ma utrudniony dostęp do typowego dla prowadzonej przez nią działalności finansowania,
co ogranicza dynamikę jej rozwoju. Podczas, gdy istnieje wiele instytucji zainteresowanych współpracą z daną
częścią Spółki Dzielonej, niewiele jest takich, które są zainteresowane równocześnie obiema częściami.
Dodatkowo, część potencjalnych klientów części usługowej Spółki Dzielonej obawia się konfliktu interesów między
realizacją własnych projektów naukowych Spółki oraz świadczeniem usług na rzecz zewnętrznych podmiotów, co
w konsekwencji może przekładać się na zmniejszenie ilości i zakresu zleceń, a co za tym idzie zmniejszenie
przychodów.
Obecnie rentowna część Spółki Dzielonej, czyli działalność typu CRO ma utrudniony dostęp do finansowania
dłużnego, ponieważ kapitałochłonna działalność badawczo-rozwojowa wpływa negatywnie na wynik finansowy i
pozostałe wskaźniki całej Spółki Dzielonej, a przez to na jej postrzeganie w instytucjach finansujących. Dostęp do
długu jest kluczowy dla dalszego dynamicznego rozwoju działalności CRO, ponieważ finansowanie wyłącznie
poprzez rynek kapitałowy ma swoje ograniczenia i może być postrzegane jako kosztowne.
Biorąc pod uwagę obecny poziom EBITDA Działalności Wydzielanej oraz brak zadłużenia innego niż leasingi, w
przypadku przeniesienia Działalności Wydzielanej na Emitenta, Emitent będzie mieć dostęp do finansowania
kredytowego, które można szacować na około 40 mln zł.
Zarząd Emitenta zauważa, że rynkowi konkurenci działalności CRO korzystają z finansowania długiem, emitując
obligacje o oprocentowaniu na poziomie ok. 5% w skali roku. Biorąc pod uwagę stabilne przepływy finansowe oraz
niskie zadłużenia (głównie leasingi), Zarząd uważa, że Emitent po Dniu Wydzielenia byłby w stanie pozyskiwać
finansowanie dłużne na porównywalnych warunkach a jego skala miałaby istotny wpływ na wsparcie dalszego
rozwoju Spółki.
W ocenie Zarządu Emitenta przeprowadzenie Podziału Spółki Dzielonej w sposób przedstawiony w Planie
Podziału, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Prospektu pozwoli na osiągnięcie wielu pozytywnych
rezultatów, które doprowadzą do równoczesnego maksymalnego rozwoju zarówno Spółki Dzielonej jak i Spółki
Przejmującej. Przede wszystkim:








udostępni możliwość rozłącznego zaangażowania kapitałowego inwestorom w część działalności zbieżną
z ich strategią inwestycyjną oraz poziomem akceptacji ryzyka związanego z działalnością
biotechnologiczną;
ułatwi analitykom wycenę każdej ze Spółek poprzez brak konieczności stosowania różnych modeli wycen
do poszczególnych segmentów działalności;
zapewni pracownikom obydwu Spółek jasny i precyzyjny cel, na którym będą mogli się skupić, bez
zbędnego analizowania tego co się dzieje w innym segmencie, co umożliwi osiągnięcie większej
koncentracji operacyjnej i znacząco usprawni organizację pracy każdej ze Spółek;
pozwoli na przyciągnięcie do Spółki nowych, wyspecjalizowanych pracowników i zmotywowanie obecnych
poprzez programy motywacyjne kierowane bezpośrednio do nich oraz ich zespołów, bez konieczności
uczestniczenia w skomplikowanej strukturze korporacyjnej, która zniechęca niektórych potencjalnych
wartościowych pracowników;
rozdzieli ryzyko związane z prowadzeniem dwóch odmiennych rodzajów działalności przez Spółkę, a tym
samym odciąży część działalności CRO od ryzyka typowego dla działalności badawczo-rozwojowej;
możliwi realizację różnych strategii, uwzględniających specyfikę danego rodzaju działalności:
o w zakresie rozwoju z uwzględnieniem aspektów kapitałowo – korporacyjnych;
o w zakresie prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej, której głównym celem są rezultaty
naukowe wysokiej klasy specjalistów;
o w zakresie polityki dywidendowej;
o w zakresie potencjalnych akwizycji, dzięki łatwiejszemu dostępowi do zewnętrznego
finansowania.

Ostatecznie po przeprowadzeniu wszelkich czynności związanych z Podziałem, powstaną dwie Spółki, powiązane
– bezpośrednio po Podziale – jedynie strukturą akcjonariatu, ale różniące się znacznie co do prowadzonej
działalności oraz strategii rozwoju a także kadrą menadżerską.
Selvita S.A. nadal skupiona będzie na prowadzeniu zaawansowanych badań w dziedzinie onkologii, natomiast
Emitent oraz spółki zależne, które po Dniu Wydzielenia staną się jego spółkami zależnymi, rozwijać będą swoją
ofertę usług w ramach CRO (ang. Contract Research Organization). Po Dniu Wydzielenia Grupa będzie świadczyć
usługi dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, które polegają na prowadzeniu zleconych
projektów badawczo-rozwojowych, począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek,
poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i badaniach przedklinicznych w tym w
ramach projektów zintegrowanych. Po Dniu Wydzielenia działalność operacyjna prowadzona będzie zarówno przez
Emitenta w ramach wyodrębnionej i przeniesionej na niego Działalności Wydzielanej typu CRO, jak i przez spółki
zależne, które po Dniu Wydzielenia staną się spółkami zależnymi Emitenta.
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Opis zasad współpracy między Emitentem a jego spółkami zależnymi, które po Dniu
Wydzielenia wejdą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta i Selvita S.A.

W wyniku Podziału Działalność Wydzielana kontynuowana będzie przez Spółkę Przejmującą oraz spółki zależne,
które wejdą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta po Dniu Wydzielenia, zaś działalność w zakresie badawczorozwojowej (R&D) prowadzona będzie przez Selvita S.A. Obie spółki po Podziale będą od siebie niezależne.
Relacje pomiędzy nimi ograniczą się jedynie do świadczenia usług przez Emitenta (a także spółki zależne, które
po Dniu Wydzielania staną się spółkami zależnymi Emitenta) na rzecz Selvita S.A. w zakresie wsparcia procesów
administracyjno-biurowych (ang.bpo - business process outsourcing), co będzie prowadzone i rozliczane na
zasadach rynkowych z zachowaniem wszystkich standardowych zasad i procedur świadczenia tego typu usług, w
tym zachowania poufności na podstawie zawartych umów. Usługi wspólne, świadczone w zakresie doradztwa
prawnego, księgowo-finansowego, kadrowego/HR i IT będą skupione zatem w Selvita CRO S.A. (lub w spółkach,
które po Dniu Wydzielenia staną się spółkami zależnymi Selvita CRO S.A.), do której to spółki wniesione zostaną
z tym związane aktywa, a także umowy o pracę zawarte z pracownikami administracji, odpowiedzialnymi za ww.
procesy. Będzie to zatem klasyczne Centrum Usług Wspólnych, które będzie obsługiwało nowopowstałą Grupę
Kapitałową Selvita CRO, a także – na zasadach rynkowych oraz przy zachowaniu wszelkich reguł i procedur
prawnych, w tym dotyczących zachowania poufności – na rzecz Selvita S.A. Oznacza to, że Selvita S.A. po Dniu
Wydzielenia nie będzie posiadała wewnętrznych zasobów, typu Dział Prawny, czy też Dział Księgowy – usługi te
będzie nabywała od Selvita CRO S.A. – na zasadach rynkowych. Powyższe jest w ocenie Emitenta uzasadnione
względami biznesowymi. Brak dublowania obsługi administracyjnej może pozytywnie wpłynąć na optymalizację
kosztów działalności Selvita S.A. Ponadto, ze względu na efekt synergii rozwiązanie to jest korzystne pod względem
ekonomicznym dla Emitenta. Zdaniem Emitenta większa skala działalności pozwala wdrażać rozwiązania i systemy
zwiększające możliwości i efektywność poszczególnych działów pomocniczych.
Do katalogu usług świadczonych przez Emitenta na rzecz Selvita S.A. (a także między Emitentem a jego przyszłymi
spółkami zależnymi) zaliczyć należy przede wszystkim usługi związane z wykorzystywaniem zasobów ludzkich
aktualnej Grupy Kapitałowej Selvita S.A., realizowane przez niżej wymienione działy na rzecz Emitenta (jego
przyszłych spółek zależnych) oraz Selvita S.A., których pracownicy (współpracownicy) po Dniu Wydzielenia staną
się pracownikami/współpracownikami Emitenta lub jego przyszłych spółek zależnych).
I.

Dział kadr/HR
a. Naliczanie wynagrodzeń
b. Rekrutacja i selekcja kadr
c. Organizowanie szkoleń oraz nadzór nad procesem oceny pracowników
d. Sporządzanie opisów obowiązków stanowisk pracy
e. Sporządzanie regulaminów wewnętrznych oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ich
postanowień
f. Sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i
płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy
g. Organizowanie dodatkowych świadczeń pracowniczych

II.

Dział księgowo-finansowy
a. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
b. Sporządzanie deklaracji, sprawozdań i raportów
c. Przygotowywanie prognoz i analiz finansowych
d. Przygotowywanie rozliczeń wewnątrzgrupowych
e. Rozliczanie podróży służbowych
f. Obsługa banków i firm leasingowych

III. Dział prawny
a. Udzielanie porad prawnych
b. Obsługa korporacyjna
c. Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowych
d. Negocjowanie i opiniowanie umów
e. Zarządzanie własnością intelektualną, ochrona dóbr niematerialnych
f. Wsparcie procesów związanych z notowaniem na GPW

IV. Dział IT
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bieżące wsparcie użytkowników systemów Emitenta
Utrzymanie i konserwacja urządzeń komputerowych
Tworzenie i rozwijanie systemu informatycznego oraz zarządzanie nim
Zarządzanie kontami poczty elektronicznej
Utrzymanie i archiwizacja baz danych
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie licencjami

41

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

W opinii Emitenta powyższe usługi świadczone w ramach Centrum usług wspólnych będą miały wyłącznie charakter
pomocniczy i cechować się będą niską wartością dodaną w rozumieniu § 22a ust. 2. Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze
oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty
zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. 2014 poz. 1176 z późn.zm).
Dodatkowo wspólne wykorzystanie majątku przez Emitenta oraz Selvita S.A. dotyczyć będzie powierzchni
laboratoryjnych mieszczących się w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10. Umowy najmu dotyczące
tych powierzchni zawarte zostały przez Selvita S.A. (ze względu na umowy dotacji, których stroną jest Selvita S.A.,
a które przewidują ograniczenia w zakresie możliwości przeniesienia praw i obowiązków ze wskazanych umów,
wynajmowanie przedmiotowej powierzchni bezpośrednio przez Emitenta jest niemożliwe) i nie stanowią części
Działalności Wydzielanej, wobec czego koszty związane z czynszem najmu wskazanych powierzchni będą
refakturowane na Emitenta (na Dzień Prospektu wysokość czynszu wspomnianej powierzchni wynosi 29.121,66 zł
netto miesięcznie; wynajmowana powierzchnia będzie użytkowana przez Emitenta oraz spółki, które po Dniu
Wydzielenia staną się spółkami zależnymi Emitenta). W pozostałym zakresie umowy dotyczące wynajmowanych
obecnie powierzchni przeznaczonych zarówno na prace badawczo-rozwojowe oraz laboratoryjne, jak i
powierzchnie biurowe przeznaczone do obsługi administracyjnej, zawarte obecnie przez Selvita S.A. oraz spółki
wchodzące w skład obecnej Grupy Kapitałowej Selvita S.A. ulegną w Dniu Wydzielenia podziałowi pomiędzy Selvita
S.A. oraz Emitenta zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Planu Podziału, który stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego
Prospektu. Selvita S.A. pozostanie stroną umów najmu dotyczących powierzchni przeznaczonych do działalności
R&D, Selvita Services sp. z o.o. oraz BioCentrum sp. z o.o. – tj. przyszłe spółki zależne Emitenta, pozostaną stroną
umów najmu dotyczących powierzchni przeznaczonych do działalności typu CRO, zaś Emitent wstąpi w prawa i
obowiązki wynikające z umów najmu obecnie zawartych przez Selvita S.A. służących do obsługi działalności typu
CRO.
Emitent nie przewiduje innego niż wyżej wskazany wzajemnego wykorzystywania majątku ww. spółek, w tym praw
własności przemysłowej lub innych wartości niematerialnych i prawnych. Informacja nt. prawa do domen
internetowych oraz licencji, w tym w szczególności licencji do systemów operacyjnych i oprogramowania
komputerowego związanych z obsługą administracyjno-biurową została opisana szczegółowo w Załączniku nr 1 do
Planu Podziału, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Prospektu. Na Emitenta przejdą również w Dniu
Wydzielenia wszystkie przysługujące Selvita S.A. prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń do
rejestracji znaków towarowych.
W zakresie zasad współpracy pomiędzy Emitentem i jego przyszłymi spółkami zależnymi (stanowiącymi wydzielaną
część przedsiębiorstwa) wskazać należy, że współpraca ta obejmować będzie transakcje, których przedmiotem
jest świadczenie przez Emitenta na rzecz spółek zależnych jak i nabywanie od tych podmiotów usług naukowobadawczych i laboratoryjnych. W ramach usług badawczych realizowane są prace z zakresu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chemii obliczeniowej
Chemii medycznej
Chemii przemysłowej
Chemii procesowej
Badań przedklinicznych
Chemii białek
Badań porównawczych leków biopodobnych
Analityki chemicznej
Biologii Kontraktowej (w tym analityki, biochemii, biologii komórkowej i molekularnej)
Zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych
Zapewnienia jakości

Jeśli Emitent (lub spółki od niego zależne) zawierać będą kontrakty na usługi badawcze z kontrahentami
zewnętrznymi w tym Selvita S.A.(podmiotami niezależnymi), Emitent (lub spółki od niego zależne) – w związku z
realizacją tychże umów – mogą zlecać sobie wzajemnie wykonanie określonego zakresu prac. Kontrakty takie będą
wówczas współrealizowane przez Emitenta i jego spółki zależne. Powyższe usługi będą świadczone na podstawie
zawartych umów ramowych oraz rozliczane w oparciu o wystawiane przez Emitenta i spółki zależne faktury za
realizację usług badawczych w poszczególnych miesiącach.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta nie istnieją znaczące kontrakty lub przedsięwzięcia, które miałyby być
realizowane w przyszłości wspólnie przez Emitenta (lub spółki zależne, które wejdą w skład Grupy Kapitałowej
Emitenta po Dniu Wydzielenia) oraz Selvita S.A.
Zarówno w przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy Emitentem a jego spółkami zależnymi, które po Dniu
Wydzielenia staną się spółkami zależnymi Emitenta, jak i odnośnie potencjalnych transakcji pomiędzy Emitentem
a Selvita S.A., o ile takie transakcje będą miały miejsce w przyszłości, ich cena lub wysokość wynagrodzenia
ustalona zostanie i będzie odzwierciedlać wartość rynkową danego przedmiotu transakcji oraz będzie świadczona
w oparciu o zawarte umowy współpracy.
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Wskazanie znaczących nowych nowo wprowadzonych produktów lub usług, oraz, w zakresie w
jakim opracowania nowych produktów lub usług zostały ujawnione publicznie, aktualny stan prac
nad nimi

Działalność Wydzielana i spółki zależne od Selvita S.A. na Datę Prospektu realizują szereg nowych projektów
prorozwojowych, które po Dniu Wydzielenia będą realizowane przez Grupę Emitenta.
Do ww. projektów można zaliczyć przede wszystkim projekty współfinansowane z grantów i dotacji (realizowane
na Datę Prospektu przez Ardigen S.A. Selvita S.A. i Selvita Services), o których więcej informacji można znaleźć w
pkt 5.1.1. niniejszej części Prospektu.
Główne rynki

5.2.1

Podział przychodów ze sprzedaży na rodzaje działalności i rynki geograficzne za każdy rok
obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi

Emitent po Dniu Wydzielenia i przeniesieniu na niego Działalności Wydzielanej będzie prowadził działalność
usługową polegającą na oferowaniu klientom – w szczególności z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, ale
również przemysłowej – outsourcingu rozwiązań B+R.
Poniżej przedstawiono strukturę przychodów Działalności Wydzielanej w podziale na segmenty działalności
zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018.
Tabela 9. Struktura przychodów ze sprzedaży Działalności Wydzielanej wg segmentów za lata 2017-2018 (w
tys. zł).
Segment
Usługi

2018
Wartość (tys. zł)

2017
Udział (%)

Wartość (tys. zł)

Udział (%)

62 120

87,9%

44 155

86,7%

Chemia Kontraktowa

35 921

50,8%

30 748

60,3%

Biologia Kontraktowa

26 199

37,1%

13 408

26,3%

8 557

12,1%

6 801

13,3%

70 677

100,0%

50 956

100,0%

Bioinformatyka (Ardigen S.A.)
RAZEM
Źródło: Emitent

W strukturze przychodów Działalności Wydzielanej dominują usługi, świadczone przez Dział Chemii Kontraktowej
oraz Biologii Kontraktowej.
Sprzedaż segmentu usług za 2018 r. wyniosła 62.120 tys. zł, co oznacza wzrost o 40,7% wobec 44.155 tys. zł w
2017 r. W segmencie usług sprzedaż działu chemii wzrosła w analizowanym okresie o 16,8% z 30.748 tys. zł w
2017 r. do 35.921 tys. w 2018 r. Dział biologii osiągnął przyrost sprzedaży w wysokości 95,4% i w 2018 r. osiągnął
wartość sprzedaży 26.199 tys. zł.
Segment bioinformatyki realizowana przez Ardigen S.A. odpowiadał w 2018 r. za 8.557 tys. zł przychodów wobec
6.801 tys. zł rok wcześniej, co oznacza przyrost o 25,8%.
Tabela 10. Struktura przychodów ze sprzedaży Działalności Wydzielanej wg segmentów za okres
zakończony 31 marca 2019 r. i 31 marca 2018 r. (w tys. zł).
01.01.2019 - 31.03.2019
Segment
Usługi

Wartość (tys. zł)

01.01.2018 - 31.03.2018

Udział (%)

Wartość (tys. zł)

Udział (%)

18 260

89,0%

14 638

91,0%

Chemia Kontraktowa

8 937

44,0%

8 653

54.0%

Biologia Kontraktowa

9 323

45,0%

5 985

37.0%

2 246

11,0%

1 448

9.0%

20 506

100,0%

16 085

100,0%

Bioinformatyka (Ardigen S.A.)
RAZEM
Źródło: Emitent

W strukturze przychodów Działalności Wydzielanej w okresie I kwartału 2019 r. jak i I kwartału 2018 r. zdecydowaną
większość stanowiły usługi. W analizowanym okresie w strukturze usług zwiększył się udział w obszarze biologii,
co jest związane z podjętymi działaniami prorozwojowymi (w tym zatrudnieniem nowych specjalistów), przy
stabilizacji w obszarze chemii kontraktowej. Przychody działu biologii wzrosły o 55,8% r/r i osiągnęły 9.323 tys zł w
pierwszym kwartale 2019 r wobec 5.985 rok wcześniej.
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Segment bioinformatyki realizowany przez Ardigen S.A. osiągnął przyrost sprzedaży o 27,5%. W I kwartale 2019 r.
przychody Ardigen wyniosły 2.246 tys zł wobec 1.448 tys. zł rok wcześniej.
W poniższej tabeli przedstawiono strukturę przychodów Działalności Wydzielanej według klasyfikacji geograficznej
w latach 2017 i 2018 jak również w okresie pierwszego kwartału 2019 r. oraz pierwszego kwartału 2018 r.
Tabela 21.Struktura przychodów Działalności Wydzielanej w podziale geograficznym za 2018 i 2017 r. oraz
za 3 miesiące zakończone 31 marca 2019 r i 31 marca 2018 r.
31.03.2019

31.03.2018

5,0%

5,0%

2018
5,2%

2017
9,4%

UE

57,0%

59,0%

59,6%

50,8%

Zagranica pozostali

38,0%

36,0%

35,2%

39,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Polska

RAZEM
Źródło: Emitent

Profil Działalności Wydzielanej nastawiony jest przede wszystkim na klientów zagranicznych. W strukturze
udziałowej przychodów sprzedaż krajowa w 2018 r. odpowiada za zaledwie 5,2% a zagraniczna stanowiła 94,8%.
W sprzedaży zagranicznej dominuje sprzedaż do krajów Unii Europejskiej, która stanowiła 59,6% przychodów
ogółem. Pozostałe kraje odpowiadały za 35,2% z czego USA za 18,8% ogólnej sumy przychodów.
W pierwszym kwartale 2019 r. zachowana została struktura geograficzna przychodów.
Pozycja konkurencyjna Działalności Wydzielanej jest dobra i pozwala obecnie spółce Selvita a po Dniu Wydzielenia
Emitentowi, konkurować o klientów z globalnymi graczami rynkowymi. Wg szacunków Zarządu usługi Działalności
Wydzielanej są o ok. 50-70% tańsze w porównaniu ze stawkami za podobne usługi w Europie Zachodniej, co
wynika z niższych kosztów pracy naukowców w Polsce, jak również nastawieniu działalności na efektywność
operacyjną.
W porównaniu z konkurencją z Azji, stawki Emitenta są nieznacznie wyższe (o ok. 20%), jednak ta przewaga
konkurencyjna azjatyckich podmiotów zmniejsza się po uwzględnieniu kosztów logistyki (transport na dalekie
odległości, gdyż główni klienci mają swoje siedziby w USA i Europie) oraz potencjalnych problemów związanych z
ochroną własności intelektualnej.
Głównymi konkurentami Selvita CRO na rynku outsourcingu są przede wszystkim firmy zagraniczne takie jak
Charles River, Evotec/Aptuit, Sygnature, Fidelta, Oncodesign, WuXi AppTec, Almac, AMRI, Pharmaron, Aurigene
czy GVK Biosciences. W Polsce, w wybranych obszarach Działalności Wydzielanej konkurencję stanowią TriMen,
Blirt i BUJNO Synthesis.

5.2.2

Rynek farmaceutyczny na świecie

Podmioty z szeroko rozumianej branży farmaceutycznej mają znaczący udział w bazie klientów Emitenta, stąd też
globalne trendy na tym rynku oraz jego tempo rozwoju są istotne dla prowadzonej działalności przez Selvita CRO.
Według raportu „Outlook for Global Medicines through 2021” przygotowanego przez QuintilesIMS Institute, szacuje
się, że wartość globalnego rynku farmaceutycznego w 2021 r. osiągnie 1,5 bln USD. Oznacza to wzrost o 349 mld
USD (30%) względem roku 2015. Dla porównania, w latach 2011-2015 wzrost wyniósł 182 mld USD. Średnioroczny
wzrost (CAGR) wartościowy globalnego rynku leków we wskazanym okresie osiągnie tempo wzrostu na poziomie
4,7%.
Zakłada się, że obszarami, które głównie będą stymulować ten wzrost pozostaną onkologia, choroby autozapalne
oraz diabetyka.
Dodatkowo wg raportu EvaluatePharma® World Preview 2018, Outlook to 2024, przewiduje się średnioroczny
wzrost (CAGR) wartościowy globalnego rynku na lata 2018-2024 na poziomie 6,4%. Autorzy raportu przewidują
również, że dzięki nowatorskim terapiom odpowiadającym na niezaspokojone potrzeby medyczne oraz zwiększeniu
dostępu do leków na całym świecie sprzedaż leków na receptę w 2024 r. osiągnie 1,2 mld USD. Od lat motorem
wzrostu wydatków na leki jest rozwój specjalistycznych terapii na rynkach rozwiniętych (USA, Japonia, Niemcy,
Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Kanada, Korea Południowa), a także zwiększenie wykorzystania
leków tradycyjnych na rynkach dynamicznego wzrostu (m.in. w Chinach, Bangladeszu, Brazylii, Chile, Rosji,
Indiach, Algierii czy na Filipinach).
IMS Health prognozuje, że rynki rozwinięte będą stanowiły 63% wartości rynku globalnego. Cechować je będzie
duży udział leków oryginalnych, utrzymujący się m.in. z powodu pojawiania się nowych leków stosowanych w
chorobach dotychczas trudnych do wyleczenia. Na dynamikę wzrostu rynków rozwiniętych istotny wpływ będzie
miało wygasanie ochrony patentowej. Przewiduje się, że spowoduje to zmniejszenie wartości tychże rynków o 178
mld USD, z czego 41 mld USD będzie wynikiem szerszego stosowania leków biopodobnych (sprzedaż leków
oryginalnych zostanie zastąpiona lekami generycznymi, które są w tańsze od leków oryginalnych).
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Kluczowe obszary terapii napędzające wydatki i wzrost w ciągu najbliższych pięciu lat będą prowadzone przez
onkologię, osiągając 120-135 mld USD w wydatkach na głównych rynkach rozwiniętych i farmaceutycznych.
Wydatki na onkologię wzrosną o 9-12%, napędzane rozwojem nowych terapii głównie w obszarze immunoonkologii
i terapii kombinowanych.
Motorem wzrostu ilościowego będą zmiany demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa w krajach
rozwiniętych, rosnące dochody oraz rozwój systemów ochrony zdrowia, a w konsekwencji poprawa dostępu do
leczenia na rynkach dynamicznego wzrostu. Według autorów raportu do 2020 r. do sprzedaży zostanie
wprowadzonych 225 substancji / leków (w porównaniu do 184, które pojawiły się w latach 2011-2015), a ich
całkowita ilość wyniesie 943.
Tabela 11. Wartość i prognoza wydatków na leki w mld USD, 2007-2021

- wydatki (mld USD)

-stopa wzrostu wydatków wyrażona w USD (%)

Źródło: IMS Market Prognosis, Sept 2016; Quantities IMS Institute, Oct 2016

Do najważniejszych czynników determinującymi wzrost wartości rynku farmaceutycznego na świecie należą:
•

Zwiększenie wydatków na leki specjalistyczne: Istotnym trendem, zauważalnym od blisko 10 lat, w
globalnym rynku farmaceutycznym jest istotny wzrost udziału w wydatkach leków specjalistycznych. Udział
w wydatkach leków specjalistycznych w Europie i USA będzie odpowiadał za blisko 50% wydatków, w
perspektywie do 2021 r. Globalny udział wydatków na leki specjalistyczne od 2006 wzrósł z 20% do 30%
w 2016 roku, z prognozowanym 35% udziałem w 2021. Głównym czynnikiem odpowiadającym za wzrost
będzie wprowadzanie nowych, innowacyjnych leków adresujących nowe i istniejące schorzenia.

•

Zwiększanie dostępności leków w krajach rozwijających się: ze względu na bogacenie się
społeczeństwa zwiększą się możliwości zakupowe krajów rozwijających się, przez co ludność jest skłonna
więcej wydawać na leki i determinuje wyższe wydatki publiczne na refundację kosztów leczenia i terapii.

•

Zmiany demograficzne: w tym starzenie się społeczeństwa i wydłużenie czasu życia.

Najważniejszym rynkiem globalnie jest rynek Stanów Zjednoczonych odpowiadający za blisko 320 mld USD
wartości rynku.
Wykres 1. Liczba leków w pipeline B+R 2008 – 2018

Źródło: Capstone Partners LLC
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W 2017 r. w portfolio firm farmaceutycznych zanotowano 14.872 leków, co stanowi wzrost o 1.154 leków w
porównaniu do 2016 r. i zmianę o 8,4% w ujęciu rok do roku, zgodnie z raportem Capstone Headwaters
Pharmaceutical Outsourcing M&A Executive Summary_Q3 2018.
W 2018 r. w portfolio firm pojawiło się 15.267 leków w fazie rozwoju. Wraz z wejściem na rynek coraz większej
liczby leków zaobserwować można zwiększone zapotrzebowanie na nowe projekty wczesnej fazy, usługi
kontraktowe, usługi laboratoriów analitycznych i firm produkcyjnych.
Według IMS Health istotnie rosnąć będzie podaż farmaceutyków, zakłada się bowiem, że do 2020 r. na rynek trafi
ok 225 nowych substancji czynnych. IMS Health w prognozach zawartych w raporcie zakłada, że będą to leki,
innowacyjne i większości stosowane w chorobach nowotworowych. Ze względu na szersze wykorzystywanie
nowych, droższych terapii dojdzie do wzrostu średniej ceny za jedną standardową dawkę leku na rynkach
rozwiniętych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Na dynamikę tego procesu będzie miało wpływ wygasanie
ochrony patentowej. Przewiduje się, że wygasanie ochrony patentowej wpłynie na zmniejszenie wartości rynków o
178 mld dol., z czego 41 mld dol. będzie wynikiem szerszego stosowania leków biopodobnych.
Według IMS Health, w 2020 r. będzie dostępnych 943 substancji czynnych wprowadzonych do sprzedaży w
poprzednich 25 latach (1996–2020), z czego 470 cząsteczek dotyczyć ma leczenia chorób sierocych. Oczekuje
się, że globalne wydatki na tego rodzaju farmaceutyki będą stanowić 1–2 proc. całego rynku, a w krajach najbardziej
rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone nawet 10 proc.
Selvita CRO działa pośrednio w obszarze badań nad nowymi, oryginalnymi lekami – poprzez świadczenie na
zlecenie firm drug discovery usług laboratoryjnych zarówno biologicznych, chemicznych jak i bioinformatycznych,
co znajduje potwierdzenie np. w późniejszych aplikacjach patentowych, w których są wymienieni pracownicy
Emitenta
Wartość rynku leków przeciwnowotworowych, w obszarze których Spółka ma największe doświadczenia
systematycznie wzrasta. Według danych Evaluate Pharma (EP) w 2016 r. leki z obszaru onkologii odpowiadały za
17% rynku i jednocześnie ma to być drugi (po immunosupresantach) najszybciej rosnący obszar terapeutyczny w
latach 2016-22.

5.2.3

Rynek usług farmaceutycznych

Światowy rynek outsourcingu farmaceutycznego
Zgodnie z raportem „Global Outlook for the Pharmaceutical Outsourcing Market 2015-2020.” przewiduje się, że
globalny rynek outsourcingu farmaceutycznego do 2020 r. powinien osiągnąć wartość 215 mld USD, przy
średniorocznej stopie wzrostu 8,7%.
Konkurencja ze strony leków generycznych i presja cenowa na rynku opieki zdrowotnej wymaga na
przedsiębiorstwach szukania oszczędności na każdym etapie łańcucha wartości. Outsourcing pewnych elementów
jest najlepszym przykładem na optymalizację kosztów przy zachowaniu kluczowych elementów łańcucha wartości
wewnątrz firm. W przypadku outsourcingu kluczowych elementów łańcucha wartości, w obawie przed utratą
kluczowego IP i przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej, wybierane są podmioty zlokalizowane na
terenie Europy i Izraela. Dostawcy z Europy i Izraela są dostawcami zaawansowanych rozwiązań, procesów i
technologii wymagających dużego know-how i zapewniającego wysokie marże.
Światowy rynek outsourcingu opracowywania leków
W ciągu ostatnich lat światowy przemysł farmaceutyczny stanął w obliczu poważnych wyzwań biznesowych.
Z powodu wygasania patentów na leki oryginalne (tzw. klif patentowy) oraz wzrostu kosztów B+R, wiele globalnych
koncernów farmaceutycznych przeprowadziło restrukturyzacje kosztowe skutkujące m.in. redukcjami własnych
działów B+R. Dla większości firm farmaceutycznych głównym celem jest utrzymanie stabilnego przepływu leków w
ich portfolio. Aby tego dokonać, muszą się one skupić na polepszaniu efektywności poprzez przyspieszenie procesu
opracowywania nowych leków oraz ich rozwoju. W konsekwencji, wzrosło zainteresowanie usługami świadczonymi
przez firmy typu CRO (contract research organization) i CMO (contract manufacturing organization).
Pomimo obecnej zdolności branży farmaceutycznej do generowania stabilnych przepływów pieniężnych, w
przypadku zakończenia się niepowodzeniem obecnie opracowywanych projektów rozwojowych, branża ta może
zostać narażona na silną presję finansową, wynikającą z ryzyka związanego z wygasaniem dużej liczby patentów
w okresie przypadającym do roku 2024. Wg raportu EvaluatePharma®World Preview 2018, Outlook to 2024 do
tego czasu spadek sprzedaży wynikający z wygasania patentów może osiągnąć 251 mld USD.
Wykres 2. Potencjalny spadek globalnej sprzedaży leków wynikający z wygasania patentów
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Źródło: EvaluatePharma®World Preview 2018, Outlook to 2024

Z powyższego powodu, wobec braku możliwości przedłużenia ochrony patentowej na produkty lecznicze
wykraczającej ponad okres ochronny zgodnie z międzynarodowym prawem patentowym (uwzględniając dodatkową
ochronę wynikającą ze świadectw ochronnych), prognozuje się, że koncerny farmaceutyczne będą zmuszone do
dalszych cięć kosztów, jednocześnie poszukując nowych projektów, które mogłyby skompensować spadek
sprzedaży leków, na które kończy się ochrona patentowa. Prognozuje się, że koncerny farmaceutyczne będą
zmuszone do dalszych cięć kosztów, jednocześnie poszukując nowych projektów, które mogłyby skompensować
spadek sprzedaży leków, na które kończy się ochrona patentowa. Jest to sytuacja która powinna sprzyjać dalszemu
rozwojowi rynku usług drug discovery. Firma badawcza Visiongain spodziewa się utrzymania się dwucyfrowej
dynamiki wzrostu rynku drug discovery w nadchodzących latach i prognozuje CAGR tego rynku w latach 2016-20F
na poziomie 12%, szacując że w 2020 r. rozmiar tego rynku wyniesie US$30 mld.
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Wykres 3. Światowy rynek outsourcingu opracowywania leków, obroty w mld USD, w latach 2010-2025

Źródło: Visiongain, “Drug Discovery Outsourcing Market Forecast 2015-2015, Opportunities for Leading Companies 2016” oraz
Kalorama Information, “Outsourcing in Drug Discovery,” Kwiecień 2016

Zgodnie z raportem Visiongain Drug Discovery Outsourcing Market Forecast 2016-2026 wartość światowego rynku
outsourcingu usług badawczych w 2016 r. wynosiła 19,2 mld USD. Zakłada się, że do 2026 roku wartość rynku
wyniesie blisko 43,7 mld USD, co daje średnią wzrost na poziomie blisko 13% rocznie.
Istotne zdarzenia w rozwoju Działalności Wydzielanej i Emitenta
Emitent został utworzony, jako spółka celowa, która będzie spółką przejmującą w transakcji Podziału Selvita S.A.,
która przejmie Działalność Wydzielaną. Z tej przyczyny, do Dnia Zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie prowadził
istotnej działalności, za wyjątkiem uzgodnienia i podpisania przez Zarząd Emitenta Planu Podziału Selvita S.A., co
nastąpiło w dniu 28 marca 2019 r.
Poniżej przedstawiono istotne zdarzenia dotyczące Działalności Wydzielanej, które miały miejsce, gdy ta
działalność pozostawała w majątku Spółki Dzielonej.
Tabela 12. Najważniejsze wydarzenia w historii Emitenta i Działalności Wydzielanej

2008
Marzec 2008

Objęcie kontroli nad spółką BioCentrum Sp. z o.o. przez Selvita S.A. (Selvita
Sp. z o.o. właścicielem 64% udziałów)

Marzec 2008

Pierwszy kontrakt usługowy

Maj 2008

Przyznanie grantu na infrastrukturę laboratorium BioCentrum Sp. z o.o.

Październik 2008

Otwarcie nowego laboratorium BioCentrum Sp. z o.o.

2010
Październik 2010

Przejęcie pozostałych 36% udziałów w BioCentrum Sp. z o.o. przez Selvita
S.A.

2011
Grudzień 2011

Zawiązanie Selvita Services Sp. z o.o.
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Selvita Services specjalizuje się w realizacji zleceń usługowych dla branży
life science, prowadzi również własne prace badawczo-rozwojowe związane
z ulepszaniem i tworzeniem nowych technologii związanych z obszarami
naukowymi, w których świadczy usługi.
2013
Kwiecień 2013

Kontrakt
usługowy
z
przekraczający 1 mln PLN

globalnym

koncernem

farmaceutycznym

Październik 2013

Kontrakt usługowy z europejskim koncernem farmaceutycznym na 1,6 mln
PLN

2014
Styczeń 2014

Kontrakt usługowy z globalnym koncernem farmaceutycznym na 2,9 mln
PLN w modelu FTE

Czerwiec 2014

Uzyskanie zezwolenia przez Selvita Services Sp. z o.o. na działalność w
Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

2015
Założenie spółki zależnej – Selvita Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz
otwarcie pierwszego biura zagranicznego w Cambridge, MA w Stanach
Zjednoczonych
Marzec 2015

Maj 2015

Selvita Inc. jest odpowiedzialna za wsparcie bieżących projektów
realizowanych dla klientów amerykańskich oraz sprzedaż usług na rynku
amerykańskim, który jest największy na świecie pod względem wydatków na
usługi spółek typu CRO.
Założenie spółki zależnej – Selvita Ltd. W Wielkiej Brytanii i otwarcie
drugiego biura zagranicznego w Cambridge w Wielkiej Brytanii
Selvita Ltd jest odpowiedzialna za pozyskiwanie partnerów do projektów
badawczo-rozwojowych oraz sprzedaż usług.

Sierpień 2015

Otwarcie drugiego biura w Stanach Zjednoczonych, w rejonie San Francisco
Bay Area
Zawiązanie bioinformatycznej spółki zależnej – Ardigen S.A.

Wrzesień 2015

Grudzień 2015

Ardigen prowadzi działalność usługową związaną z tworzeniem produktów
diagnostycznych oraz terapeutycznych, realizujących ideę medycyny
precyzyjnej i medycyny personalizowanej w obszarze onkologii.
Nagroda Rising Star w konkursie European Small and Mid-Cap Awards,
organizowanym przez Europejską Federację Giełd Papierów Wartościowych
(FESE), oraz Stowarzyszenie Emitentów Europejskich (European Issuers),
we współpracy z Komisją Europejską

2017

Marzec 2017

Zawarcie znaczącej umowy z włoską firmą farmaceutyczną dotyczącej
realizacji zintegrowanego projektu badawczo-rozwojowego, prowadzonego
wspólnie przez Dział Biologii Kontraktowej i Dział Chemii Kontraktowej
Spółki

Kwiecień 2017

Uruchomienie oddziału badawczego w Poznaniu

Maj 2017

Rozszerzenie istotnej umowy z jedną z globalnych firm biotechnologicznych
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, dotyczącej realizacji wsparcia
chemicznego dla projektów badawczych Klienta
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Otrzymanie istotnego zlecenia dotyczącego realizacji zintegrowanego
projektu badawczo-rozwojowego od jednej z 20 największych firm
farmaceutycznych na świecie z siedzibą w Europie

2018
Sierpień 2018

Grudzień 2018

Otrzymanie zlecenia w ramach umowy ramowej, jaka została zawarta w dniu
1 lutego 2018 r. Umowa dotyczy realizacji na rzecz Klienta zintegrowanego
projektu badawczego, a całkowita wartość kontraktu wynosi ponad 7,5 mln
zł
Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej zawartej z
globalną firmą biotechnologiczną z siedzibą w Europie dotyczących syntezy
związków chemicznych. Łączna wartość kontraktu wynosi ponad 11,5 mln zł

2019
Marzec 2019

Zawiązanie Emitenta

Marzec 2019

Uzgodnienie oraz przyjęcie Planu Podziału

Kwiecień 2019

Wpis Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Czerwiec 2019

Rozszerzenie i przedłużenie współpracy z University of California, San
Francisco

Lipiec 2019

Otrzymanie istotnego zlecenia w ramach umowy ramowej z dnia 1 lutego
2018r. Zlecenie dotyczy świadczenia usług polegających na syntezie
związków chemicznych mającej na celu wsparcie rozwoju projektów
innowacyjnych Klienta. Wartość kontraktu wynosi 5,7 mln zł.

Strategia i cele Grupy Emitenta po Dniu Wydzielenia

5.4.1

Strategia rozwoju działalności Grupy Emitenta po Dniu Wydzielenia

Proces Podziału Spółki Dzielonej Selvita S.A. ma na celu uwolnienie potencjału w obydwu obszarach działalności
Selvita S.A. w tym Działalności Wydzielanej, która po Dniu Wydzielenia zostanie przeniesiona na Emitenta.
Celem strategicznym Zarządu Selvita CRO S.A. jest dynamiczny rozwój działalności na rynku krajowym jak i na
rynkach zagranicznych, który przełoży się na wzrost wartości akcji Emitenta. Docelowo Selvita CRO ma zostać
międzynarodową firmą typu CRO skoncentrowaną na jak najlepszym adresowaniu potrzeb klientów poprzez
świadczenie najwyższej klasy usług w ramach swojej działalności.
Zarząd Emitenta będzie dążył do zwiększenia bazy klientów poprzez ciągły wzrost udziału projektów
zintegrowanych w portfolio usług świadczonych przez Spółkę pozwalających w pełni wykorzystać potencjał
naukowy i doświadczenie Spółki. Co istotne, dla niektórych potencjalnych klientów zainteresowanych usługami typu
CRO, dotychczasowa forma prowadzenia działalności przez spółkę o hybrydowym modelu działalności (składającą
się z obszaru działalności innowacyjnej oraz usługowej) generowała potencjalne ryzyko zaistnienia konfliktu w
zakresie praw własności intelektualnej. Teoretycznie mógł bowiem wystąpić konflikt interesów pomiędzy realizacją
własnych projektów naukowych przez Spółkę Dzieloną, a świadczeniem usług na rzecz zewnętrznych podmiotów,
co w konsekwencji mogło przekładać się na zmniejszenie ilości i zakresu zleceń. Po Dniu Wydzielenia powyższe
ryzyko ustanie, co w sposób naturalny powinno przełożyć się na wzrost bazy nowych klientów Emitenta, a co za
tym idzie zwiększenie przychodów.
Realizując strategię dynamicznego rozwoju, Emitent widzi możliwość wspierania wzrostu organicznego poprzez
akwizycję podmiotów krajowych i zagranicznych.
Emitent po Dniu Wydzielenia będzie prowadził działalność usługową, która cechuje się stabilnymi przepływami
pieniężnymi oraz silnym bilansem. Powyższe będzie umożliwiało skorzystanie z finansowania dłużnego, co nie
tylko obniży koszt finansowania działalności Emitenta, ale równocześnie pozwoli na szybszy wzrost dzięki
wykorzystaniu dźwigni finansowej dla celów potencjalnych akwizycji. Dostęp do finansowania dłużnego jest
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kluczowy dla dalszego dynamicznego rozwoju działalności Spółki. Praktyką rynkową wśród konkurentów z branży
CRO jest istotny udział finansowania dłużnego w strukturze finansowania działalności, w szczególności w obszarze
akwizycji. Zarząd Emitenta będzie dążył do tego, by struktura finansowania Spółki była porównywalna do struktury
finansowania spółek z branży.
Analizując potencjalne cele akwizycyjne, tj. podmioty oferujące usługi mogące stanowić uzupełnienie dla aktualnej
oferty Selvita CRO S.A., Emitent dokonuje analizy między innymi pod względem:







bazy doświadczonych naukowców w otoczeniu najlepszych uczelni oferujących kształcenie w obszarze
drug discovery,
komplementarnej oferty świadczonych usług w stosunku do usług oferowanych przez Emitenta
dużego doświadczenia w prowadzeniu projektów zintegrowanych w różnych obszarach terapeutycznych,
dobrego track recordu projektów prowadzonych dla zdywersyfikowanych klientów oraz trwających
długoterminowych relacji biznesowych z klientami z różnych branż i sektorów rynku (big pharma, mniejsze
firmy farmaceutyczne, firmy biotechnologiczne, chemiczne i agrochemiczne),
zaplecza infrastrukturalnego spełniającego najwyższe kryteria jakościowe
niskich kosztów operacyjnych

Emitent jest na etapie analizy i badania rynku pod względem wytypowania potencjalnych celów akwizycyjnych o
odpowiednim know - how jak również skali działalności. Emitent analizuje zarówno rynek spółek działających w
Polsce jak i zagranicą
Uzależnienie Emitenta lub jego Grupy od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych
lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych
W ocenie Emitenta, on ani jego Grupa, po Dniu Wydzielenia nie będzie uzależniony od pojedynczych patentów,
licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych.
Emitent ani spółki z Grupy po Dniu Wydzielenia nie będą stroną żadnej umowy, od której uzależnione by było
prowadzenie przez Emitenta działalności operacyjnej. Poza umowami wskazanymi w pkt 20 oraz umowami dotacji
w pkt 5.1. niniejszego rozdziału Prospektu Działalność Wydzielana nie jest związana istotnymi umowami o
współpracy czy też istotnymi umowami ramowymi, pozostając w stałych stosunkach handlowych, zawiera
jednorazowe umowy dotyczące świadczenia konkretnych usług.
Emitent i spółki z jego Grupy po Dniu Wydzielenia nie będą w ocenie Zarządu uzależnieni również od pojedynczych
klientów, zarówno dostawców jak i odbiorców.
Poniżej przedstawiono informacje na temat patentów licencji i znaków towarowych.
Patenty
Emitent na Dzień Zatwierdzenia Prospektu nie dokonał żadnych zgłoszeń patentowych. Również po Dniu
Wydzielenia Emitentowi i jego Grupie nie będą przysługiwały żadne patenty.
Znaki towarowe
Po Dniu Wydzielenia Emitent uzyska prawa ochronne
na dwa wspólnotowe znaki towarowe, które zostały
zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (OHIM). Znak słowny „Selvita”
został zarejestrowany w dniu 28 października 2008 r.
pod numerem 006385614, natomiast znak słowno –
graficzny, przedstawiony obok, w dniu 4 czerwca 2010
r. pod numerem 006384581.
Ponadto po Dniu Wydzielenia na Emitenta przejdą
prawa ze zgłoszenia do rejestracji znaku słownograficznego przedstawionego obok. Znak ten został
zgłoszony do rejestracji w dniu 21 marca 2016 r. pod
numerem EM015239858:

Emitent na dzień zatwierdzenia Prospektu jak i po Dniu Wydzielenia nie będzie posiadał praw z rejestracji wzorów
przemysłowych.
BioCentrum Sp. z o.o., która po Dniu Wydzielenia będzie spółką zależną Emitenta, uzyskała prawo nr 22376 z
rejestracji wzoru przemysłowego pt. Opakowanie zgłoszonego w dniu 10.11.2015 r., data wystawienia świadectwa
rejestracji 30.06.2016 r., Warszawa.
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Licencje
Emitent nie korzysta, ani po Dniu Wydzielenia ani Emitent ani jego Grupa nie będzie korzystał z żadnych istotnych
licencji. W swej działalności korzysta ze standardowych programów komputerowych. Licencje na oprogramowanie
nie są istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej i ich brak nie mógłby niekorzystnie wpłynąć
na wyniki finansowe Emitenta. W Planie Podziału zostały wyszczególnione licencje wykorzystywane w Działalności
Wydzielanej, które przejdą na Emitenta w Dniu Wydzielenia.
Podstawy wszelkich oświadczeń emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej
Wszelkie dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w Prospekcie pochodzą z publicznie dostępnych źródeł
o różnym stopniu wiarygodności lub zostały przygotowane na podstawie informacji pochodzących od Zarządu
Emitenta. Informacje niepochodzące od Zarządu Emitenta zostały powtórzone w taki sposób, aby nie wprowadzać
w błąd, w szczególności nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiałyby, że ich powtórzenie jest niedokładne.
Źródła wszystkich danych zostały podane w źródłach wykresów i tabel oraz w przypisach dolnych, w miejscach
gdzie zostały one przytoczone.
Biorąc pod uwagę obecne wyniki finansowe generowane przez Działalność Wydzielaną, Emitent może racjonalnie
zakładać, że prowadząc po Dniu Wydzielenia Działalność Wydzielaną, będzie czołowym podmiotem prowadzącym
działalność typu CRO w Polsce. Zarząd Emitenta nie dokonał jednak analizy pozycji konkurencyjnej pod względem
skali działalności innych podmiotów krajowych czy zagranicznych prowadzących porównywalną działalność.
Zarząd nie jest również w posiadaniu opracowań czy analiz zewnętrznych, wskazujących na pozycję konkurencyjną
Emitenta po Dniu Wydzielenia.
Inwestycje
Emitent od daty zawiązania do Dnia Prospektu nie dokonał inwestycji rzeczowych ani kapitałowych. W niniejszym
punkcie Prospektu opisano inwestycje zrealizowane w 2017 r. oraz w 2018 r. oraz do Daty Prospektu, zakładając,
że Emitent wraz z Działalnością Wydzielaną, która będzie przeniesiona na Emitenta po Dniu Wydzielenia, prowadził
działalność od 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z założeniami sporządzonego sprawozdania finansowego specjalnego
przeznaczenia za lata 2017 - 2018).
Dodatkowo na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finasnowego Grupy Selvita S.A. za 2016 r.
przedstawiono nakłady inwestycyjne poniesione w 2016 r. przez segment usługowy oraz segment bioinformatyki,
zgodnie z klasyfikacją segmentową zawartą w powyższym sprawozdaniu finansowym.

5.7.1

Opis inwestycji zrealizowanych przez Działalność Wydzielaną w okresie objętym sprawozdaniem
finansowym specjalnego przeznaczenia do Daty Prospektu

Poniższa tabela przedstawia wykaz inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne zrealizowanych
w okresie 2017 i 2018 r. oraz do Daty Prospektu, przez Działalność Wydzielaną, która po Dniu Wydzielenia zostanie
przeniesiona na Emitenta. Wszystkie wykazane inwestycje zostały zrealizowane w Polsce.
Zestawienie uwzględnia wszystkie inwestycje zrealizowane przez Działalność Wydzielaną, pogrupowane na
kategorie środków trwałych.
Tabela 13. Nakłady inwestycyjne Działalności Wydzielanej zrealizowane w latach 2017 i 2018 oraz od
31.12.2018 r. do Daty Prospektu
Nakłady inwestycyjne (w tys. zł)

od 31.12.2018 do Daty
Prospektu
tys. zł

Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
- grunty
- budynki i budowle
- urządzenia techniczne i
maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
Razem nakłady inwestycyjne

Udział

2018
tys. zł

2017
Udział

tys. zł

Udział

25

0,4%

89

0,6%

0

0,0%

5 903

99,6%

14 242

99,4%

1 889

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

684

11,6%

721

5,0%

78

4,1%

254

4,3%

925

6,5%

354

18,7%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

4 965

84,1%

12 596

87,9%

1 457

77,1%

5 928

100,0%

14 330

100,0%

1 889

100,0%
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Źródło: Emitent

W 2017 r. łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez Działalność Wydzielaną wyniosły 1.889 tys. zł, z czego
całą kwotę stanowiły nakłady na rzeczowe aktywa trwałe.
Główne nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w 2017 r. dotyczyły inwestycji klasyfikowanych jako inne środki trwałe,
które wyniosły 1.457 tys. zł. (77,1% nakładów ogółem). Do najistotniejszych pozycji zaliczonych do powyższej
kategorii można zaliczyć nabycie chromatografu cieczowego (306 tys. zł), czy spektrometru (290 tys. zł). Pozostałe
inwestycje stanowiły urządzenia o jednostkowo mniejszej wartości (w tym: chłodziarki, detektory, aparatura
pomiarowa).
Nakłady inwestycyjne na urządzenia techniczne i maszyny wyniosły w 2017 r. 354 tys. zł. Na tą kwotę składały się
inwestycje w sprzęt komputerowy i biurowy (laptopy, drukarki, serwery) niezbędne dla realizowania działalności
operacyjnej przez Działalność Wydzielaną.
Nakłady na budynki i budowle w kwocie 78 tys. zł stanowiły inwestycje adaptacyjne i modernizacyjne w
laboratoriach i budynkach biurowych. Obejmowały one pomieszczenia w Krakowie, wynajmowane od
Jagiellońskiego Centrum Innowacji (umowy najmu zostały opisane w pkt 20 niniejszego rozdziału Prospektu). Po
Dniu Wydzielenia umowy najmu zostaną przeniesione na Selvita CRO.
W 2018 r. zintensyfikowano realizację inwestycji a łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 14.330 tys. zł. Z tej kwoty
nakłady na rzeczowe aktywa trwałe odpowiadały za wartość wynoszącą 14.242 tys. zł, czyli 99,2% nakładów
ogółem.
Główne nakłady inwestycyjne ponoszone w 2018 roku dotyczyły przede wszystkim wyposażenia laboratoriów w
niezbędny sprzęt i specjalistyczną aparaturę (w tym np. spektrometry, chromatografy czy inne urządzenia
analityczne). Spółka klasyfikuje powyższe kategorie nakładów, jako inne środki trwałe. Łącznie inwestycje
sklasyfikowane jako inne środki trwałe wyniosły 12.596 tys. zł i odpowiadały za 87,9% nakładów inwestycyjnych
okresu.
Przyrost inwestycji w sprzęt laboratoryjny w 2018 jak i kontynuacja ponoszenia nakładów w 2019 r. związany był z
intensywnym rozwojem segmentu usługowego, w szczególności działu analityki i biochemii. Zakupione urządzenia
są niezbędne w celu jednoczesnej realizacji większej liczby zleceń wynikających z zawartych i planowanych do
zawarcia kontraktów.
W kategorii urządzenia techniczne i maszyny, na które wydatkowano 925 tys. zł główną pozycję stanowił sprzęt
biurowy, w tym zestawy komputerowe.
Działalność Wydzielana dokonała również koniecznych modernizacji budynków i pomieszczeń, w których
prowadzona jest działalność operacyjna, na co składała się np. instalacja wentylacji czy adaptacja odpowiednich
pomieszczeń. Łącznie na te cele wydano 721 tys. zł.
Inwestycje prowadzone w 2018 r. miały charakter odtworzeniowy jak również stanowiły nakłady rozwojowe.
W okresie od 31 grudnia 2018 r. do Daty Prospektu nakłady inwestycyjne wyniosły 5.928 tys. zł, z czego
zdecydowaną większość stanowiły rzeczowe aktywa trwałe (5.903 tys. zł). Nakłady na inne środki trwałe wyniosły
4.965 tys. zł i składały się na nie specjalistyczna aparatura jak spektrometry czy zestawy pomiarowe.
Nakłady na budynki i budowle wyniosły 684 tys. zł i stanowiły 11,6% nakładów ogółem. Główną pozycją składającą
się na powyższe inwestycje była realizacja instalacji wentylacyjnych jak i adaptacja pomieszczeń w jednym z
budynków, o łącznej wartości 621 tys. zł.
Nakłady na urządzenia techniczne i maszyny wyniosły 254 tys. zł, na co składały się zestawy komputerowe i sprzęt
biurowy.
Tabela 14. Źródła finansowania inwestycji zrealizowanych przez Działalność Wydzielaną w latach 2017 i
2018 oraz od 31.12.2018 r. do Daty Prospektu
Źródła finansowania

od 31.12.2018 do Daty
Prospektu
tys. zł

Środki własne

Udział

2018
tys. zł

2017
udział

tys. zł

udział

2 849

48,1%

5 531

38,6%

1 599

84,6%

233

3,9%

2 072

14,5%

0

0,0%

Leasing finansowy

2 846

48,0%

6 728

46,9%

290

15,4%

Razem

5 928

100,0%

14 330

100,0%

1 889

100,0%

Dotacje

Źródło: Emitent

Nakłady inwestycyjne zrealizowane w 2018 i 2017 r. były finansowane leasingiem finansowym, dotacjami jak
również środkami własnymi. Największy udział w strukturze finansowania za 2018 r. miał leasing finansowy, który
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stanowił 46,9%, w porównaniu do 15,4% rok wcześniej. Leasingiem spółka finansowała głównie sprzęt
laboratoryjny.
W okresie od 31.12.2018 r. do Daty Prospektu większość nakładów była finansowana ze środków własnych. (2.849
tys. zł, co odpowiadało za 48,1% nakładów ogółem). Drugim istotnym źródłem finansowania (2.846 tys. zł, czyli
48,0%) był leasing finansowy, którym Spółka finansuje głównie sprzęt pomiarowy jak spektrometry. Dotacje
odpowiadały za 233 tys. zł (3,9%).
Wszystkie zobowiązania leasingowe w ramach Działalności Wydzielanej klasyfikowane są jako leasing finansowy.
Nabycie sprzętu laboratoryjnego finansowane jest w ramach Działalności Wydzielanej w drodze leasingu.
Finansującymi te zakupy są instytucje powiązane z czołowymi bankami funkcjonującymi na polskim rynku.
Instytucje te nabywają sprzęt od wskazanego dostawcy i stają się ich właścicielem, korzystającym z urządzenia
jest natomiast spółka z obecnej Grupy Kapitałowej Selvita S.A., która po Dniu Wydzielenia stanie się spółką zależną
Emitenta, lub Selvita S.A. (przy czym prawa i obowiązki wynikające z tych umów przejdą na Emitenta w ramach
Działalności Wydzielanej w Dniu Podziału). Większość umów leasingowych Spółki denominowana jest w walutach
obcych (głównie EUR), kontrakty zawierane są na okres 5 lat, a ich zabezpieczeniem jest przeważnie weksel in
blanco.
W związku z zamieszczeniem w niniejszym Prospekcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Selvita S.A. za 2016 r. poniżej przedstawiono nakłady inwestycyjne jak i źródła finansowania nakładów
poniesionych przez segment usługowy i segment bioinformatyki Selvita S.A. w 2016 r. zgodnie z klasyfikacją
segmentową zawartą w sprawozdaniu finansowym Selvita S.A. za 2016 r.
Tabela 15. Nakłady inwestycyjne poniesione przez segment usługowy i segment bioinformatyki Selvita S.A.
w 2016 r.
Nakłady inwestycyjne

2016
tys. zł

Udział

Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
- grunty
- budynki i budowle
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu

12

1,2%

958

98,8%

0

0,0%

55

5,7%

229

23,9%

9

1,0%

- inne środki trwałe

665

69,4%

Razem

970

100,0%

Źródło: Selvita S.A.
Tabela 16. Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych przez segment usługowy i segment
bioinformatyki Selvita S.A. w 2016 r.
Źródła finansowania

2016
tys. zł

Udział

Środki własne

854

88,0%

Dotacje

116

12,0%

Leasing

0

0,0%

Razem

970

100,0%

Źródło: Selvita S.A.
W 2016 r. segment usługowy i segment bioinformatyki Selvita S.A. poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 970
tys. zł. Główną pozycję stanowiły inne środki trwałe (sprzęt laboratoryjny), które wyniosły 665 tys. zł i stanowiły
69.4% nakładów ogółem. Zdecydowana większość nakładów poniesionych w 2016 r. była finansowana środkami
własnymi (854 tys. zł co odpowiadało za 88,0% nakładów ogółem).

5.7.2

Opis istotnych inwestycji Emitenta i Działalności Wydzielanej, które są w toku lub w stosunku do
których podjęto już wiążące zobowiązania wraz z podziałem geograficznym i sposobem ich
finansowania
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Wśród inwestycji prowadzonych obecnie przez Spółkę Dzieloną w ramach Działalności Wydzielanej, należy
wyróżnić następujący sprzęt i urządzenia laboratoryjne finansowane leasingiem:
-

Spektrometr masowy o wartości 2.091 tys zł

-

System elektroforezy kapilarnej – 715 tys. zł

-

Urządzenie służące do analityki właściwości fizyko-chemicznych cząsteczek – 651 tys. zł

-

System chromatograficzny o wartości 238 tys.

Inwestycje realizowane są w Polsce.
Emitent oświadcza, iż nie podjął wiążących zobowiązań, co do realizacji jakichkolwiek inwestycji w przyszłości.
W ramach Działalności Wydzielanej jedynymi znaczącymi i jednocześnie wiążącymi zobowiązaniami
inwestycyjnymi są zakupy sprzętu i aparatury laboratoryjnej. Są one ujęte w kosztach dotowanych projektów
badawczo-rozwojowych Spółek wchodzących w skład Grupy, w kategorii amortyzacja.
Dodatkowo, w związku z tym, że Selvita Services Sp. z o.o., po Dniu Wydzielenia spółka zależna Emitenta, korzysta
z ulg podatkowych związanych z działalnością na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podmiot ten zobowiązał
się, że w okresie do 2023 r. utworzy 150 nowych miejsc pracy. Na ten cel spółka przeznaczy, co najmniej 7,3 mln
zł, planowane nakłady inwestycyjne mają zostać przeznaczone min. na wyposażenie i sprzęt laboratoryjny.
Inwestycje Emitenta opisane powyżej będą finansowane ze środków wygenerowanych z bieżącej działalności,
przyznanych grantów oraz leasing.

5.7.3

Informacje dotyczące spółek joint venture i przedsiębiorstw, w których posiadanych przez
Emitenta udział we kapitale może mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i
pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat

Emitent na Datę Prospektu nie posiada spółek zależnych ani spółek typu joint venture. Po Dniu Wydzielenia na
Emitenta zostaną przeniesione akcje oraz udziały spółek zależnych, które na Dzień Prospektu są spółkami
zależnymi Selvita S.A. Więcej informacji na temat struktury Grupy Emitenta po Dniu Wydzielania znajduje się w
pkt. 6 niniejszej części Prospektu.

5.7.4

Opis kwestii związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez
Emitenta rzeczowych aktywów trwałych

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu na Emitencie nie ciążą żadne obowiązki z zakresu ochrony środowiska, które
mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych.
Po Dniu Wydzielenia, na Emitencie oraz na podmiotach z Grupy Kapitałowej Emitenta nie będą ciążyć żadne
obowiązki z zakresu ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta oraz podmioty
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta rzeczowych aktywów trwałych.
W ocenie Emitenta istotnym pozwoleniem w przedmiocie ochrony środowiska jest pozwolenie na wytwarzanie
odpadów w związku z eksploatacją instalacji na terenie zakładu zlokalizowanego w budynku przy ul. Bobrzyńskiego
14 w Krakowie wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 13 marca 2012 r., przedłużone decyzjami z dnia
29 kwietnia 2013 r., 19 stycznia 2016 r., 28 kwietnia 2017 r. oraz 7 lipca 2017 r. Pozwolenie obowiązuje do dnia 13
marca 2022 r. Na dzień zatwierdzenia Prospektu podmiotem uprawnionym na podstawie powyższego pozwolenia
jest Selvita S.A., jednakże po Dniu Wydzielenia, zgodnie z informacją zawartą w Planie Podziału podmiotem
uprawnionym z pozwolenia będzie Emitent.
Emitent nie jest zobowiązany do posiadania innych niż wyżej wskazane decyzji środowiskowych

6

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Opis grupy, do której należy Emitent

Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Selvita S.A. jest spółką dominującą w stosunku do Emitenta.
Po Dniu Wydzielenia, w wyniku przejęcia Działalności Wydzielanej, Emitent będzie zajmować się świadczeniem
usług typu CRO dla globalnych firm biotechnologicznych oraz farmaceutycznych w oparciu o własną działalność
operacyjną, jak i działalność operacyjną prowadzoną przez pięć spółek, które po Dniu Wydzielenia staną się
spółkami zależnymi Emitenta, w stosunku do których będzie on zajmować pozycję dominującą („Grupa Kapitałowa
Emitenta”), tj.:


BioCentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;
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Selvita Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;



Selvita Inc. z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts, USA;



Selvita Ltd. z siedzibą w Cambridge, Wielka Brytania;



Ardigen Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

BioCentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w
zakresie nowoczesnych technik analitycznych, biologii molekularnej, chemii białek oraz współpracy w realizacji
projektów badawczych. BioCentrum Sp. z o.o. prowadzi badania przedkliniczne obejmujące kluczowe etapy
procesu rozwoju leku, mające zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym oraz biotechnologicznym.
Selvita Inc. jest odpowiedzialna za wsparcie bieżących projektów realizowanych dla klientów na rynku
amerykańskim, który jest największy na świecie pod względem wydatków na usługi spółek typu CRO.
Selvita Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie
realizacji zleceń usługowych dla branży life science, prowadzi również własne prace badawczo-rozwojowe
związane z ulepszaniem i tworzeniem nowych technologii związanych z obszarami naukowymi, w których Selvita
Services Sp. z o.o. świadczy usługi.
Selvita Inc. jest odpowiedzialna za wsparcie bieżących projektów realizowanych dla klientów amerykańskich,
pozyskiwanie kolejnych partnerów do projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie onkologii oraz sprzedaż usług
na rynku amerykańskim, który jest największy na świecie pod względem wydatków na usługi spółek typu CRO.
Selvita Ltd. jest odpowiedzialna za pozyskiwanie partnerów do projektów badawczo-rozwojowych oraz sprzedaż
usług dla klientów zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii, która jest największym rynkiem w Europie.
Ardigen Spółka Akcyjna prowadzi działalność usługową związaną z tworzeniem produktów diagnostycznych oraz
terapeutycznych, realizujących ideę medycyny precyzyjnej i medycyny personalizowanej w obszarze onkologii.
Po Dniu Wydzielenia, podstawowa działalność Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta będzie obejmować
świadczenie usług na rzecz klientów zewnętrznych, w szczególności z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.
Po Dniu Wydzielenia, działalność Grupy Kapitałowej Emitenta będzie dzielić się na dwa segmenty:


Usługowy - świadczenie usług na rzecz klientów zewnętrznych, w szczególności z branży farmaceutycznej
i biotechnologicznej,



Bioinformatyczny – świadczenie usług bioinformatycznych i data science na rzecz klientów zewnętrznych
oraz rozwój produktów medycyny precyzyjnej i spersonalizowane.
Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta

Podmiotami zależnymi Emitenta po Dniu Wydzielenia będą spółki:


BioCentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Polska
Emitent będzie posiadał 650 udziałów BioCentrum Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i o
łącznej wartości nominalnej 650.000 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym i uprawniać będą
Emitenta do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników BioCentrum Sp. z o.o.



Selvita Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Polska
Emitent będzie posiadać 2.500 udziałów Selvita Services Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł każdy i
o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym i uprawniać
będą Emitenta do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Selvita Services Sp. z o.o.



Selvita Inc. z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts, USA
Emitent będzie posiadać 1.000 udziałów Selvita Inc. o wartości nominalnej 0,001 USD każdy i o łącznej
wartości nominalnej 1 USD, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym i uprawniać będą Emitenta
do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Selvita Inc.



Selvita Ltd. z siedzibą w Cambridge, Wielka Brytania
Emitent będzie posiadać 20.000 udziałów Selvita Ltd o wartości nominalnej 1 GBP każdy i o łącznej
wartości nominalnej 20.000 GBP, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym i uprawniać będą
Emitenta do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Selvita Ltd.



Ardigen Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Polska
Emitent będzie posiadać 132.139 akcji Ardigen S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości
nominalnej 132.139 zł, co stanowi 49,26% akcji Ardigen S.A. oraz uprawniać będą Emitenta do 55,84%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Ardigen S.A. Pozostałe akcje Ardigen S.A. są w posiadaniu
akcjonariuszy-założycieli, w tym Pana Janusza Homa oraz H&H Investment sp. z o.o., a także Członka
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Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Brzózki oraz kadry kierowniczej i obecnych oraz byłych pracowników,
którzy akcje Ardigen S.A. objęli w ramach programów motywacyjnych

Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta podlegać będą konsolidacji.
Poniżej przedstawiono schemat organizacyjny ukazujący zmianę struktury organizacyjnej Selvita S.A. i Emitenta
na skutek realizacji Podziału.
Schemat 1. Proces podziału Selvita S.A.

Źródło: Emitent

7

ANALIZA OPERACYJNA I FINANSOWA

Niniejszy przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej został sporządzony na podstawie danych finansowych
pochodzących ze zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego
przeznaczenia, sporządzonego za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku oraz
niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia za okres zakończony 31
marca 2019 r., sporządzonych zgodnie z MSSF. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego
przeznaczenia za lata 2017-2018 zostało zamieszczone w pkt 18.5. rozdziału III Prospektu, a skonsolidowane
sprawozdanie specjalnego przeznaczenia za okres zakończony 31 marca 2019r. zostało zamieszczone w pkt 18.2
rozdziału III Prospektu.
Emitent w niniejszym Prospekcie zamieścił również jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 22 marca
2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.(pkt 18.1 rozdziału III) jak i dodatkowo w Prospekcie
zamieszczono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selvita S.A. za 2016 r.(pkt 18.5 rozdziału III).
Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego
przeznaczenia za lata 2017-2018 była spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355, w której imieniu działał kluczowy
biegły rewident, Pan Marcin Krupa, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 11142.
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Biegłym rewidentem dokonującym badania jednostkowych historycznych informacji finansowych Emitenta za okres
od 22 marca do 30 kwietnia 2019 r. jest ALFA Audit &Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) al. Jana
Pawła II 29, podmiot wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod nr 3811. Kluczowy Biegły Rewident – Łukasz Godlewski, nr 12068.
Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Selvita S.A. za 2016 r. była spółka Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła
II 22 wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu, której działał kluczowy biegły rewident, Pan
Marek Turczyński.
Podział Selvita S.A. zgodnie z Planem Podziału (który stanowi Załącznik nr 3 do Prospektu) i przeniesienie
Działalności Wydzielanej na Emitenta powoduje, iż Emitent poczynił znaczące zobowiązania w rozumieniu art.18
Rozporządzenia 2019/980.
Opinia z badania Planu Podziału została sporządzona na potrzeby transakcji Podziału oraz złożona w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Badanie było przeprowadzone zgodnie z art. 537 i art. 538 Kodeksu spółek handlowych przez biegłego rewidenta
Grzegorza Oszczypałę o nr ewidencyjnym 10192 działającym w ramach firmy audytorskiej nr ewidencyjny 3747
Grzegorz Oszczypała – Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Krakowie.
Zarząd Emitenta zdecydował, że w celu oddania obrazu sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej Grupy
Emitenta, który na Datę Prospektu nie prowadzi działalności operacyjnej, przedstawi w niniejszym Prospekcie
skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia obejmujące swoim zakresem działalność
prowadzoną przez Działalność Wydzielaną w latach 2017-2018 jak również skonsolidowane sprawozdanie
finansowe specjalnego przeznaczenia za okres zakończony 31 marca 2019 r. Sprawozdanie specjalnego
przeznaczenia jest sprawozdaniem typu carve-out i obejmuje swoim zakresem działalność prowadzoną przez
Działalność Wydzielaną, która po Dniu Wydzielenia będzie przeniesiona na Emitenta.
Dodatkowo w niniejszym punkcie Prospektu przedstawiono podstawowe dane finansowe segmentu usług i
segmentu bioinformatyki na podstawie Noty 6 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selvita S.A.
za rok 2016. Uzasadnienie przedstawienia w Prospekcie sprawozdań specjalnego przeznaczenia za lata 20172018 oraz za okres obrotowy zakończony 31 marca 2019 r. i dodatkowo sprawozdania skonsolidowanego Grupy
Selvita S.A. za 2016 r. znajduje się w pkt 18 niniejszego rozdziału Prospektu.
Zaprezentowane w niniejszym Prospekcie, skonsolidowane sprawozdania finansowe specjalnego przeznaczenia
(tj. sprawozdanie za lata 2017-2018 jak również sprawozdanie za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.),
nie są sprawozdaniami Grupy Kapitałowej Emitenta, (która to Grupa na datę ww. sprawozdań jak również na Datę
Prospektu nie istnieje) lecz dotyczą części wydzielanej z Grupy Selvita S.A. Celem sporządzenia sprawozdań
specjalnego przeznaczenia jest przedstawienie historycznych danych finansowych działalności, która obecnie jest
prowadzona w Grupie Selvita S.A. a po Dniu Wydzielenia będzie prowadzona przez nowopowstałą Grupę Selvita
CRO S.A.
Poniżej przedstawiony przegląd sytuacji finansowej Grupy Emitenta należy czytać i interpretować łącznie z
czynnikami ryzyka przedstawionymi w Części II – Czynniki ryzyka oraz innymi danymi finansowymi zamieszczonymi
w innych częściach Prospektu.
Pewne wielkości przedstawione w danych finansowych zostały zaokrąglone. Stąd poszczególne sumy w tabelach
mogą nie być sumami arytmetycznymi w wyniku tych zaokrągleń. Dotyczy to również wielkości procentowych.
Kondycja finansowa

7.1.1

Sytuacja finansowa

Poniżej przedstawiono wyniki finansowe osiągnięte przez Działalność Wydzielaną, która po Dniu Wydzielenia
zostanie przeniesiona na Emitenta. Poniższe dane zostały sporządzone na podstawie zbadanego przez biegłego
rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018 oraz
niebadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia za okres 3 miesięcy
zakończony 31.03.2019 r. sporządzonych zgodnie z MSSF.
Tabela 17. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Działalności Wydzielanej za lata 2017 i 2018 ( w tys. zł)

Wyszczególnienie

2018

2017

Zmiana
(%)

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

70 679

54 574

29,5%
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Zmiana
(%)

Wyszczególnienie

2018

Przychody z tytułu dotacji

5 852

1 721

240,1%

475

313

51,6%

Razem przychody z działalności operacyjnej

77 005

56 607

36,0%

Amortyzacja

(4 534)

(3 232)

40,3%

Zużycie surowców i materiałów

(10 941)

(8 120)

34,7%

Usługi obce

(13 211)

(10 025)

31,8%

Koszty świadczeń pracowniczych

(33 600)

(25 897)

29,7%

(562)

(401)

39,9%

(2 959)

(2 111)

40,2%

0

(43)

100,0%

(67)

(78)

-13,6%

(65 874)

(49 907)

32,0%

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)

11 132

6 701

66,1%

EBITDA

16 250

8 414

93,1%

Przychody finansowe

683

73

838,3%

Koszty finansowe

(99)

(1 592)

-93,8%

Zysk (strata) na działalności gospodarczej

11 715

5 182

126,1%

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

11 715

5 182

126,1%

(220)

(930)

-76,3%

11 495

4 251

170,4%

10 496

3 926

167,3%

999

325

207,3%

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

102

153

-33,4%

Pozostałe całkowite dochody netto razem

102

153

-33,4%

11 597

4 404

163,3%

10 598

4 079

159,8%

999

325

207,3%

Pozostałe przychody operacyjne

Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
Wartość sprzedanych towarów I materiałów
Inne
Razem koszty działalności operacyjnej

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto

2017

Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
Składniki, które mogą zostać przeniesione w
późniejszych okresach do
rachunku zysków i strat

Suma całkowitych dochodów
Suma całkowitych dochodów przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli

Źródło:Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018

Działalność Wydzielana Selvita S.A., która po Dniu Wydzielenia zostanie przeniesiona na Emitenta osiąga
przychody poprzez dwa operacyjne segmenty działalności: Segment Usługowy oraz Segment Bioinformatyczny
(obecnie spółka Ardigen S.A., gdzie Emitent po Dniu Wydzielenia będzie największym akcjonariuszem i która to
spółka objęta będzie konsolidacją pełną). W ramach segmentu Usługowego działają dwa główne działy: Dział
Chemii Kontraktowej oraz Dział Biologii Kontraktowej.
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W 2017 r. przychody z działalności operacyjnej Działalności Wydzielanej wyniosły 56.607 tys. zł. W strukturze
przychodów dominowały przychody ze sprzedaży, które odpowiadały za 96,4% sumy przychodów operacyjnych.
Pozostałe kategorie przychodów stanowiło rozliczenie dotacji w kwocie 1.721 tys. zł jak również pozostałe
przychody operacyjne w wysokości 313 tys. zł.
Zgodnie z tabelą przedstawioną w pkt 5.2. rozdziału III Prospektu, przychody ze sprzedaży usług za 2017 r.
wyniosły 44.155 tys. zł, a segment bioinformatyczny osiągnął w 2017 r. przychody na poziomie 8.557 tys. zł.
W całym 2018 roku Działalność Wydzielana osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 77.005
tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia rozliczenia otrzymanych dotacji i pozostałych przychodów
operacyjnych) wyniosły w 2018 r. 70 679 tys. zł.
Działalność Wydzielana w 2018 r. koncentrowała się przede wszystkim na intensywnym wzroście poprzez
poszerzanie zakresu działalności i penetrowaniu nowych rynków. Zgodnie z tabelą przedstawioną w pkt 5.2.
rozdziału III Prospektu, przychody z usług za 2018 r. wyniosły 62.120 tys. zł, a segment bioinformatyczny osiągnął
w 2018 r. przychody na poziomie 8.557 tys. zł. Działalność Wydzielana pozyskuje nowych klientów zarówno
poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach branżowych, gdzie prezentowana jest jej oferta jak również
dzięki wypracowanej renomie i kontaktom z obecnymi klientami, którzy często decydują się na rozszerzeniu zakresu
dotychczasowej współpracy. Rok 2018 potwierdził sukces działań sprzedażowych, co miało odzwierciedlenie w
istotnym przyroście przychodów ze sprzedaży.
W 2018 r. przychody z tytułu dotacji wyniosły 5 852 tys zł. Na przychody z tytułu dotacji wpływ miało rozliczenie
dotacji przyznanych na sfinansowanie projektów realizowanych przez Ardigen S.A. oraz Selvita Services.
Tabela 18. Struktura kosztów działalności operacyjnej Działalności Wydzielanej za lata 2017-2018 (w tys. zł)
Koszty działalności operacyjnej

2018

2017

tys. zł

struktura

tys. zł

Struktura

4 534

6,9%

3 232

6,5%

Zużycie surowców i materiałów

10 941

16,6%

8 120

16,3%

Usługi obce

13 211

20,1%

10 025

20,1%

Koszty świadczeń pracowniczych

33 600

51,0%

25 897

52,0%

562

0,9%

401

0,8%

2 959

4,5%

2 111

4,2%

0

0,0%

43

0,1%

67

0,1%

78

0,1%

65 874

100,0%

49 829

100,0%

Amortyzacja

Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
Wartość sprzedanych towarów I
materiałów
Inne
Razem koszty działalności operacyjnej

Źródło: Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018

Koszty operacyjne Działalności Wydzielanej w 2017 r. wyniosły 49.829 tys. zł.
Główną pozycją kosztów operacyjnych były koszty związane ze świadczeniami pracowniczymi, które w 2017 r.
wyniosły 25.897 tys. zł, co odpowiadało za 52,0% kosztów rodzajowych ogółem. Na koszty świadczeń
pracowniczych składają się koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę jak również koszty ubezpieczeń
społecznych. Koszty świadczeń pracowniczych stanowią istotną pozycję kosztową z racji zatrudniania przez
Działalność Wydzielaną specjalistów o wysokich kwalifikacjach, wymaganych dla celów prowadzonej działalności
Drugą najistotniejszą pozycją kosztów operacyjnych w 2017 r. były koszty usług obcych, które stanowiły 20,1%
kosztów rodzajowych ogółem i wyniosły 10.025 tys. zł. Na koszty usług obcych w głównej mierze składały się usługi
zlecane zewnętrznym kontrahentom (w tym usługi badawcze), usługi transportowe oraz pozostałe usługi zlecone,
niezbędne dla realizacji działalności operacyjnej.
Koszty zużytych materiałów i surowców w 2017 r. wyniosły 8.120 tys. zł i stanowiły 16,3% kosztów rodzajowych. W
dominującej części koszty te stanowią koszty materiałów laboratoryjnych, których wartość wyniosła 6.067 tys. zł.
Amortyzacja środków trwałych w 2017 r. stanowiła 6,5% w strukturze kosztów rodzajowych i osiągnęła wartość
3.232 tys. zł.
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Do pozostałych kosztów o wartości 2.111 tys. zł Działalność Wydzielana zaliczyła inne koszty niesklasyfikowane w
powyższych kategoriach takie jak zagraniczne podróże służbowe, udział w targach czy konferencjach jak również
koszty reklamy.
Koszty działalności operacyjnej poniesione w ramach Działalności Wydzielanej w 2018 r. wyniosły 65.874 tys. zł,
co oznacza wzrost o 32% względem roku poprzedniego.
Na koszty działalności operacyjnej w 2018 r. składały się głównie koszty świadczeń pracowniczych (51,0% kosztów
działalności operacyjnej w 2018 r.), usługi obce (20,1% kosztów działalności operacyjnej w 2018 r.) i koszty
materiałów i surowców (16,6%) jak również amortyzacja (6,9%).
Koszty świadczeń pracowniczych wyniosły w 2018 r. 33.600 tys. zł i wzrosły wobec kosztów roku poprzedniego o
29,7%. Wzrost ten był spowodowany w zdecydowanej części wzrostem zatrudnienia związanym ze zwiększeniem
skali prowadzonej działalności (głównie dział biologii) jak również z podwyżkami wynagrodzeń pracowników.
Największą pozycją tej kategorii były koszty wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę, które osiągnęły wartość
20.558 tys. zł. Kolejną pozycją były koszty z tytułu umów zlecenia, które wyniosły 7.170 tys. zł. Pozostałe koszty tej
kategorii to głównie koszty ubezpieczeń społecznych.
Koszty usług obcych wyniosły 13.211 tys. zł, co oznacza wzrost o 31,8% względem roku poprzedniego. Wzrost
kosztów usług obcych, na które składały się głównie koszty badań zewnętrznych zlecanych kontrahentom,
związany był ze wzrostem skali działalności prowadzonej przez Działalność Wydzielaną.
Na koszty zużycia materiałów i surowców, które wyniosły w 2018 r. 10.941 tys. zł w dominującej części składały się
koszty materiałów laboratoryjnych, które osiągnęły wartość 8.465 tys. zł. Wzrost kosztów materiałów i surowców o
34,7% związany był ze wzrostem skali działalności, co wymagało zwiększenie zakupów materiałów do laboratoriów,
koniecznych do realizacji projektów badawczych dla klientów zewnętrznych.
W obydwu analizowanych latach Działalność Wydzielana osiągała dodatnie wyniki finansowe.
W 2018 r. Działalność Wydzielana osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 11.132 tys. zł. co
oznaczało wzrost o 66,1% wobec 6.7001 tys. zł w roku poprzedzającym. Zysk operacyjny powiększony o
amortyzację (EBITDA) wyniósł w 2018 r. 16.250 wobec 8.414 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 93,1%. Szybszy
przyrost EBITDA niż zysku operacyjnego związany był z wyższą wartością amortyzacji w 2018 roku w porównaniu
do 2017 r.
W 2018 r. przychody finansowe Działalności Wydzielanej wyniosły 683 tys. zł na co w głównej mierze składały się
dodatnie różnice kursowe (526 tys. zł), a w pozostałych zakresie odsetki od lokowanych wolnych środków
pieniężnych. W 2017 r. przychody finansowe były istotnie niższe i wyniosły 73 tys. zł.
Na koszty finansowe w 2018 r. (w wysokości 99 tys. zł) składały się głównie odsetki od leasingów. Koszty finansowe
w 2017 r. były istotnie wyższe i wyniosły 1.592 tys. zł, na co składały się przed wszystkim ujemne różnice kursowe
(1.543 tys. zł) oraz w mniejszym stopniu odsetki od zaciągniętych leasingów.
Działalność Wydzielana w 2018 r osiągnęła zysk netto w wysokości 11.495 tys. zł.
Tabela 19. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Działalności Wydzielanej za okres od 1 stycznia 2019
do 31 marca 2019 wraz z danymi porównywalnymi (dane w tys. zł)
01.01.201931.03.2019

01.01.2018 31.03.2018

Zmiana (%)

Przychody ze sprzedaży

20 148

16 078

25,3%

Przychody z tytułu dotacji

1 606

1 064

51,0%

245

100

145,4%

Razem przychody z działalności operacyjnej

22 000

17 242

27,6%

Amortyzacja

(2 628)

(1 067)

146,2%

Zużycie surowców i materiałów

(3 774)

(2 783)

35,6%

Usługi obce

(1 982)

(2 497)

-20,6%

(10 023)

(7 932)

26,4%

Podatki i opłaty

(192)

(138)

39,6%

Pozostałe koszty

(763)

(453)

68,4%

Wyszczególnienie
Działalność kontynuowana

Pozostałe przychody operacyjne

Koszty świadczeń pracowniczych
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01.01.201931.03.2019

01.01.2018 31.03.2018

Zmiana (%)

-

-

-

(37)

(29)

27,0%

(19 399)

(14 901)

30,2%

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)

2 600

2 341

11,1%

EBITDA

5 397

3 408

53,4%

Przychody finansowe

204

176

15,9%

Koszty finansowe

(36)

(180)

-80,2%

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

2 769

2 338

18,4%

Podatek dochodowy

(232)

(68)

241,8%

Zysk (strata) netto

2 537

2 270

11,8%

2 343

2 339

0,1%

195

(69)

380,9%

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

(90)

(129)

-30,2%

Pozostałe całkowite dochody netto razem

(90)

(129)

-30,2%

2 447

2 141

14,3%

2 252

2 210

1,9%

195

(69)

380,9%

Wyszczególnienie
Wartość sprzedanych towarów I materiałów
Inne
Razem koszty działalności operacyjnej

Zysk (strata) na działalności gospodarczej

Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
Składniki, które mogą zostać przeniesione w
późniejszych okresach do
rachunku zysków i strat

Suma całkowitych dochodów
Suma całkowitych dochodów przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli

Źródło: Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za okres 3 miesięcy zakończony 31
marca 2019 r.

W pierwszym kwartale 2019 r. przychody z działalności operacyjnej Działalności Wydzielanej wyniosły 22.000 tys.
zł. W strukturze przychodów dominowały przychody ze sprzedaży, które odpowiadały za 91,6% sumy przychodów
(20.148 tys. zł). Pozostałe kategorie przychodów stanowiło rozliczenie dotacji w kwocie 1.606 tys. zł jak również
pozostałe przychody operacyjne w wysokości 245 tys. zł.
Działalność Wydzielana w 2019 r. kontynuowała intensywny wzrost poprzez poszerzanie zakresu działalności i
penetrowaniu nowych rynków. Przychody na rzecz klientów zewnętrznych z usług za 1 kw. 2019 r. wyniosły 18.260
tys. zł (+24,7% r/r), a segment bioinformatyczny osiągnął w 1 kw. 2019 r. przychody na poziomie 2.246 tys. zł
(+55,1% r/r).
W okresie pierwszych trzech miesięcy 2019 r. przychody z tytułu rozliczenia dotacji wyniosły 1.606 tys zł (+51,0%
r/r) z czego na segment usługowy przypadało 875 tys. zł (+21,1% r/r), natomiast segment bioinformatyczny 714
tys. zł (+85,7% r/r)
Tabela 20. Struktura kosztów działalności operacyjnej Działalności Wydzielanej za okres od 1 stycznia 2019
do 31 marca 2019 wraz z danymi porównywalnymi (w tys. zł)
Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja

01.01.201931.03.2019

01.01.201831.03.2018

tys. zł

struktura

tys. zł

Struktura

(2 628)

13,5%

(1 067)

7,2%
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01.01.201931.03.2019

01.01.201831.03.2018

Zużycie surowców i materiałów

(3 774)

19,5%

(2 783)

18,7%

Usługi obce

(1 982)

10,2%

(2 497)

16,8%

(10 023)

51,7%

(7 932)

53,2%

Podatki i opłaty

(192)

1,0%

(138)

0,9%

Pozostałe koszty

(763)

3,9%

(453)

3,0%

-

-

-

-

(37)

0,2%

(29)

0,2%

(19 399)

100,0%

(14 901)

100,0%

Koszty świadczeń pracowniczych

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Inne
Razem koszty działalności operacyjnej

Źródło: Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za okres 3 miesięcy zakończony 31
marca 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi

Koszty operacyjne Działalności Wydzielanej w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 19.399 tys. zł (+30% r/r).
Główną pozycją kosztów operacyjnych, tak jak w całym roku, były koszty związane ze świadczeniami
pracowniczymi, które w I kw. 2019 r. wyniosły 10.023 tys. zł (+26,4% r/r), co odpowiadało za 51,7% kosztów
rodzajowych ogółem. Na koszty świadczeń pracowniczych składają się koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę
jak również koszty ubezpieczeń społecznych.
Drugą najistotniejszą pozycją kosztów operacyjnych w I kw. 2019 r. były koszty zużytych surowców i materiałów,
które wyniosły 3.774 tys. zł (+35,6%) i stanowiły 19,5% kosztów rodzajowych.
Usługi obce, stanowiły 10,2% kosztów rodzajowych ogółem i wyniosły 1.982 tys. zł (-20,6% r/r). Na koszty usług
obcych, tak jak w poprzednich okresach, w głównej mierze składały się usługi zlecane zewnętrznym kontrahentom
(w tym usługi badawcze), usługi transportowe oraz pozostałe usługi zlecone, niezbędne dla realizacji działalności
operacyjnej.
Amortyzacja środków trwałych w I kw. 2019 r. stanowiła 13,5% w strukturze kosztów rodzajowych i osiągnęła
wartość 2.628 tys. zł (+146,2% r/r).
Do pozostałych kosztów o wartości 37 tys. zł (+27,0% r/r) Działalność Wydzielana zaliczyła inne koszty
niesklasyfikowane w powyższych kategoriach takie jak zagraniczne podróże służbowe, udział w targach czy
konferencjach jak również koszty reklamy.
Zysk z działalności operacyjnej w I kwartale 2019 r. wyniósł 2.600 tys. zł co oznacza przyrost o 11,4% względem
analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA, zysk operacyjny powiększony o amortyzację wyniosła w 5.397
tys. zł wobec 3.408 tys zł rok wcześniej (58,5% r/r).
Zysk netto za okres I kwartału 2019 r. wyniósł 2.537 tys. zł co oznacza wzrost o 11,8% wobec 2 270 tys. zł rok
wcześniej.
W celu umożliwienia inwestorom analizy danych finansowych za 2016 r. dotyczących działalności, która po Dniu
Wydzielenia będzie przeniesiona na Emitenta w niniejszym Prospekcie zamieszczono skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Selvita S.A. za 2016 r. Poniżej przedstawiono podstawowe dane finansowe
dotyczące segmentu usługowego i segmentu bioinformatyki (a więc segmentów wydzielanych w ramach Podziału)
zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Selvita S.A. za rok 2016 (nota 6: Segmenty Operacyjne).
Tabela 21. Wybrane dane finansowe segmentu usługowego i segmentu bioinformatyki na podstawie noty
6 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Selvita S.A. za rok 2016

Wyszczególnienie

Usługi

Bioinformatyka

Razem

tys. zł

tys. zł

tys. zł

32 404

3 431

35 835

Przychody pomiędzy segmentami

2 667

475

3 142

Przychody z dotacji

1 384

-

1 384

Przychody z działalności kontynuowanej
Przychody na rzecz klientów zewnętrznych
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Wyszczególnienie

Przychody razem

Usługi

Bioinformatyka

Razem

tys. zł

tys. zł

tys. zł

36 455

3 906

40 361

8 736

1 567

10 302

279

155

434

1 720

(169)

1 550

Koszty
Alokowane koszty administracji centralnej,
wynagrodzeń Zarządu i koszty sprzedaży
Koszty pomiędzy segmentami
Wynik operacyjny

Źródło: Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Selvita S.A. sporządzone za okres zakończony 31 grudnia 2016 r.

W 2016 r. przychody segmentu usługowego i segmentu bioinformatyki zgodnie z notą 6 do sprawozdania
finansowego Selvita SA za 2016 r. wyniosły 40.361 tys. zł, a po korekcie o przychody między segmentami 37.219
tys. zł.
Przychody segmentu usług wyniosły 36.455 tys. zł z czego przychody na rzecz klientów zewnętrznych stanowiły
32.404 tys. zł. W segmencie bioinformatyki (Ardigen) przychody wyniosły 3.906 tys. zł z czego przychody na rzecz
klientów zewnętrznych – 3.431 tys. zł.
Koszty alokowane do ww. segmentów za 2016 r. wyniosły 10.302 tys. zł a koszty między segmentami 434 tys. zł.
Wynik operacyjny segmentu usługowego był dodatni i wyniósł 1.720 tys. zł a segmentu bioinformatyki był ujemny i
wyniósł -169 tys. zł.
Tabela 22. Suma aktywów i zobowiązań segmentu usługowego i segmentu bioinformatyki na podstawie
noty nr 6 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Selvita S.A. za rok 2016

Wyszczególnienie

Usługi

Bioinformatyka

Razem

Aktywa

47 144

1 323

48 466

Zobowiązania

11 603

57

11 660

Źródło: Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Selvita S.A. sporządzone za okres zakończony 31 grudnia 2016 r.

W 2016 r. aktywa segmentu bioinformatyki i segmentu usługowego wyniosły 48.466 tys. zł. Aktywa w segmencie
usługowym wyniosły 47.144 tys. zł i stanowiły 97,3% wartości łącznej.
Zobowiązania ogółem wyniosły 11 660 tys. zł, z czego 99,5% stanowiły zobowiązania segmentu usługowego.

7.1.1.1

Analiza rentowności

Zaprezentowane i omówione w niniejszym punkcie Prospektu wskaźniki rentowności są wielkościami
ekonomicznymi, jakie nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachunkowości MSSF i nie
mają zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Zarządu Emitenta stanowią
one tzw. Alternatywne pomiary wyników (APM). Definicje obliczeniowe wskaźników przedstawiono poniżej.
Wyliczone wartości APM dotyczą wyników osiągniętych przez Działalność Wydzielaną w latach 2017-2018 oraz w
okresie I kwartału 2019 r. i I kwartału 2018 r.
Tabela 23. Alternatywne Pomiary Wyników
Nazwa
Alternatywnego
Pomiaru Wyników

Definicja

Uzasadnienie zastosowania danego
Alternatywnego Pomiaru Wyników

EBITDA

Zysk na działalności operacyjnej
powiększony o amortyzację.

Miara pokazująca zdolność Emitenta do
generowania gotówki z podstawowej
działalności.
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Rentowność EBITDA

Stosunek zysku (straty) z działalności
operacyjnej powiększonego o
amortyzację (EBITDA) do przychodów z
działalności operacyjnej w okresie.

Rentowność EBITDA jest miarą
zdolności Emitenta do generowania
gotówki z podstawowej działalności
operacyjnej (nie uwzględnia kosztu
niegotówkowego, jakim jest
amortyzacja).

Rentowność
działalności operacyjnej

Stosunek zysku (straty) z działalności
operacyjnej (EBIT) do przychodów z
działalności operacyjnej w okresie.

Rentowność operacyjna jest miarą
zdolności Emitenta do generowania
gotówki z podstawowej działalności
operacyjnej.

Rentowność brutto

Stosunek zysku (straty) brutto do
przychodów z działalności operacyjnej w
okresie.

Rentowność brutto jest miarą zdolności
Emitenta do generowania zysków przed
uwzględnieniem opodatkowania.

Rentowność netto

Stosunek zysku (straty) netto do
przychodów z działalności operacyjnej w
okresie.

Rentowność netto jest miarą zdolności
Emitenta do generowania zysków z
działalności.

Rentowność aktywów
ogółem ROA

Stosunek zysku (straty) netto w okresie
do stanu aktywów na koniec okresu.

Rentowność aktywów jest miarą
zdolności Emitenta do generowania
zwrotu z posiadanych aktywów.

Rentowność kapitału
własnego ROE

Stosunek zysku (straty) netto w okresie
do stanu kapitału własnego na koniec
okresu.

Rentowność kapitału własnego jest
miarą zdolności Emitenta do
generowania zwrotu z posiadanego
kapitału własnego.

Poniżej przedstawiono wskaźniki rentowności osiągnięte przez Grupę Emitenta za 2018 i 2017 r. zgodnie ze
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia.

Tabela 24. Wskaźniki rentowności osiągane przez Działalność Wydzielaną w latach 2017 i 2018
2018

2017

Rentowność EBITDA

21,1%

14,9%

Rentowność działalności operacyjnej

14,5%

11,8%

Rentowność brutto

15,2%

9,2%

Rentowność netto

14,9%

7,5%

Stopa zwrotu z aktywów ogółem (ROA)

15,8%

8,9%

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

23,4%

11,4%

W analizowanym okresie Działalność Wydzielana osiągnęła pozytywną rentowność na wszystkich poziomach
rachunku wyników. Rentowność EBITDA i rentowność działalności operacyjnej wyniosła w 2018 r. 21,1% oraz
14,5% wobec odpowiednio 14,9% i 11,8% rok wcześniej. Dominujący wpływ na poprawę marż na działalności
podstawowej miał wzrost liczby i wartości realizowanych kontraktów. Działalność Wydzielana posiadająca
relatywnie wysoki udział kosztów osobowych (głównie koszty stałe) wraz ze zwiększaniem wartości przychodów
była w stanie osiągać w 2018 r. wyższe rentowności operacyjne niż w 2017 r. Kolejnym efektem wspierającym
przyrost rentowności był wzrost udziału wyżej marżowych kontraktów typu FTE nad kontraktami typu fixed price.
Rentowność zysku brutto wzrosła w analizowanym okresie z 9,2% w 2017 r. do 15,2% rok później. Poza wpływem
poprawy rentowności podstawowej działalności operacyjnej, na rentowność brutto wpłynęło również pozytywne
saldo działalności finansowej w 2018 r. wobec ujemnego salda w 2017 r. Główną przyczyną były różnice kursowe
i dominujący wpływ ujemnych różnic kursowych, które obciążyły koszty finansowe w 2017 r. a w 2018 r. wpływ
pozytywny miały dodatnie różnice kursowe, które zostały ujęte w przychodach finansowych.
Tabela 25. Wskaźniki rentowności osiągane przez Działalność Wydzielaną za okres od 1 stycznia 2019 do
31 marca 2019 r. oraz od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 r
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01.01.201931.03.2019

01.01.201831.03.2018

Rentowność EBITDA

24,5%

19,8%

Rentowność działalności operacyjnej

11,8%

13,6%

Rentowność brutto

12,6%

13,6%

Rentowność netto

11,5%

13,2%

Stopa zwrotu z aktywów ogółem (ROA)

2,7%

3,1%

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

4,9%

4,6%

W okresie I kwartału 2019 r. jak również I kwartału 2018 r. Działalność Wydzielana osiągnęła pozytywną rentowność
na wszystkich poziomach rachunku wyników. Rentowność EBITDA i rentowność działalności operacyjnej wyniosła
w I kw. 2019 r. 24,5% oraz 11,8% wobec odpowiednio 19,8% i 13,6% rok wcześniej.
Rentowność zysku brutto spadła w analizowanym okresie z 13,6% w 1 kw. 2018 r. do 12,6% rok później.
Rentowność netto była słabsza w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, która wyniosła 11,5%
(-1,6% r/r) w 1 kw. 2018 r.
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) była o 0,3% wyższa względem analogicznego okresu porównawczego i
wyniosła w I kw. 2019 r. 4,9%.

7.1.1.2

Analiza struktury aktywów

Poniżej przedstawiono wartości i strukturę aktywów Działalności Wydzielanej na dzień 31.12.2018 r. jak również
31.12.2017 r. wg zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego
przeznaczenia za lata 2017-2018 oraz niebadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego
przeznaczenia za okres zakończony 31.03.2019 r. sporządzonych zgodnie z MSSF.
Tabela 26. Aktywa Działalności Wydzielanej na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
specjalnego przeznaczenia w latach 2017 i 2018 oraz na dzień 31 marca 2019 r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie

31.03.2019

31.12.2018

tys. zł

struktura

Rzeczowe aktywa trwałe

18 641

Aktywa z tytułu prawa do
użytkowania

31.12.2017

tys. zł struktura

tys. zł struktura

20,2%

17 272

23,8%

4 533

9,5%

16 964

18,4%

-

-

-

-

281

0,3%

281

0,4%

281

0,6%

32

0,0%

92

0,0%

73

0,2%

4 338

4,7%

4 336

6,0%

3 538

7,4%

333

0,4%

92

0,1%

196

0,4%

40 588

43,9%

22 072

30,4%

8 621

18,0%

1 110

1,2%

1 110

1,5%

571

1,2%

19 750

21,4%

20 562

28,3%

14 243

29,7%

3 028

3,3%

792

1,1%

633

1,3%

2 350

2,5%

1 268

1,7%

1 758

3,7%

83

0,1%

89

0,1%

93

0,2%

25 441

2,5%

26 691

36,8%

22 021

45,9%

51 763

56,1%

50 512

69,6%

39 319

82,0%

Aktywa trwałe

Wartość firmy
Pozostałe aktywa
niematerialne
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu
kontraktów długoterminowych
Pozostałe aktywa
Pozostałe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem
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92 352

100,0%

72 584

100,0%

47 940

100,0%

Źródło: Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia sporządzone za lata 2017-2018 oraz
niezbadane skonsolidowane sprawozdanie specjalnego przeznaczenia za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.

Wartość aktywów ogółem Działalności Wydzielanej na koniec 2017 r. wyniosła 47.940 tys. zł. W strukturze aktywów
największy udział miały aktywa obrotowe, które odpowiadały za 82,0% sumy bilansowej wobec 18,0%
stanowiących aktywa trwałe.
Aktywa obrotowe Działalności Wydzielanej o wartości 39.319 tys. zł składały się głównie z dwóch pozycji tj.
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, jak również środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
Należności w 2017 r. wyniosły 14.243 tys. zł a środki pieniężne i ekwiwalenty 22.021 tys. zł. Należności z tytułu
dostaw i usług to głównie należności od kontrahentów, jakimi są międzynarodowe firmy farmaceutyczne,
biotechnologiczne czy chemiczne.
Środki pieniężne i ekwiwalenty wyniosły na dzień 31 grudnia 2017 r. 22.021 tys. zł. a ich udział w strukturze aktywów
Działalności Wydzielanej wyniósł 45,9%.
Aktywa trwałe na koniec 2017 r. składały się głównie z rzeczowych aktywów trwałych o wartości 4.533 tys. zł. Wśród
rzeczowych aktywów trwałych można wyróżnić przede wszystkim sprzęt laboratoryjny. Drugą istotną pozycją
aktywów trwałych na koniec 2017 r. było aktywo z tytułu podatku odroczonego w wysokości 3.538 tys. zł.
Wartość aktywów razem Działalności Wydzielanej na koniec 2018 r. wynosiła 72 584 tys. zł., co oznacza przyrost
o 51,4 % wobec końca poprzedniego roku. W strukturze aktywów dominowały aktywa obrotowe, których wartość
wyniosła 50.512 tys. zł i stanowiła 69,59% sumy aktywów. Aktywa trwałe z kolei, których wartość wyniosła 22.072
tys. zł, odpowiadały za 30,41% sumy aktywów.
Najistotniejszą pozycją wśród aktywów trwałych były rzeczowe aktywa, których wartość wyniosła 17.272 tys. zł.
Wśród powyższej pozycji 13.306 tys zł (czyli 77,22% sumy rzeczowych aktywów trwałych) stanowił sprzęt
laboratoryjny, wyposażenie i aparaty laboratoryjne.
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosło 4.336 tys. zł. i stanowiło 5,96% sumy aktywów
ogółem.
Największą pozycję aktywów obrotowych Działalności Wydzielanej na koniec 2018 r. stanowiły środki pieniężne i
ich ekwiwalenty, które wyniosły 26.691 tys. zł, a ich udział w strukturze aktywów wyniósł 36,8%.
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe wyniosły 20.562 tys. zł i stanowiły 28,33% sumy aktywów ogółem.
Głównym składnikiem tej pozycji aktywów były należności z tytułu dostaw i usług, które na koniec 2018 r. wyniosły
12.370 tys. zł., co stanowiło 60,1% należności krótkoterminowych. Należności z tytułu dostaw i usług stanowiły
należności od kontrahentów, do których należą głównie duże międzynarodowe firmy farmaceutyczne, chemiczne i
biotechnologiczne.
Przyrost należności wobec stanu na koniec 2017 r. spowodowany był zwiększeniem skali prowadzonej działalności,
a tym samym przychodów ze sprzedaży i należności handlowych.
Na zapasy o wartości 1.110 tys. zł składały się głównie odczynniki i inne materiały niezbędne do realizacji prac
laboratoryjnych.
Na należności z tytułu kontraktów długoterminowych o wartości 792 tys. zł składały się należności ze zleceń
rozliczanych z kontrahentami w miarę upływu założonego okresu.
Wartość aktywów ogółem Działalności Wydzielanej na dzień 31 marca 2019 r. wyniosła 92.352 tys. zł i wzrosła o
27,2% względem stanu na koniec w 2018 r. W strukturze aktywów największy udział miały aktywa obrotowe, które
odpowiadały za 56,1% wobec 43,1% stanowiących aktywa trwałe.
Na aktywa obrotowe Działalności Wydzielanej o wartości 51.763 tys. zł (+2,5% r/r) jak w poprzednich okresach
składały się głównie należności od kontrahentów oraz środki pieniężne i ekwiwalenty. Należności w 1 kw. 2019 r.
wyniosły 19.750 tys. zł, a środki pieniężne 25.441 tys. zł.
Środki pieniężne i ekwiwalenty wyniosły na dzień 31 marca 2019 r. 25.441 tys. zł. (-4,7% r/r), a ich udział w
strukturze aktywów Działalności Wydzielanej wyniósł 2,5%.
Największą pozycją aktywów trwałych na 31 marca 2019 r. były rzeczowe aktywa trwałe o wartości 18.641 tys. zł
(+7,9% r/r). Wśród rzeczowych aktywów trwałych można wyróżnić przede wszystkim sprzęt laboratoryjny. Drugą
istotną pozycją aktywów trwałych na dzień 21 marca 2019 r. było aktywo z tytułu podatku odroczonego w wysokości
4.338 tys. zł.
Kolejną istotną pozycją w aktywach trwałych Działalności Wydzielanej były aktywa z tytułu prawa do użytkowania,
których wartość wyniosła 16.964 tys. zł Ujawnienie tej pozycji w bilansie Działalności Wydzielanej związane jest z
wejściem w życie od 1 stycznia 2019r. MSSF 16, który wymaga wykazywania umów najmu nieruchomości w
bilansie (w przypadku Działalności Wydzielanej dotyczących głównie najmu pomieszczeń laboratoryjnych i
biurowych).
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Na zapasy o wartości 1.110 tys. zł składały się głównie odczynniki i inne materiały niezbędne do realizacji prac
laboratoryjnych i nie zmieniły wartości względem okresu porównawczego w 2018 r.
Na należności z tytułu kontraktów długoterminowych o wartości 3.028 tys. zł składały się należności ze zleceń
rozliczanych z kontrahentami w miarę upływu założonego okresu.

7.1.2

Przyszły rozwój Emitenta jak również działania w zakresie badań i rozwoju

Przyszły rozwój Emitenta związany jest z sukcesem procesu Podziału, po którym na Emitenta zostanie przeniesiona
Działalność Wydzielana wraz z udziałami/akcjami w spółkach zależnych. Zamierzenia co do dalszego rozwoju
Emitenta zostały wskazane w pkt. 5.4.1. niniejszego rozdziału Prospektu.
Działania w zakresie badań i rozwoju dotyczą przede wszystkim projektów, na które Selvita S.A. i spółki zależne,
otrzymały granty, a które to projekty będą dalej realizowane przez Grupę Emitenta po Dniu Wydzielenia. Projekty
te zostały wskazane w pkt. 5.1.1. niniejszego rozdziału Prospektu.
Wyniki działalności operacyjnej

7.2.1

Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub
nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na dochody z działalności operacyjnej wraz ze
wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na te dochody.

Wśród głównych czynników, które w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym specjalnego
przeznaczenia za lata zakończone 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r.w sposób istotny kształtowały wynik z
działalności operacyjnej Działalności Wydzielanej, wymienić należy:




Wzrost skali prowadzonej działalności pozwolił na przyrost rentowności. Działalność Wydzielana, będąc
oparta w istotnym stopniu na kapitale ludzkim, ponosiła i ponosi istotne koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń
społecznych jak również inne koszty stałe konieczne do utrzymania infrastruktury badawczej. Dzięki
pozyskaniu większej liczby kontraktów w 2018 r. i wzroście przychodów ze sprzedaży z 50.956 tys. zł za
2017 r. do 70.679 tys. zł za 2018 r. Działalność Wydzielana była w stanie wykorzystać efekt dźwigni
operacyjnej i poprawić rentowność.
Istotny wzrost udziału projektów realizowanych w ramach współpracy typu FTE co jest zgodne z
założonym kierunkiem rozwoju Działalności Wydzielanej, po Dniu Wydzielenia przeniesionej na Emitenta.
Szczególnie widoczny przyrost miał miejsce w obszarze Chemii Kontraktowej, gdzie udział kontraktów
typu FTE w 2018 r. wyniósł 90%. W tym zakresie warto wspomnieć o dwóch istotnych umowach, których
realizacja będzie kontynuowana po Dniu Wydzielenia przez Emitenta oraz spółki zależne, które znajdą się
w jego Grupie, tj.:








W dniu 5 lipca 2019 r. Selvita S.A. poinformowała o otrzymaniu od jednej z globalnych firm
biotechnologicznych z siedzibą w Europie ("Klient") kolejnego zlecenie ("Zlecenie") w ramach
umowy ramowej, która została zawarta pomiędzy Spółką a Klientem w dniu 1 lutego 2018 r.
("Umowa"). Wartość Zlecenia wynosi 1.353.800 EUR (5.747.152 PLN przeliczonych po kursie 1
EUR= 4,2452 PLN). Zlecenie dotyczy świadczenia usług polegających na syntezie związków
chemicznych mającej na celu wsparcie rozwoju projektów innowacyjnych Klienta.
W dniu 27 grudnia 2018 r. Selvita S.A. poinformowała o otrzymaniu od jednej z globalnych firm
biotechnologicznych z siedzibą w Europie kolejnych pięciu zleceń w ramach umowy ramowej,
która została zawarta pomiędzy Spółką a klientem w dniu 1 lutego 2018 r. Wartość Zleceń
wyniosła 898.285,25 EUR (3.847.535,38 PLN przeliczonych po kursie 1 EUR=4,2832 PLN).
Zlecenia dotyczą świadczenia usług polegających na syntezie związków chemicznych mającej
na celu wsparcie rozwoju projektów innowacyjnych Klienta. Na skutek otrzymania
przedmiotowych Zleceń wartość Umowy w okresie 12 miesięcy od dnia jej podpisania uległa
istotnej zmianie tj. podwyższeniu o 50,06%, wobec czego łączna wartość Umowy wyniosła
2.692.729,25 EUR, tj. 11.533.497,92 PLN przeliczonych po ww. kursie.
W dniu 27 sierpnia 2018 r. Selvita otrzymała od jednej z globalnych firm biotechnologicznych z
siedzibą w Europie zlecenie, którego wartość wyniosła 1.119.217 EUR (4.784.428 PLN
przeliczonych po kursie 1 EUR=4,2748 PLN) w ramach umowy ramowej, jaka została zawarta
pomiędzy ww. stronami w dniu 1 lutego 2018 r. Umowa dotyczy realizacji na rzecz Klienta
zintegrowanego projektu badawczego. Na skutek zawarcia przedmiotowego Zlecenia wartość
Umowy w okresie 12 miesięcy, od dnia jej podpisania, wynosi łącznie 1.794.444 EUR (7.670.889
PLN przeliczonych po kursie 1 EUR=4,2748 PLN).

W związku z intensyfikacją prac w obszarze zintegrowanych projektów drug discovery, Dział Chemii
Kontraktowej w 2018 r. zainwestował w specjalistyczną aparaturę wspierającą pracę nad projektami
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badawczo-rozwojowymi, w tym przede wszystkim nad syntezą równoległą oraz automatycznym
oczyszczaniem i analizą związków organicznych, podnosząc efektywność tych procesów oraz ich jakość
i uzyskując zwiększenie zakresu oferowanych usług.
W 2018 r. zwiększono liczbę zatrudnionych naukowców, w tym w Dziale Biologii dwukrotnie, co było
związane z widocznym przyrostem popytu przekładającym się na wzrost liczby zawartych kontaktów, co
z kolei pozwala założyć w przyszłości dalszy wzrost skali prowadzonej działalności.
Kontynuowano działania mające na celu zwiększania stopnia penetracji rynków Europy Zachodniej i USA
ze szczególnym uwzględnieniem oferty skierowanej do klientów farmaceutycznych/biotechnologicznych
poszukujących zintegrowanych rozwiązań dla projektów związanych z rozwojem leków.
Zarząd Ardigen S.A. podjął decyzję o rozwijaniu i wprowadzeniu na rynek trzech technologicznych platform
in silico bazujących na sztucznej inteligencji (platforma analizy mikrobiomu, platforma predykcji
neoepitopu, platforma odkrywania biomarkerów), co w przyszłości może mieć kluczowe znaczenie dla
immunoterapii onkologicznych i co za tym idzie wzrost oferty produktowej tej spółki.

Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach Działalności
Wydzielanej, w sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazują takie zmiany.

Omówienie zmian w poziomie sprzedaży netto lub przychodach netto zostało zawarte w pkt 7.1 niniejszej części
Prospektu. Poza zmianami opisanymi w wyżej wymienionym punkcie, w opinii Zarządu Emitenta, nie nastąpiły
żadne inne znaczące zmiany w wielkości przychodów netto bądź sprzedaży netto Działalności Wydzielanej, która
po Dniu Wydzielenia zostanie przeniesiona na Emitenta.

8

ZASOBY KAPITAŁOWE

Poniższa analiza zasobów kapitałowych została sporządzona na podstawie danych finansowych pochodzących ze
zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia,
sporządzonego za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku oraz niezbadanego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia sporządzonego za okres zakończony
31 marca 2019 r., sporządzonych zgodnie z MSSF. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego
przeznaczenia za lata 2017-2018 zostało zamieszczone w pkt. 18.5 rozdziału III Prospektu, a skonsolidowane
sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za okres zakończony 31 marca 2019 r. zostało zamieszczone
w pkt 18.2 rozdziału III Prospektu.
Emitent w niniejszym Prospekcie zamieścił również jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 22 marca
2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.(pkt 18.1 rozdziału III) jak i dodatkowo w Prospekcie
zamieszczono również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selvita S.A. za 2016 r.(pkt 18.5 rozdziału
III).
Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego
przeznaczenia za lata 2017-2018 była spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355, w której imieniu działał kluczowy
biegły rewident, Pan Marcin Krupa, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 11142.
Biegłym rewidentem dokonującym badania jednostkowych historycznych informacji finansowych Emitenta za okres
od 22 marca do 30 kwietnia 2019 r. jest ALFA Audit &Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) al. Jana
Pawła II 29, podmiot wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod nr 3811. Kluczowy Biegły Rewident – Łukasz Godlewski, nr 12068.
Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Selvita S.A. za 2016 r. była spółka Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła
II 22 wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu, której działał kluczowy biegły rewident, Pan
Marek Turczyński.
Podział Selvita S.A. zgodnie z Planem Podziału (który stanowi Załącznik nr 3 do Prospektu) i przeniesienie
Działalności Wydzielanej na Emitenta powoduje, iż Emitent poczynił znaczące zobowiązania w rozumieniu art.18
Rozporządzenia 2019/980.
Opinia z badania Planu Podziału została sporządzona na potrzeby transakcji Podziału oraz złożona w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Badanie było przeprowadzone zgodnie z art. 537 i art. 538 Kodeksu spółek handlowych przez biegłego rewidenta
Grzegorza Oszczypałę o nr ewidencyjnym 10192 działającym w ramach firmy audytorskiej nr ewidencyjny 3747
Grzegorz Oszczypała – Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Krakowie.
Zarząd Emitenta zdecydował, że w celu oddania obrazu sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej Grupy
Emitenta, który na Datę Prospektu nie prowadzi działalności operacyjnej, przedstawi w niniejszym Prospekcie
skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia obejmujące swoim zakresem działalność
prowadzoną przez Działalność Wydzielaną w latach 2017-2018 jak również skonsolidowane sprawozdanie
finansowe specjalnego przeznaczenia za okres zakończony 31 marca 2019 r. Sprawozdanie specjalnego
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przeznaczenia jest sprawozdaniem typu carve-out i obejmuje zakresem działalność prowadzoną przez Działalność
Wydzielaną, która po Dniu Wydzielenia będzie przeniesiona na Emitenta.
Uzasadnienie przedstawienia w Prospekcie sprawozdań specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018 oraz za
okres obrotowy zakończony 31 marca 2019 r. i dodatkowo sprawozdania skonsolidowanego Grupy Selvita S.A. za
2016 r. znajduje się w pkt 18 niniejszego rozdziału Prospektu.
Zaprezentowane w niniejszym Prospekcie, skonsolidowane sprawozdania finansowe specjalnego przeznaczenia
(tj. sprawozdanie za lata 2017-2018 jak również sprawozdanie za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.),
nie są sprawozdaniami Grupy Kapitałowej Emitenta (która to Grupa na datę ww. sprawozdań jak również na Datę
Prospektu nie istnieje) lecz dotyczą części wydzielanej z Grupy Selvita S.A. Celem sporządzenia sprawozdań
specjalnego przeznaczenia jest przedstawienie historycznych danych finansowych działalności, która obecnie jest
prowadzona w Grupie Selvita S.A. a po Dniu Wydzielenia będzie prowadzona przez nowopowstałą Grupę Selvita
CRO S.A.
Poniżej przedstawioną analizę zasobów kapitałowych należy czytać i interpretować łącznie z czynnikami ryzyka
przedstawionymi w Części II – Czynniki ryzyka oraz innymi danymi finansowymi zamieszczonymi w innych
częściach Prospektu.
Pewne wielkości przedstawione w danych finansowych zostały zaokrąglone. Stąd poszczególne sumy w tabelach
mogą nie być sumami arytmetycznymi w wyniku tych zaokrągleń. Dotyczy to również wielkości procentowych.
Informacje dotyczące zasobów kapitałowych Emitenta i Działalności Wydzielanej
Poniżej przedstawiono strukturę źródeł finansowania majątku Działalności Wydzielanej na dzień 31 grudnia 2018
r. oraz 31.12.2017 r. zgodnie ze zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym specjalnego przeznaczenia oraz na dzień 31.03.2019 r. zgodnie z niebadanym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia sporządzonym za okres zakończony 31 marca 2019 r.
Tabela 27. Skonsolidowane źródła finansowania Działalności Wydzielanej wg stanu na 31.12.2018, na
31.12.2017 r. oraz na 31.03.2019 r.
Wyszczególnienie

31.03.2019

31.12.2018

31.12.2017

tys. zł struktura

tys. zł struktura

tys. zł

31.608

34,2%

31 608

43,5%

27 453

57,3%

121

0,1%

212

0,3%

110

0,2%

14 423

15,6%

3 926

5,4%

4 155

8,7%

2 343

2,5%

10 496

14,5%

3 926

8,2%

48 495

52,5%

46 242

63,7%

35 644

74,4%

3 053

3,3%

2 947

4,1%

1 698

3,5%

51 548

55,8%

49 190

67,8%

37 342

77,9%

Długoterminowe kredyty i pożyczki

-

-

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

19 019

20,6%

5 672

7,8%

1 086

2,3%

0,1%

95

0,1%

94

0,2%

0,5%

188

0,3%

40

0,1%

0,1%

141

0,2%

201

0,4%

21,3%

6 095

8,4%

1 421

3,0%

struktura

Kapitał własny
Kapitał zapasowy
Różnice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z
lat ubiegłych)
Zysk (strata) netto
Kapitały przypadające
akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kapitały przypadające udziałom
niedającym kontroli
Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu świadczeń
emerytalnych
Rezerwa na podatek odroczony
Przychody przyszłych okresów
Zobowiązania długoterminowe razem

95
424
133
19 671

Zobowiązania krótkoterminowe
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kontraktów
długoterminowych
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty
bankowe
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7 482

8,1%

9 167

12,6%

4 478

9,3%

2 683

2,9%

1 157

1,6%

380

0,8%

31

0,0%

13

0,0%

6

0,0%

6 399

6,9%

1 896

2,6%

508

1,1%

0,0%

198

0,3%

0

0,0%

4 069

4,4%

4 751

6,5%

3 490

7,3%

469

0,5%

116

0,2%

315

0,7%

Zobowiązania krótkoterminowe
razem

21 133

22,9%

17 299

23,8%

9 177

19,1%

Zobowiązania razem

40 804

44,2%

23 394

32,2%

10 598

22,1%

Pasywa razem

92 352

100,0%

72 584

100,0%

47 940

100,0%

Pozostałe zobowiązania finansowe
Bieżące zobowiązania podatkowe
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów

-

Źródło: Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia sporządzone za lata 2017-2018 oraz
niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca
2019 r.

Suma pasywów Działalności Wydzielanej na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 47.940 tys. zł. Kapitał własny razem
na koniec 2017 r. wyniósł 37.342 tys. zł z czego 35.644 tys. zł przypadało na akcjonariuszy jednostki dominującej
a pozostałe 1.698 tys. zł na udziałowców mniejszościowych. Kapitał własny stanowił 77,9% sumy bilansowej.
Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 1.421 tys. zł i stanowiły 3,0 % sumy pasywów
ogółem. Główną pozycją w zobowiązaniach długoterminowych stanowiły pozostałe zobowiązania finansowe w
kwocie 1.086 tys. zł. Na tą pozycję składały się zobowiązania z tytułu leasingów, w części długoterminowej.
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2017 r. osiągnęły wartość 9.177 tys. zł. Największą pozycją w
tej kategorii były zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, których wartość wyniosła 4.478 tys. zł.
Zobowiązania te stanowią głównie zobowiązania handlowe wynikające z realizacji kontraktów, tj., zobowiązania
wobec poddostawców i kooperantów, z którymi Działalność Wydzielana współpracowała, a po Dniu Wydzielenia
będzie współpracować Emitent, w ramach prowadzonej działalności podstawowej.
Kolejną pozycją składającą się na zobowiązania krótkoterminowe były krótkoterminowe rezerwy, których wartość
wyniosła 3.490 tys. zł. Na tą pozycję składały się głównie rezerwy na świadczenia pracownicze o wartości 2.744
tys. zł (w tym rezerwa na premie - 1.690 tys. zł, rezerwa urlopowa – 1.054 tys. zł), jak również rezerwa na koszty
materiałów i usług w wysokości 746 tys. zł.
Pozostałe zobowiązania finansowe, na które składała się krótkoterminowa część leasingów wyniosły na koniec
2017 r. 508 tys. zł.
Suma pasywów Działalności Wydzielanej na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 72.584 tys. zł, co oznacza wzrost o
51,4% wobec stanu na koniec roku poprzedniego.
W pasywach bilansu na dzień 31 grudnia 2018 r. największą wartość stanowił kapitał własny, który na koniec 2018
r. wynosił 49.190 tys. zł i odpowiadał za 67,8% sumy bilansowej. W strukturze kapitału własnego dominował kapitał
zapasowy, którego wartość wyniosła 31.608 tys. zł.
Zobowiązania długoterminowe wyniosły 6.095 tys. zł i stanowiły 8,4% sumy pasywów. W strukturze zobowiązań
długoterminowych największy udział miały pozostałe zobowiązania finansowe, które wyniosły 5.672 tys. zł. Na tą
pozycję składała się część długoterminowa leasingów zaciągniętych na finansowanie nabycia sprzętu
laboratoryjnego.
Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 17.299 tys. zł i stanowiły 23,8% sumy pasywów ogółem. Najistotniejszą
pozycją zobowiązań krótkoterminowych były zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w
wysokości 9.365 tys, co stanowiło 12,90% pasywów.
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania finansowe wyniosły 5.672 tys. zł i składały się na nie części
krótkoterminowe leasingów zaciągniętych na sfinansowanie aktywów trwałych.
Rezerwy krótkoterminowe na koniec 2018 r. wyniosły 5.751 tys. zł z czego 3.302 tys. zł stanowiły rezerwy na
świadczenia pracownicze.
Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki zadłużenia Działalności Wydzielanej, sporządzone na podstawie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia sporządzonego za lata obrotowe
zakończone 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku.
Suma pasywów Działalności Wydzielanej na dzień 31 marca 2019 r. wyniosła 92.352 tys. zł.
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W pasywach bilansu na dzień 31 marca 2019 r. największą wartość stanowił kapitał własny, który wynosił 51.548
tys. zł i odpowiadał za 55,8% sumy bilansowej (+4,8% r/r). W strukturze kapitału własnego dominował kapitał
zapasowy, którego wartość nie różniła się od roku poprzedniego i wyniosła 31.608 tys. zł. Drugą największą
pozycją w strukturze kapitałów własnych były zyski zatrzymane (z lat ubiegłych), które były równe 14.423 tys. zł (i
stanowiły 15,6% całej sumy bilansowej. W porównaniu do 1 kw. 2018 r. różnica zysków zatrzymanych wynosi
10.496 tys. zł i była spowodowana w celu podjęcia dalszych inwestycji w rozwój Działalności Wydzielanej.
Zobowiązania długoterminowe wyniosły 19.671 tys. zł i stanowiły 21,3% sumy pasywów. W strukturze zobowiązań
długoterminowych największy udział miały pozostałe zobowiązania finansowe, które wyniosły 19.019 tys. zł.
Istotny przyrost tej pozycji wobec stanu na 31 grudnia 2018 r. wynika wejścia z życie od 1 stycznia 2019 r. MSSF
16, który wymaga wykazywania umów najmu nieruchomości w bilansie. W aktywach wykazano pozycję aktywów z
tytułu prawa do użytkowania, w pasywach zostały one ujęte w pozostałych zobowiązaniach finansowych.
Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 21.133 tys. zł (+22,2% r/r) i stanowiły 22,9% sumy pasywów ogółem.
Najistotniejszą pozycją zobowiązań krótkoterminowych były zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania w wysokości 7.482 tys, co stanowiło 8,1% pasywów. W porównywalnym okresie w 1 kwartale 2018
r. zobowiązania krótkoterminowe były o 22,5% wyższe stanowiąc 12,6% sumy pasywów ogółem wynosząc 9.167
tys. zł.
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania finansowe wyniosły 6.399 tys. zł i były o 237.7% wyższe rok do roku ze
względu na większą ilość zaciągniętych krótkoterminowych leasingów by sfinansować aktywa trwałe.
Rezerwy krótkoterminowe na koniec pierwszego kwartału 2019 r. wyniosły 4.069 tys. zł (-14,4% r/r) z czego 3.330
tys. zł stanowiły rezerwy na świadczenia pracownicze.
Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki zadłużenia Działalności Wydzielanej, sporządzone na podstawie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia sporządzonego za lata obrotowe
zakończone 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 roku oraz za okres zakończony 31 marca 2018 i 31 marca 2019 r.
Zaprezentowane i omówione w poniższej tabeli wskaźniki zadłużenia są wielkościami ekonomicznymi jakie nie
znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachunkowości MSR/MSSF i nie mają zastosowania w
ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Zarządu Emitenta stanowią one tzw. Alternatywne
pomiary wyników (APM). Definicje obliczeniowe wskaźników przedstawiono poniżej. Wyliczone wartości APM
dotyczą przeszłych okresów sprawozdawczych (roku 2018 i roku 2017 oraz 1 kw. 2018 i 2019 r.). Poniżej
przedstawiono definicje Alternatywnych Pomiarów Wyników oraz uzasadnienie ich zastosowania:
Tabela 28. Alternatywne Pomiary Wyników – wskaźniki zadłużenia Działalności Wydzielanej
Nazwa Alternatywnego Pomiaru
Wyników

Definicja

Uzasadnienie zastosowania
danego Alternatywnego
Pomiaru Wyników

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Stan zobowiązań ogółem i rezerw
na koniec okresu/stan aktywów
ogółem na koniec okresu.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
pokazuje jaka część aktywów
Grupy Emitenta jest finansowana
zobowiązaniami.

Wskaźnik zadłużenia kapitałów
własnych

Stan zobowiązań ogółem i rezerw
na koniec okresu/stan kapitałów
własnych na koniec okresu.

Wskaźnik zadłużenia kapitałów
własnych
pokazuje
stopień
zaangażowania zobowiązań w
finansowaniu
działalności
przedsiębiorstwa w stosunku do
poziomu zaangażowania kapitału
własnego.

Tabela 29. Wskaźniki zadłużenia Działalności Wydzielanej (w tys. zł)

31.03.2019

2018

2017

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

44,2%

32,2%

22,1%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

79,2%

47,6%

28,4%
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Struktura finansowania Działalności Wydzielanej cechuje się przewagą kapitałów własnych. Wskaźnik ogólnego
zadłużenia na koniec 2018 r. wyniósł 32,2%, a stan zadłużenia kapitałów własnych 47,6%.
Wskaźniki zadłużenia zwiększyły swoją wartość wobec stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (odpowiednio 22,1% i
28,4%) z racji szeregu inwestycji w sprzęt laboratoryjny poniesionych, w 2018 r., które w większości były
finansowane leasingiem. Pozycja bilansowa pozostałe zobowiązania finansowe, za które odpowiada w
zdecydowanej większości leasing, wzrosła z poziomu 1.593 tys. zł na koniec 2017 r. do poziomu 7.568 tys. zł na
koniec 2018 r. Udział tej pozycji w sumie bilansowej zwiększył się w analizowanym okresie z 3,3% do 10,4%.
Wskaźniki zadłużenia na dzień 31 marca 2019 r. były wyższa niż na koniec 2018 r. Wskaźnik ogólnego zadłużenia
na dzień 31 marca 2019 był wyższy o 12,0 pkt proc. w porównaniu do stanu na koniec 2018 r. i wyniósł 44,2%. Z
kolei stan zadłużenia kapitałów własnych wzrósł z 47,6% na koniec 2018 r. do 79,2% w na dzień 31 marca 2019 r.
Podwyższone wartości wskaźnika zadłużenia wynikały przede wszystkim z wejścia w życie standardu MSSF 16 od
1 stycznia 2019 r. i koniecznością ujęcia zarówno w aktywach jak i zobowiązaniach najmu powierzchni biurowych
i laboratoryjnych.
Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pieniężnych
W poniższej tabeli przedstawiono skonsolidowane przepływy środków pieniężnych Działalności Wydzielanej za
okres 2017-2018 zgodnie ze zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
specjalnego przeznaczenia oraz za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019r. zgodnie z niezbadanym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia sporządzonym za okres zakończony 31
marca 2019 r, zgodnie z MSSF.
Tabela 30. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Działalności Wydzielanej za lata 2017-2018
(w tys. zł)
Wyszczególnienie

2018

2017

11 495

4 251

100

6 287

4 534

3 232

102

153

59

0

(3 243)

483

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów

(540)

(144)

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i
pożyczek

5 466

729

Zmiana stanu dotacji

(5 072)

(1 960)

Zmiana stanu rezerw

1 261

1 452

(3 237)

862

Podatek dochodowy zapłacony

550

550

Podatek w rachunku zysków i strat

220

930

11 595

10 539

(7 776)

(1 599)

Nabycie pozostałych aktywów finansowych

(57)

-

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

(40)

-

Odsetki otrzymane

156

48

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zysk (strata) za rok obrotowy
Korekty:
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz
wartości niematerialne
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy, netto
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności

Zmiana stanu pozostałych aktywów

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
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Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
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2018

2017

30

-

(30)

-

(7 717)

(1 551)

(684)

(544)

60

6

1 579

573

Spłata pożyczek/kredytów

(70)

(49)

Odsetki zapłacone

(93)

(48)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

792

(62)

4 670

8 926

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
sprawozdawczego

22 021

13 095

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
sprawozdawczego

26 691

22 021

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów
Otrzymane dotacje

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

Źródło: Zbadane Skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018

W 2017 r. skonsolidowane przepływy z działalności operacyjnej Działalności Wydzielanej wyniosły 10.539 tys. zł,
co potwierdza że działalność operacyjna w obszarze usługowym generuje istotny strumień środków pieniężnych.
Zysk netto za okres obrotowy wyniósł 4.251 tys. zł i stanowił 40,3% udziału w przepływach operacyjnych. Korekty
zysku netto wyniosły 6.287 tys. zł.
Na korekty zysku netto największy wpływ miała amortyzacja, która w 2017 r. wyniosła 3.232 tys. zł. Kolejnymi
istotnymi pozycjami było dodatnie saldo na rezerwach, które w 2017 r. wyniosło 1.452 tys. zł i miało pozytywny
wpływ na przepływy operacyjne.
W ramach kapitału obrotowego pozytywnie na przepływy operacyjne wpłynęło zwiększenia stanu zobowiązań
krótkoterminowych o 729 tys. zł jak również spadek należności o 483 tys. zł. Ujemny wpływ na przepływy z
działalności operacyjnej miał przyrost zapasów o 144 tys. zł.
Przepływy z działalności inwestycyjnej w 2017 r. osiągnęły wartość – 1.551 tys zł. Nabycia aktywów rzeczowych
odpowiadało za 1.599 tys. zl a odsetki otrzymane 48 tys. zł
Przepływy z działalności finansowej Działalności Wydzielanej wyniosły w 2017 r. – 62 tys. zł, na co wpływ miała
spłata zobowiązań z tytułu leasingów i kredytów w wysokości odpowiednio 544 tys. zł i 49 tys. zł, otrzymane dotacje
- 573 tys zł jak również w mniejszym stopniu zaciągnięte kredyty i zapłacone odsetki.
Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 13.095 tys. zł. W 2017 r. przyrost stanu środków pieniężnych
wyniósł 8.926 tys. zł, co wpłynęło na stan na koniec okresu w wysokości 22.021 tys. zł.
W 2018 r. skonsolidowane przepływy z działalności operacyjnej Działalności Wydzielanej wyniosły 11.595 tys. zł,
co jest wartością wyższą o 11,0% niż w roku poprzednim.
Zysk netto okresu wyniósł 11.495 tys. zł a korekty zysku netto 100 tys. zł.
Amortyzacja w analizowanym okresie osiągnęła wartość 4.534 tys. zł. a jej wzrost o 40,3% wobec roku 2017
związany był przede wszystkim z poczynionymi inwestycjami i większym stanem majątku rzeczowego Działalności
Wydzielanej.
W obszarze kapitału obrotowego negatywnie na stan środków pieniężnych w analizowanym okresie wpłynęło
zwiększania stanu należności o 3.243 tys. zł, jak również zwiększenia zapasów o 540 tys. zł. Pozytywny wpływ
miało z kolei zwiększenie stanu zobowiązań innych niż kredyty i pożyczki o 5.466 tys. zł.
Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wskazują na wypływ środków pieniężnych w
wysokości. 7 717 tys. zł. Wartość przepływów inwestycyjnych wynikała przede wszystkim z nabycia rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 7 776 tys. zł.
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W 2018 r. skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności finansowej Działalności Wydzielanej wyniosły 791
tys. zł. Na wysokość przepływów pieniężnych pozytywny wpływ miały przede wszystkim otrzymane dotacje, których
wartość wyniosła 1 579 tys. zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 22.021 tys. zł. W 2018 r. nastąpił przyrost środków
pieniężnych o 4.670 tys. zł, więc stan na koniec okresu 2018 r. wyniósł 26.792 tys. zł.
Tabela 31. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Działalności Wydzielanej za okres od
01.01.2019 do 31.03.2019 r.
01.01.2019 –
31.03.2019

01.01.2018 –
31.03.2018

2 537

2 270

(1 146)

4 938

-

-

2 628

1 067

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

-

-

Odsetki i dywidendy, netto

-

-

(1 044)

1 986

-

-

(159)

707

Zmiana stanu dotacji

(1 047)

555

Zmiana stanu rezerw

(842)

(646)

Zmiana stanu pozostałych aktywów

(682)

1 269

Podatek dochodowy zapłacony

-

-

Podatek w rachunku zysków i strat

-

-

1 392

7 208

(3 100)

(2 645)

Nabycie pozostałych aktywów finansowych

-

(57)

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

-

(40)

Dywidendy otrzymane

-

9

11

30

-

(30)

(3 089)

(2 734)

(549)

(177)

35

60

977

51

13

70

Wyszczególnienie
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zysk (strata) za rok obrotowy
Korekty:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć
wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz
wartości niematerialne

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i
pożyczek

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów
Otrzymane dotacje
Spłata pożyczek/kredytów
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01.01.2019 –
31.03.2019

01.01.2018 –
31.03.2018

Odsetki zapłacone

(29)

(13)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

448

(8)

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(1 249)

4 466

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
sprawozdawczego

26 691

22 021

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
sprawozdawczego

25 441

26 488

Wyszczególnienie

Źródło: Niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za okres 3 miesięcy zakończony 31
marca 2019 r.

W pierwszym kwartale 2018 r. skonsolidowane przepływy z działalności operacyjnej Działalności Wydzielanej
wyniosły 7.208 tys. zł.
Zysk netto za okres obrotowy wyniósł 2.270 tys. zł i stanowił 31,5% udziału w przepływach operacyjnych. Korekty
zysku netto wyniosły 4.938 tys. zł.
Na korekty zysku netto największy wpływ miało zmniejszenie stanu należności w 1 kw. 2018 r. równe 1.986 tys. zł.
Kolejną istotną pozycją było zmniejszenie pozostałych aktywów (1.269 tys. zł) i co miało pozytywny wpływ na
przepływy operacyjne.
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne stanowiły 14,8% udziału
w przepływach operacyjnych i wyniosły 1.067 tys. zł.
Przepływy z działalności inwestycyjnej w pierwszym kwartale 2018 r. osiągnęły wartość – 2.734 tys zł. Na wielkość
tej pozycji główny wpływ miało nabycie rzeczowych aktywów trwałych (głównie sprzęt laboratoryjny), które to
wyniosło - 2.645 tys. zł. Mniejszymi pozycjami były nabycia aktywów finansowych – 57 tys. zł oraz nabycia jednostki
zależnej – 40 tys. zł.
Przepływy z działalności finansowej Działalności Wydzielanej wyniosły w pierwszym kwartale 2018 r. – 8 tys. zł, na
co wpływ miała spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w wysokości 177 tys. z zapłacone odsetki od
zobowiązań finansowych, a po stronie wpływów, pożyczki, dotacje oraz kredyt odpowiednio – 60 tys. zł, 51 tys. zł i
70 tys. zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 22.021 tys. zł. W pierwszym kwartale 2018 r. przyrost stanu
środków pieniężnych wyniósł 4.466 tys. zł, co wpłynęło na stan na koniec okresu w wysokości 26.488 tys. zł.
W pierwszym kwartale 2019 r. skonsolidowane przepływy z działalności operacyjnej Działalności Wydzielanej
wyniosły 1.392 tys. zł, co jest wartością mniejszą o 5.817 tys. zł niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.
Zysk netto okresu wyniósł 2.537 tys. zł a korekty zysku netto 1.146 tys. zł.
Amortyzacja w analizowanym okresie osiągnęła wartość 2.628 tys. zł. a jej wzrost o 146,2% wobec pierwszego
kwartału 2018 r. związany był przede wszystkim z poczynionymi inwestycjami w trakcie 2018 r. i większym stanem
majątku rzeczowego Działalności Wydzielanej.
W obszarze kapitału obrotowego negatywnie na stan środków pieniężnych w analizowanym okresie wpłynęło
zwiększenia stanu należności o 1.044 tys. zł, jak również zmniejszonego stanu dotacji o 1.047 tys. zł.
Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wskazują na wypływ środków pieniężnych w
wysokości 3.089 tys. zł. Wartość przepływów inwestycyjnych wynikała przede wszystkim z nabycia rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 3.100 tys. zł.
W 1 kw. 2019 r. skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności finansowej Działalności Wydzielanej wyniosły
448 tys. zł. Na wysokość przepływów pieniężnych pozytywny wpływ miały przede wszystkim otrzymane dotacje,
których wartość wyniosła 977 tys. zł. Z tej kwoty 341 tys. zł dotyczyło dotacji pozyskanych przez Selvita Services a
636 tys. dotacji spółki Ardigen S.A.
Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 26.691 tys. zł. W pierwszym kwartale 2019 r. środki
pieniężne zmalały o 1.249 tys. zł, więc stan na koniec okresu wyniósł 25.441 tys. zł.
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Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta i Działalności
Wydzielanej
W całym okresie 2018 i 2017 r. jak również w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 Działalność Wydzielana
wykorzystywała do finansowania swojej bieżącej działalności typu CRO w głównej mierze własne zasoby
kapitałowe oraz leasingi, zaciągnięte celem sfinansowania nabycia sprzętu laboratoryjnego.
Według stanu na dzień 31.12.2018 r.:


Działalność Wydzielana nie posiada otwartych kredytów w rachunkach bieżących



Saldo zadłużenia z tytułu wykorzystania limitu na kartach kredytowych wyniosło 13 tys. zł



Działalność Wydzielana posiada zobowiązania z tytułu leasingów, których saldo na 31.12.2018 r. wyniosło
7.436 tys. zł

Według stanu na dzień 31.03.2019 r.:


Działalność Wydzielana nie posiada otwartych kredytów w rachunkach bieżących



Saldo zadłużenia z tytułu wykorzystania limitu na kartach kredytowych wyniosło 35 tys. zł



Działalność Wydzielana posiada zobowiązania z tytułu leasingów, których saldo na 31.03.2019 r. wyniosło
8.454. zł

Ze względu na stabilne przepływy pieniężne oraz niski poziom zadłużenia Działalności Wydzielanej, która po Dniu
Wydzielenia zostanie przeniesiona na Emitenta, Zarząd nie wyklucza w przyszłości zwiększenia skali finansowania
kapitałem obcym, a skala finansowania dłużnego będzie zależała między innymi od planów akwizycyjnych.
Na Dzień Prospektu Emitent nie przygotował sprecyzowanego planu działań akwizycyjnych ani nie podjął
formalnych działań w tym kierunku, niemniej jednak, dostrzegając tendencje rynkowe oraz mając na względzie
zakładaną strategię, Emitent rozważa kilka potencjalnych celi akwizycyjnych, których działalność operacyjna
prowadzona jest na terenie państw UE i mogłaby wkomponować się w założenia przedstawione w uzasadnieniu
Podziału przez Zarząd Emitenta oraz zwiększyć i uatrakcyjnić portfolio świadczonych usług typu CRO, a także
zapewnić większą, rozpoznawalność marki Emitenta oraz dostęp do nowych klientów.
W szczególności wskazać należy, że obecnie rentowna część Selvita S.A., czyli działalność typu CRO ma
utrudniony dostęp do finansowania dłużnego, ponieważ kapitałochłonna działalność badawczo-rozwojowa wpływa
negatywnie na wynik finansowy i pozostałe wskaźniki finansowe Selvita S.A., a przez to na jej postrzeganie przez
instytucje finansujące. Dostęp do finansowania dłużnego jest kluczowy dla dalszego dynamicznego rozwoju
Emitenta, który prowadzić będzie po Dniu Wydzielenia działalność typu CRO, ponieważ finansowanie wyłącznie w
ramach equity ma swoje ograniczenia i może być postrzegane, jako kosztowne. Należy zwrócić uwagę, że rynkowi
konkurenci obecnie działającej Selvita S.A. w ramach prowadzonej przez nią obecnie działalności typu CRO
korzystają z finansowania długiem. Biorąc pod uwagę obecny poziom EBITDA oraz brak zadłużenia innego niż
leasingi, w przypadku przeniesienia Działalności Wydzielanej na Emitenta, Emitent będzie mieć dostęp do
finansowania kredytowego, które obecnie można szacować na około 40 mln zł.
Informacje dotyczące ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych Emitenta i Działalności
Wydzielanej
W ocenie Zarządu Emitenta nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które
mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną jaką Emitent będzie prowadził
po Dniu Wydzielenia.
Działalność Wydzielana, która po Dniu Wydzielenia zostanie przeniesiona na Emitenta, nie posiada na Datę
Prospektu jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć
bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną prowadzoną przez Działalność Wydzielaną.
Informacje dotyczące przewidywanych źródeł środków potrzebnych do wywiązywania się z
zobowiązań o których mowa w pozycji 5.7.2
Inwestycje Emitenta opisane pkt 5.7.2 będą finansowane ze środków wygenerowanych z bieżącej działalności,
przyznanych grantów oraz leasingu.

9

OTOCZENIE REGULACYJNE
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Opis otoczenia regulacyjnego Emitenta i Działalności Wydzielanej w którym prowadzi działalność
i które może mieć na niego istotny wpływ, wraz z informacjami na temat wszelkich aspektów
polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej lub strategii politycznej, lub czynników o
charakterze rządowym, gospodarczym, fiskalnym, monetarnym lub politycznym, które miały lub
które mogły mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na Emitenta, Działalność Wydzielaną
i tym samym działalność Grupy po Dniu Wydzielenia.
Czynniki, które miały istotny wpływ na działalność operacyjną Działalności Wydzielanej, która po Dniu Wydzielenia
zostanie przeniesiona na Emitenta, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym specjalnego
przeznaczenia sporządzonym za lata zakończone 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018 r.zostały opisane w pkt. 7.2.1.
niniejszego Prospektu.
Otoczenie regulacyjne Emitenta działającego na rynku biotechnologicznym i farmaceutycznym jest zmienne i
dynamiczne. Regulacje prawne w Polsce ulegają częstym zmianom, a przepisy prawa nie są stosowane przez
polskie sądy oraz organy administracji publicznej w sposób jednolity. Niektóre wykonywane dla Klientów usługi
muszą być odpowiednio certyfikowane np. certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) lub Dobrej Praktyki
Wytwarzania (GMP), co dodatkowo zaostrza wymogi jakościowe. Dalsze zaostrzenie wymagań w tym zakresie lub
trudne do przewidzenia zmiany prawne w tym zakresie mogą utrudnić prowadzenie tego typu działalności lub
spowodować wzrost dodatkowych kosztów i inwestycji. Ponadto, z uwagi na innowacyjny charakter branży, w której
działa Emitent oraz spółki zależne Selvita S.A., które po Dniu Wydzielenia wejdą w skład Grupy Kapitałowej
Emitenta, ważnym elementem otoczenia regulacyjnego Emitenta są kwestie dotyczące ochrony praw własności
intelektualnej. Emitent stale monitoruje wszelkie zmiany prawne i regulacyjne oraz dostosowuje działalność do
zmieniających się przepisów.
W zakresie aspektów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej lub strategii politycznej, lub czynników
o charakterze rządowym, gospodarczym, fiskalnym, monetarnym lub politycznym, które miały lub które mogły mieć
bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność Emitenta, wskazać należy w szczególności na ryzyka
związane ze zmianą kursów walutowych. Emitent, a także spółki zależne Selvita S.A., które po Dniu Wydzielenia
wejdą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta prowadzą działalność na rynku międzynarodowym. Znaczna część
przychodów ze sprzedaży (z tytułu usług badawczych) oraz kosztów i inwestycji (urządzenia laboratoryjne,
odczynniki, badania zewnętrzne) jest denominowana w walutach obcych (głównie w EUR i USD). Jednocześnie
znaczna cześć kosztów (wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia) jest ponoszona w walucie polskiej. Zmiany
makroekonomiczne mające bezpośredni wpływ na kursy walutowe stanowią istotny element otoczenia w jakim
działa Emitent.
Do pozostałych istotnych czynników makroekonomicznych, które mogą mieć istotny wpływ na działalność
operacyjną i przyszłe wyniki Grupy Emitenta po Dniu Wydzielenia, można zaliczyć: tempo wzrostu PKB, inflacja,
kształtowanie się kursu zł w porównaniu do innych walut, poziom bezrobocia, zmiany poziomu stóp procentowych,
charakterystyka demograficzna populacji, wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz związany z tym
poziom wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa.

10

INFORMACJE O TENDENCJACH
Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztów i
cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego aż do Daty Prospektu

Tendencje rynkowe
Ograniczenie kosztów przez globalne koncerny farmaceutyczne
Grupa Emitenta po Dniu Wydzielenia będzie prowadzić działalność typu CRO polegającą na prowadzeniu badań i
analiz w obszarze biotechnologii, chemii i bioinformatyki na zlecenie klienta. Istotną tendencją, w opinii Zarządu
sprzyjającą Grupie Emitenta, jest trwający trend ograniczenia kosztów badań i rozwoju w ramach globalnych grup
farmaceutycznych i korzystanie w coraz szerszym zakresie z outsourcingu. Pozwala to dużym koncernom
farmaceutycznym na lepsze zarządzanie ryzykiem całego procesu wytwarzania leków. Zarząd spodziewa się że
powyższa tendencja będzie kontynuowana i będzie miała wpływ na wyniki Grupy Emitenta w przyszłości.
Wzrost rynku outsourcingu badań
Wskazany powyżej trend redukcji kosztów badawczo-rozwojowych w koncernach farmaceutycznych powoduje, że
firmy te coraz chętniej korzystają z usług zewnętrznych podmiotów, co powoduje wzrost rynku usług typu CRO,
które będą świadczone przez Grupę Emitenta po Dniu Wydzielenia.
Zgodnie z raportem Visiongain Drug Discovery Outsourcing Market Forecast 2016-2026 wartość światowego rynku
outsourcingu usług badawczych w 2016 r. wynosiła 19,2 mld USD. Zakłada się, że do 2026 roku wartość rynku
wyniesie blisko 43,7 mld USD, co daje średni wzrost na poziomie blisko 13% rocznie.
Specjalizacja profilu inwestorów na rynku farmaceutycznym
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Fundusze inwestujące na rynku farmaceutycznym coraz bardziej koncentrują się na inwestowaniu w przejrzyste
modele biznesowe i poszukują konkretnej wartości jaką ma reprezentować potencjalny cel inwestycyjny (np.
zaawansowanie badań klinicznych w konkretnym schorzeniu np. nowotworze). Widoczny trend na rynku
inwestycyjnym jest jedną z przesłanek realizacji Podziału Selvita S.A., gdyż złożone modele biznesowe, w których
prowadzona jest zarówno działalność innowacyjna na rachunek własny jak i działalność typu CRO dla klientów
zewnętrznych nie odpowiadają obecnym oczekiwaniom inwestycyjnym większości specjalistycznych funduszy
inwestycyjnych.
Tendencje regulacyjne
Na całym świecie, przemysł farmaceutyczny stoi w obliczu zmian otoczenia regulacyjnego oraz zwiększenia
nadzoru władz, wymagających coraz większych gwarancji bezpieczeństwa prowadzenia badań i bezpieczeństwa i
skuteczności produktów leczniczych. Urzędy nadzorujące firmy farmaceutyczne, nakładają nowe, uciążliwe
wymagania pod względem ilości danych potrzebnych do wykazania skuteczności i bezpieczeństwa produktu, co
zmniejsza liczbę zatwierdzanych produktów. Ponadto produkty już wprowadzone do obrotu są poddawane
regularnym, ponownym ocenom stosunku ryzyka do korzyści. W opinii Zarządu stanowi to szansę dla działalności
prowadzonej przez Grupę Emitenta po Dniu Wydzielania, z racji posiadania odpowiednich kompetencji naukowych
i nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, a tym samym możliwości świadczenia usług związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa produktów adresujących zmiany regulacyjne dla przemysłu farmaceutycznego.
Tendencje w sprzedaży
Przychody ze sprzedaży Działalności Wydzielanej za 2018 r. wyniosły 70.679 tys. zł, wobec 50.956 rok wcześniej.
Portfel zakontraktowanych zamówień (backlog) segmentu usług oraz bioinformatyki na 2019 r. na Datę Prospektu
wyniósł ok 61.000 tys zł. Emitent oczekuje, że rok 2019 przyniesie kontynuację tendencji wzrostowej przychodów
działalności usługowej oraz bioinformatycznej.
Zapasy
W ramach Działalności Wydzielanej poziom zapasów jest stabilny. Zapasy Grupy Emitenta to głównie materiały i
towary bezpośrednio potrzebne do realizacji projektów. Saldo zapasów odpowiada aktualnym potrzebom i zmienia
się w ślad za pozyskiwaniem i realizacją projektów usługowych. Saldo zapasów Grupy Emitenta na 31 grudnia
2018 r. wynosiło 1,1 mln zł, w porównaniu do 0,6 mln zł rok wcześniej. Poziom zapasów na koniec roku bilansowego
utrzymuje się na poziomie około 9% rocznego zużycia materiałów laboratoryjnych. Od 31 grudnia 2018 r. do Daty
Prospektu Zarząd nie zaobserwował tendencji w zakresie zapasów.
Ceny surowców i ceny sprzedaży
Emitent nie obserwuje znaczących tendencji w poziomie cen sprzedaży – wartości zamówień realizowanych przez
Grupę Emitenta dla poszczególnych kontrahentów uzależnione są od typu i zakresu świadczonych usług.
Produkcja
Grupa Emitenta po Dniu Wydzielenia będzie prowadziła działalność usługową typu CRO i nie będzie prowadziła
działalności produkcyjnej.
Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań
lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na
perspektywy Emitenta i Działalności Wydzielanej przynajmniej do końca roku bieżącego
W ocenie Zarządu, poza informacjami wskazanymi w pkt. 9, 10.1. Części III Prospektu - „Dokument Rejestracyjny")
nie występują inne tendencje, elementy niepewne, żądania i zobowiązania lub zdarzenia, które mogłyby mieć
znaczący wpływ na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta po Dniu Wydzielenia.
Do kluczowych tendencji wskazanych w wyżej wymienionych punktach można zaliczyć:




kontynuacja wzrostu wartości rynku outsourcingu badań
wzrost przychodów ze sprzedaży Działalności Wydzielanej
stabiliny poziom cen sprzętu i materiałów wykorzystywanych w działalności

Emitent nie identyfikuje elementów niepewnych, żądań czy zobowiązań czy innych zdarzeń, które mogłyby mieć
znaczący wpływ na perspektywy Emitenta i Działalności Wydzielanej w perspektywie roku bieżącego.

11

PROGNOZY LUB OSZACOWANIA ZYSKÓW

Emitent w niniejszym Prospekcie nie publikuje prognoz ani wyników szacunkowych. Od daty zawiązania, Emitent
nie sporządził prognoz ani wyników szacunkowych.
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ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ CZŁONKOWIE KADRY
KIEROWNICZEJ WYŻSZEGO SZCZEBLA

12

Imiona i nazwiska, adresy miejsca zatrudnienia i funkcje wymienionych poniżej osób u emitenta a
także wskazanie głównych zadań wykonywanych przez te osoby poza przedsiębiorstwem danego
emitenta gdy zadanie te mają istotne znaczenie dla emitenta

12.1.1

Zarząd

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. W jego skład wchodzi pięciu członków:


Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu,



Bogusław Sieczkowski - Wiceprezes Zarządu,



Mirosława Zydroń - Członek Zarządu,



Miłosz Gruca - Członek Zarządu,



Edyta Jaworska – Członek Zarządu.

Miejscem wykonywania obowiązków Członków Zarządu Emitenta jest siedziba Emitenta. Członkowie Zarządu
Emitenta nie prowadzą mającej istotne znaczenie dla Emitenta działalności podstawowej poza Emitentem, za
wyjątkiem zasiadania w organach Spółki Dzielonej oraz spółek, które po Dniu Wydzielania będą spółkami zależnymi
wobec Emitenta, wskazanych w dalszej części niniejszego punktu.
Paweł Przewięźlikowski
Pan Paweł Przewięźlikowski został powołany do Zarządu Emitenta oraz powierzono mu pełnienie funkcji Prezesa
Zarządu w dniu 22 marca 2019 r.
Pan Paweł Przewięźlikowski jest współzałożycielem Spółki Dzielonej. Od 19 lipca 2007 r. zasiadał w Zarządzie
spółki Selvita sp. z o.o. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Następnie po przekształceniu Selvita sp. z o.o. w Selvita
S.A. został powołany do Zarządu tej ostatniej, w której od dnia 6 października 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.
W dniu 29 czerwca 2015 r. powołano go na kolejną kadencję, która zakończy się 29 czerwca 2020 r.
Pan Paweł Przewięźlikowski posiada wykształcenie Master of Business Administration (Teesside University,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie) oraz tytuł magistra inż. informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie). Studiował również na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.
Pan Paweł Przewięźlikowski obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Selvita CRO S.A., oraz Selvita S.A., a także
spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Selvita S.A., tj. BioCentrum Sp. z o.o., Selvita Services Sp. z o.o.
oraz Selvita Inc oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ardigen S.A. Wcześniej zdobywał doświadczenie
zarządzając firmami z branży IT. W latach 1995 – 1996 r. pracował w Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie
jako starszy programista. W latach 1995-2007 był pracownikiem spółki Comarch S.A.- pełnił również funkcję
Członka Zarządu, a później Wiceprezes Zarządu tejże spółki. Od 1996 roku zarządzał działami oferującymi
aplikacje dla branży farmaceutycznej, bankowej, przemysłowej i usługowej. W ramach swoich zadań w grupie
kapitałowej Comarch był współzałożycielem jednego z największych portali internetowych w Polsce Interia.pl i
pierwszym Prezesem Zarządu tej spółki.
W ciągu ostatnich 5 lat Pan Paweł Przewięźlikowski pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w następujących
spółkach:


BioCentrum Sp. z o.o. - Prezes Zarządu od 2008 r.;



Selvita Services Sp. z o.o. - Prezes Zarządu od 2011 r.;



Selvita Inc.- Prezes Zarządu od 2015 r.;



Ardigen S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2015 r.



Selvita S.A. - Prezes Zarządu od 2010 r. (wcześniej od 2007 r. Prezes Zarządu Selvita sp. z o.o.)

Pan Paweł Przewięźlikowski pełni wyżej wymienione funkcje do chwili obecnej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
W okresie ostatnich 5 lat Pan Paweł Przewięźlikowski nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek
przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.
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W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Przewięźlikowski pełnił funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.
W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Pawła Przewięźlikowskiego nie zostały sformułowane żadne oficjalne
oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych).
Bogusław Sieczkowski
Pan Bogusław Sieczkowski został powołany do Zarządu Emitenta oraz powierzono mu pełnienie funkcji
Wiceprezesa Zarządu w dniu 22 marca 2019 r.
Pan Bogusław Sieczkowski jest współzałożycielem Spółki Dzielonej. Od 19 lipca 2007 r. zasiadał w Zarządzie
Selvita sp. z o.o. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. Następnie po przekształceniu Selvita sp. z o.o. w Selvita
S.A. został powołany do Zarządu tej ostatniej, w której od dnia 6 października 2010 r., pełni funkcję Wiceprezesa
Zarządu. W dniu 29 czerwca 2015 r. powołano go na kolejną kadencję, która zakończy się 29 czerwca 2020 r.
Pan Bogusław Sieczkowski ukończył studia magisterskie na kierunku informatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim
oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada dyplom Master of
Business Administration Teesside University oraz certyfikat Project Management Professional wydany przez
Project Management Institute.
Pan Bogusław Sieczkowski karierę zawodową rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych nadzorując informatyzację,
jako IT Manager w spółkach niemieckiej grupy Bahlsen (1995-2000). Od roku 2002 był związany z Comarch S.A.,
najpierw jako Dyrektor Techniczny, a w latach 2006 - 2007 jako Dyrektor Subsektora. Obecnie Pan Bogusław
Sieczkowski prowadzi również własną działalność gospodarczą pod firmą Virtus Bogusław Sieczkowski.
W ciągu ostatnich 5 lat Pan Bogusław Sieczkowski pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w następujących
spółkach:


BioCentrum Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu od 2008 r.;



Selvita Services Sp. z o.o.- Wiceprezes Zarządu od 2011 r.;



Selvita Ltd. - Członek Zarządu od 2015 r.;



Selvita Inc. - Członek Zarządu od 2015 r.;



Ardigen S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 2015 r.



Selvita S.A. - Wiceprezes Zarządu od 2010 r. (wcześniej od 2007 r. Wiceprezes Zarządu Selvita sp. z o.o.)

Pan Bogusław Sieczkowski pełni wyżej wymienione funkcje do chwili obecnej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
W okresie ostatnich 5 lat Pan Bogusław Sieczkowski nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek
przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Bogusław Sieczkowski pełnił funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.
W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Bogusława Sieczkowskiego nie zostały sformułowane żadne oficjalne
oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pan Bogusław Sieczkowski nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Mirosława Zydroń
Pani Mirosława Zydroń została powołana do Zarządu Emitenta w dniu 22 marca 2019 r.
Pani Mirosława Zydroń zasiada w Zarządzie Spółki Dzielonej od 5 listopada 2013 r. W dniu 29 czerwca 2015 r.
powołano ją na kolejną kadencję, która zakończy się 29 czerwca 2020 r. Pełni również funkcję Dyrektora Działu
Chemii Kontraktowej Spółki Dzielonej.
Pani Mirosława Zydroń jest absolwentką Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra chemii ze specjalizacją
w chemii polimerów oraz tytuł doktora chemii. W 2009 r. ukończyła dwuletnie studia MBA w Rotterdam School of
Management, na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Doświadczenie zawodowe zdobywała najpierw w
środowisku naukowym, a następnie w spółce Pliva Kraków S.A. (później Barr Pharmaceuticals, TEVA) jako
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Specjalista Analityk ds. Rozwoju oraz Kierownik Laboratorium w dziale Badań i Rozwoju. Od 2009 r. jest związana
ze Spółką Dzieloną.
W ciągu ostatnich 5 lat Pani Mirosława Zydroń pełniła funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w spółce:


Selvita Services sp. z o.o.- Członek Zarządu od 2013 r.



Selvita S.A. - Członek Zarządu od 2013 r.

Pani Mirosława Zydroń pełni wyżej wymienioną funkcję do chwili obecnej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
W okresie ostatnich 5 lat Pani Mirosława Zydroń nie została skazana wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek
przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pani Mirosława Zydroń pełniła funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych lub w których była on osobą zarządzającą wyższego szczebla.
W okresie ostatnich 5 lat wobec Pani Mirosławy Zydroń nie zostały sformułowane żadne oficjalne oskarżenia
publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pani Mirosława Zydroń nigdy nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Miłosz Gruca
Pan Miłosz Gruca został powołany do Zarządu Emitenta w dniu 22 marca 2019 r.
Pan Miłosz Gruca zasiada w Zarządzie Spółki Dzielonej od 27 stycznia 2012 r. W dniu 29 czerwca 2015 r. powołano
go na kolejną kadencję, która zakończy się 29 czerwca 2020 r. Pełni również funkcję Dyrektora Działu Biologii.
Pan Miłosz Gruca jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra biotechnologii ze
specjalizacją biologia molekularna oraz tytuł doktora biochemii. Ukończył również dwuletnie studia Executive MBA
Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Od 2007
roku związany z Grupą Kapitałową Selvita, odpowiadał m.in. za wprowadzenie kompleksowych usług biologicznych
i analitycznych do oferty Spółki Dzielonej. Jako Członek Zarządu BioCentrum Sp. z o.o. – odpowiadał za
strategiczne zarządzanie laboratoriami: analitycznym, biochemicznym oraz laboratorium biologii molekularnej i
komórkowej. Brał udział w tworzeniu nowej oferty laboratoryjnej firmy z zakresu badań przedklinicznych. W 2010
roku objął kierownictwo nad Działem Badań Biologicznych. Obecnie Pan Miłosz Gruca odpowiada za budowę
zespołów projektowych oraz naukowe i strategiczne kierownictwo nad interdyscyplinarnymi zespołami naukowców.
Do jego zadań należy również koordynacja projektów oraz utrzymywanie kontaktów z przemysłem
farmaceutycznym. Od 2016 roku Pan Miłosz Gruca jest również Członkiem Zarządu Selvita Inc., a od 2015 roku
Członkiem Zarządu Selvita Ltd. koordynując działania zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż krajową i
międzynarodową.
W ciągu ostatnich 5 lat Pan Miłosz Gruca pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w następujących spółkach:


BioCentrum sp. z o.o. - Członek Zarządu od 2010 r.;



Selvita Services sp. z o.o.- Członek Zarządu od 2013 r.;



Selvita Ltd. - Członek Zarządu od 2015 r.;



Selvita Inc. - Członek Zarządu od 2016 r;



Selvita S.A. – Członek Zarządu od 2012 r.

Pan Miłosz Gruca pełni wyżej wymienione funkcje do chwili obecnej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
W okresie ostatnich 5 lat Pan Miłosz Gruca nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek
przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Miłosz Gruca pełnił funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.
W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Miłosza Grucy nie zostały sformułowane żadne oficjalne oskarżenia
publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pan Miłosz Gruca nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
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Edyta Jaworska
Pani Edyta Jaworska została powołana do Zarządu Emitenta w dniu 22 marca 2019 r.
Pani Edyta Jaworska zasiada w Zarządzie Spółki Dzielonej od 1 grudnia 2017 r. jej kadencja zakończy się 29
czerwca 2020 r. Obecnie w ramach Spółki Dzielonej pełni także funkcję Business Development Director.
Pani Edyta Jaworska ukończyła studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Handel
Zagraniczny na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania
Finansami Przedsiębiorstw prowadzone w ramach Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie. Posiada dyplom Master of Business Administration Stockholm University/Krakowska Szkoła Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Edyta Jaworska rozpoczęła pracę w Spółce Dzielonej na stanowisku Business Development Manager w 2012 r., a
od 2014 r. pracuje jako Business Development Director zarządzając zespołem sprzedażowym i będąc
odpowiedzialną za część rynków Europy Zachodniej, Japonię i Izrael.
Wcześniej zdobywała doświadczenie w firmach z branży healthcare. W latach 2001-2010 rozwijała ogólnopolskie
sieci stacji dializ. W latach 2003-2006 pełniła funkcję Operations Manager w International Nephrology Centers
Poland. W latach 2007-2009 pełniła funkcję Operations Manager w pionie usług medycznych Hand-Prod sp. z o.o.
Od 2010 r. rozpoczęła pracę w pionie sprzedaży będąc odpowiedzialną za rozwój portfolio firmy w zakresie leków
i środków medycznych dla szpitali oraz za organizację importu równoległego leków. W latach 2010-2012 pełniła
funkcję Zastępcy Dyrektora Pionu Sprzedaży ds. Rozwoju w strukturach firmy Hand-Prod sp z o.o. należącej do
fińskiej Grupy OneMed.
W ciągu ostatnich 5 lat Pani Edyta Jaworska pełniła funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w Selvita Services Sp.
z o.o. - Członek Zarządu od 2018 r.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
W okresie ostatnich 5 lat Pani Edyta Jaworska nie pełniła funkcji rozumianej jako bycie członkiem organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem.
W okresie ostatnich 5 lat Pani Edyta Jaworska nie została skazana wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek
przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pani Edyta Jaworska pełniła funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych lub w których była on osobą zarządzającą wyższego szczebla.
W okresie ostatnich 5 lat wobec Pani Edyty Jaworskiej nie zostały sformułowane żadne oficjalne oskarżenia
publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pani Edyty Jaworskiej nigdy nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

12.1.2

Rada Nadzorcza

Organem nadzorującym Emitenta jest Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzi pięciu członków:


Piotr Romanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,



Tadeusz Wesołowski - Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Sobieraj - Członek Rady Nadzorczej



Wojciech Chabasiewicz - Członek Rady Nadzorczej



Rafał Chwast - Członek Rady Nadzorczej.

Miejscem wykonywania obowiązków Członków Rady Nadzorczej Emitenta jest siedziba Emitenta. Członkowie
Rady Nadzorczej Emitenta nie prowadzą mającej istotne znaczenie dla Emitenta działalności podstawowej poza
Emitentem, za wyjątkiem zasiadania w organach Spółki Dzielonej, wskazanych w dalszej części niniejszego
punktu.
Piotr Romanowski
Pan Piotr Romanowski zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta od dnia 22 marca 2019 r. Został on powołany do
pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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Pan Piotr Romanowski zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki Dzielonej od dnia 6 października 2010 r., kiedy został
powołany na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dnia 30 czerwca 2015 r. został powołany na obecną
kadencję, która kończy się z dniem 30 czerwca 2020 r.
Pan Piotr Romanowski uzyskał tytuł lekarza medycyny, a następnie doktora inżynierii genetycznej na Akademii
Medycznej w Gdańsku. Uzyskał także tytuł doktora w dziedzicznie biologii molekularnej na University of Cambridge.
W latach 1998 – 2008 był partnerem w McKinsey & Company, specjalizującym się w strategii, restrukturyzacji i
transakcjach kapitałowych. W roku 2003 Dyrektor Wykonawczy Bankowości Korporacyjnej i Międzynarodowej w
Banku Pekao S.A. Członek Zarządu Banku Millenium S.A. (2008-2009) oraz partner w firmie doradczoinwestycyjnej Metropolitan Capital Solutions (2009 – 2011). Od 2011 r. do czerwca 2014 r. Pan Piotr Romanowski
był Partnerem w PwC odpowiadającym za sektor finansowy w Europie Środkowo – Wschodniej, od lipca 2014 r.
do chwili obecnej jest w PwC Partnerem Zarządzającym Pionu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego w
Europie Środkowo – Wschodniej.
Pan Piotr Romanowski pełni obecnie funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w następujących spółkach:


PWC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (wspólnik – od 2018 r.,
prokurent – od 2019 r.);



PwC EE Holdings B.V. - wspólnik od 2011 r.;



Altium Bis Sp. z o.o. – wspólnik oraz Członek Zarządu od 2014 r.;



Selvita S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2010 r.



W ciągu ostatnich 5 lat Pan Piotr Romanowski pełnił obecnie funkcję (rozumianą jako bycie członkiem
organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem)
w następujących spółkach:



Altium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA – akcjonariusz w latach 2009 – 2014;



Altium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 SKA – akcjonariusz w latach 2013 – 2014;



Altium Sp. z o.o. – wspólnik oraz Członek Zarządu w latach 2009 – 2014;



Kastolar k.s. – wspólnik i Członek Zarządu w latach 2014 – 2018;



PwC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - komandytariusz w latach
2011 – 2018;



PwC EE Holdings B.V. – Członek Zarządu w latach 2014-2018;



PwC Eastern Europe B.V. – Członek Zarządu w latach 2014-2018.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
W okresie ostatnich 5 lat Pan Piotr Romanowski nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek
przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego w odniesieniu do
podmiotów, w których Pan Piotr Romanowski pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Romanowski pełnił funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.
W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Piotra Romanowskiego nie zostały sformułowane żadne oficjalne oskarżenia
publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pan Piotr Romanowski nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Tadeusz Wesołowski
Pan Tadeusz Wesołowski zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta od dnia 22 marca 2019 r.
Pan Tadeusz Wesołowski zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki Dzielonej od dnia 18 maja 2011 r., kiedy został
powołany na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W dniu 30 czerwca 2015 r. został powołany na
obecną kadencję, która kończy się z dniem 30 czerwca 2020 r.
Pan Tadeusz Wesołowski jest doktorem nauk technicznych, absolwentem Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu
dyplomu kontynuował pracę naukową na uczelni uzyskując stanowisko adiunkta. W 1990 roku powołał do życia i
zarządzał firmą PROSPER, która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej
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NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Spółka ta rozpoczęła działalność od
importowania parafarmaceutyków i leków OTC z krajów Europy Zachodniej, stopniowo poszerzając asortyment
oraz zakres działalności o dystrybucję farmaceutyków.
Wielokrotnie doradzał i uczestniczył w tworzeniu nowych przedsięwzięć na rynku farmaceutycznym.
Prywatny inwestor skoncentrowany na spółkach z branży nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie
zawodowe związane z sektorem ochrony zdrowia. Zasiada w radach nadzorczych notowanych na GPW spółek
m.in.: NEUCA i Selvita S.A.. Zaangażowany jest ponadto w funduszach typu venture capital: Inovo oraz Experior.
Pan Tadeusz Wesołowski pełni obecnie funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w następujących spółkach:


NEUCA S.A.- Członek Rady Nadzorczej od 2013 r.;



PZ CORMAY S.A.- Członek Rady Nadzorczej od 2016 r. oraz akcjonariusz;



PFM.PL S.A.- akcjonariusz od 2001 r.;



SORS Holdings Limited- Członek Rady Dyrektorów od 2009 r.;



PRIVATECH Holdings Limited -Członek Rady Dyrektorów od 2010 r.;



NUTRICO Sp. z o.o. w likwidacji - wspólnik od 2014 r. (obecnie, od 19 lutego 2017 r., postawiona w stan
upadłości);



Supercar Club Poland S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 2014 r.;



INOVO Sp. z o.o. VENTURE FUND I S.K.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 2011 r. oraz
wspólnik od 2012 r.;



EXPERIOR Sp. z o.o. VENTURE FUND I S.K.A.- wspólnik oraz Członek Rady Nadzorczej od 2014 r.;



NANOGROUP S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 2016 r.;



INNOVATION NEST II SCSp- Członek Rady Nadzorczej od 2017;



Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2010 r.;



Health Holding S.A. – wspólnik od 2016 r.;



Investment Vehicle of YouNick spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. – od 2017 r.;



Selvita S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2011 r.



Sky Investment Sarl – Członek Rady Dyrektorów od 2018r.



ProAdvice Tadeusz Wesołowski – jednoosobowa działalność gospodarcza od 2.01.2019 r.



PURE BIOLOGICS S.A. – Członek Rady Nadzorczej od maja 2019 r.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Tadeusz Wesołowski pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w następujących
spółkach:


NEUCA S.A.- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2009-2013;



PFM.PL S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej do 2016 r.;



PRIVATECH Holdings Limited - wspólnik w latach 2010 -2016;



TW Investments Limited - wspólnik do 2016 r.;



NUTRICO Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej do 2017 r.;



Sky Investments Sp. z o.o. - wspólnik i Prezes Zarządu w latach 2015-2017;



Poland Growth Fund III Heyka Capital Markets Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa S.K.A. – wspólnik w latach 2014-2015 oraz Członek Rady Nadzorczej w latach 2014-2017;



Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” - Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2009-2014;



Dr Zdrowie S.A. – wspólnik w latach 2010-2016;



Universe Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. – wspólnik w latach 2016-2017;



Strong Holdings SCSp- wspólnik i Członek Rady Dyrektorów od 2016 r.



Traffic Holdings Sp. z o. o -wspólnik i Prezes Zarządu w latach 2015-2019
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BRASTER S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz akcjonariusz w latach 2015-2019



UNIVERSE Holding Sp. z o.o. - wspólnik i Prezes Zarządu w latach 2016-2017 r.



TW Investments Limited- Dyrektor (Członek Zarządu) w latach 2015-2016;

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
W okresie ostatnich 5 lat Pan Tadeusz Wesołowski nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek
przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tadeusz Wesołowski pełnił funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla, za wyjątkiem spółki
TW Investments Limited, UNIVERSE Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK,Strong Holdings SCSp
oraz Nutrico sp. z o.o. w upadłości. Zgromadzenie Wspólników TW Investments Limited w sierpniu 2016 r. podjęło
uchwałę o likwidacji spółki. Wspólnicy UNIVERSE Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK w czerwcu
2017 r. podjęli decyzję o rozwiązaniu spółki. Została ona wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców 7 sierpnia 2017 r.
Pan Tadeusz Wesołowski pełni funkcję Prezesa Zarządu komplementariusza tej spółki. Strong Holdings SCSp
została zlikwidowana 8 grudnia 2017 r. Nutrico sp. z o.o. postawiona została w stan upadłości w dniu 19 lutego
2017 r. Przyczyną likwidacji spółek TW Investments Limited, UNIVERSE Holding Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością SK, Strong Holdings SCSp były zmiany mające na celu uporządkowanie posiadanych przez
Pana Tadeusza Wesołowskiego aktywów. Przyczyną postawienia w stan upadłości Nutrico sp. z o.o. było nie
sprawdzenie się modelu biznesowego spółki.
W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Tadeusza Wesołowskiego nie zostały sformułowane żadne oficjalne
oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pan Tadeusz Wesołowski nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Rafał Chwast
Pan Rafał Chwast zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta od dnia 22 marca 2019 r.
Pan Rafał Chwast pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Dzielonej od dnia 6 października 2010 r. W dniu
30 czerwca 2015 r. został powołany na obecną kadencję, która kończy się z dniem 30 czerwca 2020 r. Pan Rafał
Chwast jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek rachunkowość) oraz Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie (kierunek informatyka). W latach 1997-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora
Finansowego Comarch S.A. a także członka Rady Nadzorczej Interia.pl. W latach 2003-2006 pełnił także funkcję
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W latach 2008-2011 zasiadał w Radzie Nadzorczej CCC
S.A. Od 2008 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Nowy Styl Sp. z o.o. oraz jej Dyrektora Finansowego, a także
zasiada w organach spółek z Grupy Kapitałowej Nowy Styl w Polsce i za granicą. W Grupie Nowy Styl odpowiada
m.in. za procesy akwizycji podmiotów w Europie Zachodniej oraz ich późniejszą integrację w ramach Grupy Nowy
Styl.
Pan Rafał Chwast pełni obecnie funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w następujących spółkach:


Nowy Styl Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu;



TELMEX - Nowy Styl Bútorgyártó és Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársaság – Członek Rady
Nadzorczej;



NSG CZ s.r.o. - Członek Zarządu;



Nowy Styl GmbH - Członek Zarządu;



Grüttner Systems GmbH - Członek Zarządu;



NSG International GmbH - Członek Zarządu;



Rohde & Grahl Büroeinrichtungen GmbH - Członek Zarządu;



Rohde Group Service GmbH - Członek Zarządu;



Rohde Logistic GmbH - Członek Zarządu;



Rohde Verwaltungs GmbH - Członek Zarządu;



Rohde Groep Nederland B.V. - Członek Zarządu;



Rohde & Grahl B.V. - Członek Zarządu;
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Grahl Tech B.V. - Członek Zarządu;



NSG TM Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu;



ROHDE Fabryka Mebli Biurowych Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu;



SITAG AG - Przewodniczący Rady Dyrektorów;



NSG FINANCE Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu;



NOWY STYL.Fr - Członek Zarządu;



NOWY STYL UK LIMITED - Członek Zarządu;



Silvair Inc – Wspólnik.



Selvita S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2010 r.



NSG Finance 2 sp. z o.o.- Wiceprezes Zarządu.



Nowy Styl Group GmbH - Geschäftsführer (spółka austriacka,)



Kusch + Co GmbH – Geschäftsführer (spółka niemiecka,)



Kusch zweite Verwaltungs-GmbH – Geschäftsführer (spółka niemiecka,)



Kusch & Co Limited – Dyrektor (zmiana jeszcze niezarejestrowana w Companies House).

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Rafał Chwast pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w następujących spółkach:


Rohde Grahl GmbH – Członek Zarządu;



Empowerplus Participations Limited - Członek Rady Dyrektorów oraz wspólnik;



Fiduces Sp. z o.o. – Prezes Zarządu oraz wspólnik



Acordis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. – Prezes Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
W okresie ostatnich 5 lat Pan Rafał Chwast nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek
przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Rafał Chwast pełnił funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla, za wyjątkiem spółki
Empowerplus Participations Limited, która została zlikwidowana w 2016 r., ze względu na brak uzasadnienia jej
dalszego działania.
W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Rafała Chwasta nie zostały sformułowane żadne oficjalne oskarżenia
publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pan Rafał Chwast nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Wojciech Chabasiewicz
Pan Wojciech Chabasiewicz zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta od dnia 22 marca 2019 r.
Pan Wojciech Chabasiewicz zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki Dzielonej od dnia 18 maja 2011 r. Dnia 30
czerwca 2015 r. został powołany na drugą kadencję, która kończy się z dniem 30 czerwca 2020 r.
Pan Wojciech Chabasiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na
kierunku prawo. W roku 2005 został wpisany na listę radców prawnych. Zdobywał doświadczenie w kancelariach
prawnych. W latach 1997-1998 Forystek Góralczyk Rychlicki jako prawnik, w okresie od 1998 r. – 2004 r. w Oleś
& Rodzynkiewicz jako prawnik. W latach 2005 – 2010 wspólnik kancelarii Tomasik, Chabasiewicz i Wspólnicy sp.k.
Od 2010 r. jest partnerem w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy w Krakowie. Od początku swojej
działalności zawodowej doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach
i przejęciach oraz transakcjach restrukturyzacyjnych. Zajmuje się także wszelkiego rodzaju postępowaniami
związanymi z konfliktami korporacyjnymi. Jest wybitnym ekspertem w zakresie prawa korporacyjnego.
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W ciągu ostatnich 5 lat Pan Wojciech Chabasiewicz pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w następujących
spółkach:


Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy – partner od 2010 r.



Chabasiewicz Kowalska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2010 r.



Selvita S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 2011 r.



Nimue Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2019 r.

Pan Wojciech Chabasiewicz pełni wyżej wymienione funkcje do chwili obecnej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
W okresie ostatnich 5 lat Pan Wojciech Chabasiewicz nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek
przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Chabasiewicz pełnił funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.
W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Wojciecha Chabasiewicza nie zostały sformułowane żadne oficjalne
oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pan Wojciech Chabasiewicz nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Wojciech Sobieraj
Pan Wojciech Sobieraj zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta od dnia 22 marca 2019 r.
Pan Wojciech Sobieraj zasiada również w Radzie Nadzorczej Spółki Dzielonej od dnia 14 maja 2018 r. Kadencja
Rady Nadzorczej Spółki Dzielonej kończy się z dniem 30 czerwca 2020 r.
Pan Wojciech Sobieraj jest twórcą i pomysłodawcą Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 2008 roku do
czerwca 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Alior Bank S.A. Bank, który rozpoczął działalność w 2008 r.
zbudowany od podstaw, łączył zasady bankowości tradycyjnej z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Był największym startupem bankowym w Europie od 1974 roku. W grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem
zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). W 2015 roku nastąpiła fuzja Alior
Bank S.A. i Meritum Bank ICB S.A., a 2 lata później - w 2017 roku - do Alior Bank S.A. włączono wydzieloną część
Banku BPH S.A. Obecnie Alior Bank S.A. jest w pierwszej dziesiątce największych polskich banków, znajduje się
w indeksie WIG20 największych firm giełdy warszawskiej.
W latach 2002-2006 Pan Wojciech Sobieraj zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu Banku BPH S.A. gdzie był
odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej.
Od 1997 do 2002 roku był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group ("BCG") w
Bostonie i Londynie oraz jednym z twórców biura BCG w Warszawie, gdzie pełnił funkcję partnera i wiceprezesa.
W BCG zajmował również stanowisko dyrektora usług finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Był także
ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych.
Pan Wojciech Sobieraj ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz
uzyskał dyplom MBA na New York University, Stern School of Business (1993-95).
W latach 1991-1994 Pan Wojciech Sobieraj zdobył licencję maklera na Wall Street.
Wielokrotnie wyróżniony tytułem najlepszego bankowca i menadżera w Polsce.
Pan Wojciech Sobieraj pełni obecnie funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w następujących spółkach:



Selvita S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od 14 maja 2018 roku do obecnie)



Selvita CRO S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 22 marca 2019 r. do obecnie)



Fundacja Polska-Haiti (od 19 lutego 2010 r. do obecnie)

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Wojciech Sobieraj pełnił funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem lub akcjonariuszem) w następujących
spółkach:


Alior Bank S.A. – Prezes zarządu (2008-2017)
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Manco sp. z o.o. – Prezes Zarządu (2013-2016)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:
W okresie ostatnich 5 lat Pan Wojciech Sobieraj nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek
przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w
odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Sobieraj pełnił funkcje w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.
W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Wojciecha Sobieraja nie zostały sformułowane żadne oficjalne oskarżenia
publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych). Pan Wojciech Sobieraj nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania, jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta nie ma powiązań rodzinnych.
Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród
członków kadry kierowniczej wyższego szczebla

12.2.1

Konflikt interesów

Według wiedzy Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu nie występują, jak również nie występowały w
przeszłości żadne konflikty interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych.
Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta wchodzą w
skład organów Spółki Dzielone oraz w skład organów spółek, które po Dniu Wydzielenia będą należały do Grupy
Emitenta oraz innych spółek wskazanych w pkt. 12.1 Prospektu.
Istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami członków organów wobec Emitenta z ich
prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami wynikającymi z zasiadania w organach innych spółek. Konflikt ten
mógłby polegać na kolizji pomiędzy obowiązkiem działania w interesie Emitenta lub zachowywania niezależności,
a obowiązkiem działania w interesie innego podmiotu lub osobistymi interesami danej osoby. Należy wskazać, że
interesy każdego z tych podmiotów nie muszą być tożsame z interesami Emitenta. Istnieje potencjalne ryzyko, że
w przypadku zaistnienia konfliktu interesów zostanie on rozstrzygnięty na niekorzyść Emitenta.
Za podmiot powiązany z Selvita S.A., a po Dniu Wydzielania z Emitentem, uznaje się działalności gospodarcze
należące do członków Zarządu tj. Virtus Pana Bogusława Sieczkowskiego, a także ALTIUM należącą do
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Romanowskiego oraz kancelarię Chabasiewicz, Kowalska i
Partnerzy Radcowie Prawni, w której Partnerem jest Członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Chabasiewicz.
Wskazane relacje biznesowe mogą rodzić potencjalne konflikty interesów.
W ocenie Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieje konflikt interesów związany z pełnieniem Przez
Pana Wojciecha Chabasiewicza funkcji członka Rady Nadzorczej Selvita S.A. i Emitenta oraz świadczeniem usług
doradztwa prawnego przez kancelarię, w której jest partnerem, na rzecz Selvita S.A. i Emitenta. Transakcje
pomiędzy Emitentem, Selvita S.A. a Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni dotyczyły doradztwa
prawnego m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych Selvita S.A., jako emitenta akcji dopuszczonych do obrotu
na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. oraz doradztwa w zakresie transakcji kapitałowych, w tym
doradztwa prawnego w zakresie Prospektu.
W ocenie Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieje konflikt interesów związany z pełnieniem Przez
Bogusława Sieczkowskiego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz świadczeniem usług doradztwa - obecnie na
rzecz Selvita S.A., a po Dniu Wydzielenia na rzecz Emitenta. Transakcje pomiędzy Emitentem a VIRTUS Bogusław
Sieczkowski obejmują doradztwo w zakresie informatyki oraz zarządzania urządzeniami informatycznymi. W
zakres obowiązków zleceniodawcy VIRTUS Bogusław Sieczkowski wchodzi przede wszystkim wsparcie
informatyczne i koncepcyjne dla projektów z zakresu modelowania molekularnego, projektowanie i zarządzanie
bazami danych, w tym bazami danych cząsteczek o potencjale terapeutycznym.
W ocenie Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieje konflikt interesów związany z pełnieniem Przez
Pana Piotra Romanowskiego funkcji członka Rady Nadzorczej Selvita S.A i Emitenta oraz świadczeniem usług
doradztwa przez rzecz Selvita S.A. oraz Emitenta. Transakcje pomiędzy Selvita S.A. a ALTIUM Piotr Romanowski
dotyczą świadczenia usług doradczych i eksperckich w zakresie konsultacji medycznych dotyczących projektów
realizowanych głównie przez część R&D Selvita S.A
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Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów

Według wiedzy Emitenta nie zostały zawarte jakiekolwiek umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami,
klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których osoby opisane w rozdziale 12.1 Prospektu zostały
wybrane na członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo na osoby zarządzające
wyższego szczebla Emitenta.

12.2.3

Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta

W dniu 3 lipca 2019 r. Pan Paweł Przewięźlikowski podpisał umowę ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up z
Vestor Dom Maklerski. Umowa została opisana w pkt. 7.4 Części IV Prospektu.

13

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA
Wynagrodzenie i inne świadczenia

13.1.1

Członkowie Zarządu

Członkowie Zarządu Emitenta nigdy nie otrzymywali i do Dnia Prospektu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu
pełnionych przez siebie funkcji w Zarządzie Emitenta. Po Dniu Wydzielenia wynagrodzenie Członków Zarządu
Emitenta zostanie ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Emitenta.

13.1.2

Członkowie Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nigdy nie otrzymywali i do Dnia Prospektu nie otrzymują wynagrodzenia z
tytułu pełnionych przez siebie funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. Po Dniu Wydzielenia wynagrodzeni członków
Rady Nadzorczej Emitenta zostanie ustalone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta nie będą zasadniczo odbiegać od zasad
przyjętych obecnie w Spółce Dzielonej. Wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta będą
dostosowane do standardów rynkowych.
Emitent planuje przyjąć politykę wynagrodzeń do czerwca 2020 r. tj. w terminie wynikającym z Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w
zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz krajowych aktów ustawodawczych
ją implementujących, która zostanie ustalona w oparciu o zasady wynikające z powyższych aktów prawnych, a
także w oparciu o istniejące standardy rynkowe.
Przyjęta polityka wynagrodzeń będzie zgodna z wymogami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych
na GPW oraz wynikającymi z zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 30 kwietnia 2009r. uzupełniającego zalecenia
2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku
regulowanym.
U Emitenta nie będzie funkcjonować komisja ds. wynagrodzeń
Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia
Emitent nie wydzielił ani nie zgromadził żadnych funduszy na świadczenia rentowe lub emerytalne lub inne podobne
świadczenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, poza składkami, których obowiązek opłacenia wynika z
obowiązków nałożonych przepisami o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniach zdrowotnych.

14

PRAKTYKI ORGANÓW ZARZĄDAJĄCYCH I NADZORCZYCH
Data zakończenia kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych

14.1.1

Zarząd

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka
Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków Zarządu.
Obecna wspólna kadencja członków Zarządu zakończy się w dniu 22 marca 2024 r.
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Informacje na temat dat powołania poszczególnych Członków Zarządu przedstawia poniższa tabela.
Tabela 32. Kadencja członków Zarządu Emitenta
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Data powołania na
członka Zarządu

Data zakończenia
obecnej kadencji

Paweł Przewięźlikowski

Prezes Zarządu

22 marca 2019 r.

22 marca 2024 r.

Bogusław Sieczkowski

Wiceprezes Zarządu

22 marca 2019 r.

22 marca 2024 r.

Mirosława Zydroń

Członek Zarządu

22 marca 2019 r.

22 marca 2024 r.

Miłosz Gruca

Członek Zarządu

22 marca 2019 r.

22 marca 2024 r.

Edyta Jaworska

Członek Zarządu

22 marca 2019 r.

22 marca 2024 r.

14.1.2

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. W przypadku wygaśnięcia mandatu
członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego
Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Obecna wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej zakończy się w dniu 22 marca 2024 r.
Informacje na temat dat powołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej przedstawia poniższa tabela.
Tabela 33. Kadencja członków Rady Nadzorczej Emitenta
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Data powołania na
członka Rady
Nadzorczej

Data
zakończenia
obecnej kadencji

Piotr Romanowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

22 marca 2019 r.

22 marca 2024 r.

Tadeusz Wesołowski

Członek Rady Nadzorczej

22 marca 2019 r.

22 marca 2024 r.

Rafał Chwast

Członek Rady Nadzorczej

22 marca 2019 r.

22 marca 2024 r.

Wojciech Sobieraj

Członek Rady Nadzorczej

22 marca 2019 r.

22 marca 2024 r.

Wojciech Chabasiewicz

Członek Rady Nadzorczej

22 marca 2019 r.

22 marca 2024 r.

Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych zawartych z emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych i
określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy lub stosowane
oświadczenie o braku takich świadczeń
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy określające świadczenie wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.
Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji
oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji
Na dzień zatwierdzenia Prospektu u Emitenta nie funkcjonuje komitet audytu.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Emitenta, członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę
Nadzorczą Emitenta spośród jej członków.
W dniu 17 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych
Rewidentach, podjęła uchwałę w sprawie powołania członków Komitet Audytu, pod warunkiem dopuszczenia Akcji
do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić przynajmniej jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać
wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego
przewodniczący powinna spełniać warunki niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.
W skład Komitetu Audytu powołani zostali:
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Rafał Chwast – jako Przewodniczący Komitetu Audytu;
Piotr Romanowski – jako Członek Komitetu Audytu;
Tadeusz Wesołowski – jako Członek Komitetu Audytu;
Wojciech Chabasiewicz – jako Członek Komitetu Audytu.

Pan Rafał Chwast oraz Pan Piotr Romanowski posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych.
Pan Piotr Romanowski oraz Pan Tadeusz Wesołowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Emitent.
Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają wymogi niezależności określone Zaleceniem Komisji z dnia 15
lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek
giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.
Pan Tadeusz Wesołowski nie jest osobą niezależną w rozumieniu zasady II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GWP 2016, zgodnie z którą: „Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności
członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania
z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce”. Pan Tadeusz Wesołowski po Dniu
Wydzielenia będzie posiadał akcje reprezentujące 0,46% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz jest
beneficjentem rzeczywistym akcjonariusza Augebit FIZ, który będzie posiadał akcje reprezentujące 5,19% głosów
w Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej tj: pan Piotr Romanowski, pan Rafał Chwast, pan Wojciech Sobieraj oraz
pan Wojciech Chabasiewicz spełniają kryterium niezależności, również w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GWP 2016. Zgodnie z zasadą II.Z.3. „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia
kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.”, więc Spółka spełnia ten wymógDo zadań Komitetu
Audytu należy w szczególności:
1) monitorowanie:
a) procesu sprawozdawczości finansowej,
b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu
wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę
audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru
Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności
w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę
audytorską inne usługi niż badanie;
3) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki
zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to
przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania
publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez
niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;
5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez
podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych
usług niebędących badaniem;
7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;
8) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi,
o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o
której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt.
5 i 6;
9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.

Komitet Audytu będzie realizował obowiązek monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, w ramach regularnych i
zaplanowanych spotkań oraz telekonferencji z Zarządem i pracownikami Spółki. W ramach monitoringu Komitet
Audytu będzie rekomendował Zarządowi Spółki podjęcie konkretnych działań w ramach opracowanych i
wdrożonych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzkiem operacyjnym, systemu compliance oraz audytu
wewnętrznego.
Komitet Audytu będzie dokonywał samodzielnie rocznej oceny skuteczności funkcjonowania systemu kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, bezpieczeństwa informacji oraz audytu wewnętrznego m.in. po
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zapoznaniu się z corocznym raportem z oceny tych systemów jak również zapoznając się z wynikami niezależnego
badania sprawozdań finansowych.
Komitet Audytu w ramach swoich kompetencji i obowiązków będzie zajmował się m.in. bieżącym monitorowaniem
skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Komitet Audytu będzie regularnie
informowany o raportach sporządzanych przez audytorów zewnętrznych, na podstawie których będzie uzyskiwał
informacje o zidentyfikowanych istotnych nieprawidłowościach i zagrożeniach oraz działaniach podjętych przez
kadrę zarządzającą w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia. Komitet będzie opiniował uchwały Zarządu,
podlegające zatwierdzeniu przez Radę Nadzorcza w zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz przedstawiał jej
rekomendacje wprowadzenia nowych lub zmian w istniejących regulacjach wewnętrznych wymaganych w tym
obszarze.
Sprawozdania finansowe będą weryfikowane przez niezależnego audytora zewnętrznego. W ramach badania
sprawozdania finansowego, biegły rewident będzie brał pod uwagę system kontroli wewnętrznej w celu
zaprojektowania adekwatnych procedur audytowych. Zakres jego prac nie będzie obejmował jednakże wydania
opinii na temat efektywności systemu kontrolnego Spółki. Audytor będzie uzyskiwał pozytywną rekomendację do
przeprowadzania rewizji sprawozdań finansowych od Komitetu Audytu, a następnie będzie wybierany przez Radę
Nadzorczą.
W procesie wyboru audytora będzie dokonywać się również oceny niezależności biegłego rewidenta i podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania przez niezależnego audytora zewnętrznego przesyłane będą
członkom Rady Nadzorczej Emitenta, która będzie dokonywała oceny sprawozdania finansowego jednostkowego
i skonsolidowanego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

W ramach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu będzie:
1)

2)
3)
4)
5)

analizował przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub
sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub ocen, które mogą mieć istotne znaczenie
dla sprawozdawczości finansowej Emitenta;
analizował stosowane metody rachunkowości przyjęte przez Emitenta i Grupę Kapitałową Emitenta;
dokonywał przeglądu systemu rachunkowości zarządczej;
analizował wspólnie z Zarządem i audytorami zewnętrznymi sprawozdania finansowe oraz wyniki badań
tych sprawozdań;
przedstawiał Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora
rocznego sprawozdania finansowego, jak i raportów okresowych w celu zapewnienia ich zgodności z
odpowiednimi standardami rachunkowości.

W Spółce utworzony będzie kompleksowy system kontroli funkcjonalnej, który obejmuje swoim zakresem: kontrolę
wewnętrzną, prognozowanie, budżetowanie (w tym dotyczące przepływów pieniężnych) oraz analizę finansową i
kluczowych wskaźników efektywności. Spółka będzie stale monitorować czynniki ryzyka prawnego, podatkowego,
gospodarczego, operacyjnego itp. Zadaniem Rady Nadzorczej będzie kontrola posiadanego przez Spółkę systemu
kontroli wewnętrznej.
Osoby, którym powierzone zostaną kwestie prawne i podatkowe będą sprawowały stałą kontrolę nad bieżącą
działalnością Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta poprzez monitorowanie zmian otoczenia prawnego
prowadzonej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, a także wypełnianiem ciążących na Emitencie obowiązków
formalnych. W uzasadnionych przypadkach spółki Grupy Kapitałowej Emitenta będą posiłkowały się również
zewnętrznymi kancelariami prawnymi oraz doradcami podatkowymi w celu ograniczenia ryzyk prawnych i
podatkowych. Komitet Audyt oraz Rada Nadzorcza będą monitorowały proces sprawozdawczości finansowej oraz
wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Emitenta przed
publikacją.

Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku będzie przedstawiał Radzie Nadzorczej swoją ocenę funkcjonowania systemu
kontroli wewnętrznej, która będzie obejmowała:
1)
2)
3)

adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w zapewnianiu celów systemu kontroli
wewnętrznej;
skalę i charakter zidentyfikowanych nieprawidłowości krytycznych i znaczących oraz podjętych środków
naprawczych;
zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych oraz środków finansowych do skutecznego realizowania
zadań.

Rada Nadzorcza będzie sprawowała nadzór nad zapewnieniem funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz
corocznie oceniała adekwatność i skuteczność tego systemu, w tym adekwatność i skuteczność funkcji kontroli.
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Dodatkowo, Rada Nadzorcza, za pośrednictwem Komitetu Audytu, będzie monitorowała skuteczność systemu
kontroli wewnętrznej. W ramach oceny systemu kontroli wewnętrznej będzie uwzględniać się w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)

opinie Komitetu Audytu;
ocenę Zarządu;
ustalenia biegłego rewidenta;
ustalenia, informacje i oceny uzyskane od podmiotów zewnętrznych w tym regulatorów rynkowych;
podmiotu dominującego lub podmiotów zależnych;
oceny i opinie nt. systemu kontroli wewnętrznej lub jego elementów dokonywane przez podmioty
zewnętrzne, jeżeli były wydawane.

Komitet Audytu będzie odpowiedzialny za udzielanie wsparcia Radzie Nadzorczej w zakresie monitorowania
rzetelności informacji finansowych, monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz monitorowania
wykonywania czynności rewizji finansowej.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej będzie przebiegał
poprzez (główne cechy stosowanych systemów):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

weryfikację stosowania jednolitej polityki sprawozdawczości u Emitenta - w kwestii ujawnień, ujęcia i
wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);
procedurę opiniowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych Emitenta. oraz skonsolidowanych
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta przez głównego księgowego;
przegląd półrocznych oraz badanie rocznych sprawozdań Emitenta. oraz skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta przez niezależnego audytora;
monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz procesu skuteczności systemów kontroli
wewnętrznej i audytu wewnętrznego przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu;
monitorowanie przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu wykonywania czynności rewizji finansowej;
monitorowanie przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą obszarów związanych z zarządzaniem ryzykiem;
monitorowanie przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą niezależności biegłego rewidenta;
przedstawianie rocznych sprawozdań finansowych Emitenta. oraz skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie;
wspieranie Rady Nadzorczej przez Komitet Audytu w wykonywaniu jej statutowych obowiązków
kontrolnych i nadzorczych.

Emitent będzie utrzymywał systemy zarządzania ryzykiem oraz nadzoru odpowiednie do wielkości Emitenta oraz
rodzaju i skali prowadzonej działalności. Spółka wyodrębni w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za
realizację zadań w zakresie zarządzania ryzykami oraz audytu wewnętrznego. Za wdrożenie i utrzymanie
skutecznego systemu zarządzania ryzykiem będzie odpowiadał Zarząd. Osoby, które będą odpowiedzialne za
zarządzanie ryzykiem będą miały zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz
Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w ramach regularnych i zaplanowanych
posiedzeń oraz doraźnych kontaktów i telekonferencji będzie monitorowała wszystkie kluczowe obszary ryzyk.
Monitorowanie w ramach ww. nadzoru oparte będzie o informacje, sprawozdania, prezentacje oraz materiały i
opinie okresowo dostarczane Radzie przez Zarząd Spółki lub osoby odpowiedzialne za kluczowe obszary.
Kluczowe czynniki ryzyka:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ryzyko związane z utratą płynności finansowej;
ryzyko związane z ochroną danych osobowych;
ryzyko przestoju w działalności i awarii systemu informatycznego;
ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności Grupy Kapitałowej Emitenta;
ryzyko konkurencji;
ryzyko roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej;
ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

W ramach wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem Emitent będzie prowadził bieżącą ocenę poziomu ryzyka
związanego z wymienionymi powyżej czynnikami. Poziom ryzyka związanego z utratą płynności będzie badany w
ramach wewnętrznej sprawozdawczości zarządczej w oparciu o obserwację standardowych miar płynności. Ze
względu na fakt, że pozostałe kluczowe ryzyka związane z działalnością Emitenta mają charakter ryzyk trudno
mierzalnych, system zarządzania ryzykiem w odniesieniu do tych czynników będzie polegał w znacznej mierze na
wewnętrznym systemie raportowania incydentów.
Na Datę Prospektu nie będzie występował sformalizowany audyt wewnętrzny w formie odrębnych komórek
organizacyjnych.
Komitet Audytu działa i podejmuje uchwały kolegialnie. Komitet Audytu odbywa posiedzenia co najmniej raz na
kwartał w roku obrotowym.
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U Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń.
Oświadczenia na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego
W dacie zatwierdzenia Prospektu Emitent nie przyjął procedur ładu korporacyjnego, gdyż zasady te dotyczą spółek
akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są
dopuszczone do obrotu giełdowego (§ 29 ust. 1 Regulaminu GPW).
Po dopuszczeniu Akcji do obrotu na GPW, Zarząd Emitenta, w zakresie kompetencji przyznanych mu przez Statut
i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zamierza doprowadzić do stosowania przez Emitenta wszystkich
zasad przewidzianych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z włączeniami opisanymi
i uzasadnionymi poniżej:
I.Z.1.10. Spółka będzie prowadziła korporacyjną stronę internetową i będzie zamieszczała na niej, w
czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa, prognozy
finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich
5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
Wyjaśnienia Emitenta:
Spółka nie będzie publikować prognoz finansowych.
I.Z.1.16. Spółka będzie prowadziła korporacyjną stronę internetową i będzie zamieszczała na niej, w
czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa, informację
na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą
walnego zgromadzenia.

Wyjaśnienia Emitenta:
Emitent nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o takiej
transmisji Emitent zamieści na stronie internetowej stosowną informacje w tym zakresie.
I.Z.1.20. Spółka będzie prowadziła korporacyjną stronę internetową i będzie zamieszczała na niej, w
czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa, zapis
przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Wyjaśnienia Emitenta:

Obecnie Emitent nie rejestruje przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio ani wideo, ze względu na
brak zainteresowania takim rozwiązaniem przez akcjonariuszy. Jeżeli akcjonariusze Emitenta wyrażą w przyszłości
oczekiwanie, by Emitent rejestrował i udostępniał zapisy przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie
audio/wideo, Emitent wdroży rejestrację audio/wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia
dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym
w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli
przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Wyjaśnienia Emitenta:
Akcje Emitenta nie zostały zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Struktura akcjonariatu
Emitenta oraz charakter i zakres prowadzonej działalności nie przemawiają za stosowaniem tej zasady.
Jednocześnie Emitent będzie dokładał starań, aby strona internetowa w języku angielskim była dostępna w
możliwie najszerszym zakresie.
III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych
za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych,
międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Wyjaśnienia Emitenta:
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Emitent nie wyodrębnił w strukturze jednostki pełniącej funkcje audytu wewnętrznego, a co za tym idzie nie ma
osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego, co do których mają zastosowanie zasady niezależności określone
w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego
przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna
umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w
szczególności poprzez:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce
obrad walnego zgromadzenia,
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Wyjaśnienia Emitenta:
Struktura akcjonariatu Emitenta nie będzie uzasadniała transmisji obrad walnego zgromadzenia oraz dwustronnej
komunikacji w czasie rzeczywistym, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
IV.R.3.Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są
przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych,
realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w
tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.

Wyjaśnienia Emitenta:
Papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta będą przedmiotem obrotu jedynie w Polsce
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie
dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Wyjaśnienia Emitenta:
Struktura akcjonariatu Emitenta nie będzie uzasadniała transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym.
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce
do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego
zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji
i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od
udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Wyjaśnienia Emitenta:
Na moment obecny Emitent nie posiada regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności, w których
może dojść do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów, poza zakazem
zajmowania się interesami konkurencyjnymi w regulaminie Zarządu i powstrzymania się od głosowania w
sprawach, w których istnieje ryzyko konfliktu interesów (§8 pkt 3-4 Regulaminu Zarządu Emitenta). Emitent wdroży
w terminie roku od dnia uzyskania statusu spółki publicznej stosowne regulacje wewnętrzne.
VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menadżerów powinno wynikać z przyjętej
polityki wynagrodzeń.

Wyjaśnienia Emitenta:
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Emitent nie posiada polityki wynagrodzeń, a wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu ustala Rada
Nadzorcza, zaś w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie Spółki.
Emitent przyjmie politykę wynagrodzeń w terminie wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do
długoterminowego zaangażowania oraz krajowych aktów ustawodawczych ją implementujących (na Dzień
Prospektu, zgodnie z Projektem nowelizacji, termin ten to 30 czerwca 2020 r.)
VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i
długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania
służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
Wyjaśnienia Emitenta:
Emitent nie posiada polityki wynagrodzeń, a wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu ustala Rada
Nadzorcza, zaś w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie Spółki.
Emitent przyjmie politykę wynagrodzeń w terminie wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do
długoterminowego zaangażowania oraz krajowych aktów ustawodawczych ją implementujących (na Dzień
Prospektu, zgodnie z Projektem nowelizacji, termin ten to 30 czerwca 2020 r.).

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego
funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

Wyjaśnienia Emitenta:
W Radzie Nadzorczej Emitenta nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.
VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń,
zawierający co najmniej:
1)
2)

3)
4)
5)

ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na
stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych
składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku
pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej
jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
pozafinansowych składników wynagrodzenia,
wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń,
lub informację o ich braku,
ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa

Wyjaśnienia Emitenta:
Zgodnie z informacją w pkt. VI.R.1. Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń. Emitent przyjmie politykę
wynagrodzeń do czerwca 2020 r. tj. w terminie wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do
długoterminowego zaangażowania oraz krajowych aktów ustawodawczych ją implementujących (na Dzień
Prospektu, zgodnie z Projektem nowelizacji, termin ten to 30 czerwca 2020 r.).

Potencjalne istotne skutki dla ładu korporacyjnego, w tym przyszłe zmiany składu organów
zarządzających i nadzorczych oraz składu komisji (o ile taka decyzja została już podjęta przez
organ zarządzający lub nadzorczy)
Na Datę Prospektu nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące zmian składu organów zarządzających lub
nadzorczych.
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PRACOWNICY
Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za każdy rok obrotowy objęty historycznymi
informacjami finansowymi aż do daty prospektu oraz zestawienie zatrudnionych w podziale na
główne kategorie działalności

Na Datę Prospektu Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej i nie zatrudnia pracowników. W wyniku Podziału,
Spółka Przejmująca stanie się stroną umów o pracę z pracownikami oraz umów cywilnoprawnych związanych z
wykonywaniem przez Spółkę Dzieloną działalności usługowej. W wyniku Podziału Spółce Przejmującej zostanie
przekazana dokumentacja dotycząca powyższych pracowników oraz osób - stron umów cywilnoprawnych.
Tabela 34. Zatrudnienie w zakresie Działalności Wydzielanej ze Spółki Dzielonej oraz w zakresie spółek,
które staną się spółkami zależnymi Emitenta po Dniu Wydzielenia w podziale na rodzaj zawartych umów na
dzień 31.12.2017 r.
Umowa o pracę
na czas określony na czas nieokreślony

Umowa cywilnoprawna

RAZEM

Działalność Wydzielana

14

99

3

116

Biocentrum Sp. z o.o.

5

13

0

18

Selvita Services Sp. z o.o.

24

74

0

98

Ardigen S.A.

11

11

12

34

Selvita Inc.

1

1

0

2

Selvita Ltd.

0

1

0

1

RAZEM

55

199

15

269

Źródło: Emitent

Tabela 35. Zatrudnienie w zakresie Działalności Wydzielanej ze Spółki Dzielonej oraz w zakresie spółek,
które staną się spółkami zależnymi Emitenta po Dniu Wydzielenia w podziale na rodzaj zawartych umów na
dzień 31.12.2018 r.
Umowa o pracę
na czas określony na czas nieokreślony

Umowa cywilnoprawna

RAZEM

Działalność Wydzielana

40

110

5

155

Biocentrum Sp. z o.o.

6

16

0

22

Selvita Services Sp. z o.o.

37

80

0

117

Ardigen S.A.

16

23

35

74

Selvita Inc.

0

2

0

2

Selvita Ltd.

1

1

0

2

100

232

40

372

RAZEM
Źródło: Emitent

Tabela 36. Zatrudnienie w zakresie Działalności Wydzielanej ze Spółki Dzielonej oraz w zakresie spółek,
które staną się spółkami zależnymi Emitenta po Dniu Wydzielenia w podziale na rodzaj zawartych umów
wg danych na Dzień Prospektu
Umowa o pracę
na czas określony na czas nieokreślony

Umowa cywilnoprawna

RAZEM

Działalność Wydzielana

44

124

11

179

Biocentrum Sp. z o.o.

7

16

1

24
98
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Selvita Services Sp. z o.o.

54

89

1

144

Ardigen S.A.

17

30

22

69

Selvita Inc.

0

2

0

2

Selvita Ltd.

1

1

0

2

123

262

35

420

RAZEM
Źródło: Emitent

Tabela 37. Zatrudnienie w zakresie Działalności Wydzielanej ze Spółki Dzielonej oraz w zakresie spółek,
które staną się spółkami zależnymi Emitenta po Dniu Wydzielenia w podziale na segmenty działalności na
dzień 31.12.2017r.
Usługi
Bioinformatyka

RAZEM

47

0

116

0

18

0

18

Selvita Services Sp. z o.o.

75

23

0

98

Ardigen S.A.

0

0

34

34

Selvita Inc.

1

1

0

2

Selvita Ltd.

0

1

0

1

145

90

34

269

Chemia

Biologia

Działalność Wydzielana

69

Biocentrum Sp. z o.o.

RAZEM
Źródło: Emitent

Tabela 38. Zatrudnienie w zakresie Działalności Wydzielanej ze Spółki Dzielonej oraz w zakresie spółek,
które staną się spółkami zależnymi Emitenta po Dniu Wydzielenia w podziale na segmenty działalności na
dzień 31.12.2018r.
Usługi
Bioinformatyka

RAZEM

69

0

155

0

22

0

22

Selvita Services Sp. z o.o.

81

36

0

117

Ardigen S.A.

0

0

74

74

Selvita Inc.

1

1

0

2

Selvita Ltd.

1

1

0

2

169

129

74

372

Chemia

Biologia

Działalność Wydzielana

86

Biocentrum Sp. z o.o.

RAZEM
Źródło: Emitent

Tabela 39. Zatrudnienie w zakresie Działalności Wydzielanej ze Spółki Dzielonej oraz w zakresie spółek,
które staną się spółkami zależnymi Emitenta po Dniu Wydzielenia w podziale na segmenty działalności wg
danych na Dzień Prospektu
Usługi
Bioinformatyka
Chemia

RAZEM

Biologia
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Działalność Wydzielana

107

72

0

179

Biocentrum Sp. z o.o.

0

24

0

24

Selvita Services Sp. z o.o.

88

56

0

144

Ardigen S.A.

0

0

69

69

Selvita Inc.

1

1

0

2

Selvita Ltd.

1

1

0

2

197

154

67

420

RAZEM
Źródło: Emitent

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do pkt 6.1.4 niniejszego rozdziału Prospektu ("Opis zasad współpracy między
Emitentem a jego spółkami zależnymi, które po Dniu Wydzielenia wejdą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta i
Selvita S.A”) informuje, że po Dniu Wydzielenia część pracowników obecnie zatrudnionych w Grupie Selvita S.A. a
po Dniu Wydzielenia będących pracownikami i współpracownikami Grupy Emitenta, będzie w ramach Centrum
Usług Wspólnych realizowało ograniczony katalog usług wspierających związanych przede wszystkim z obsługą
administracyjno-biurową na rzecz Selvita S.A.
Powyższe usługi wspierające będą realizowane przed wszystkim przez pracowników Działu HR, Działu finansowoksięgowego, Działu prawnego i Działu IT.
Posiadane akcje i opcje na akcje dla każdej z osób wymienionych w punkcie 15. Organy
Administracyjne, Zarządzające i Nadzorcze oraz Osoby Zarządzające Wyższego Szczebla
Na Datę Prospektu członkowie organów Emitenta, tj. Członkowie Zarządu Emitenta oraz Członkowie Rady
Nadzorczej Emitenta nie posiadają akcji Emitenta. Po Dniu Wydzielenia oraz po umorzeniu Akcji serii 0, członkowie
organów Emitenta posiadać będą akcje Emitenta w proporcji 1:1 aktualnie posiadanych akcji Spółki Dzielonej.
Tabela 40. Akcje Emitenta, które będą w posiadaniu członków organów Emitenta po Dniu Wydzielenia i po
umorzeniu Akcji Serii 0 przy założeniu braku innych zmian w zakresie własności Akcji
Suma
głosów

%
głosów
na WZ

31,25%

8 490 880

42,41%

369 753,60

5,79%

1 474 384

7,36%

250 076

100 030,40

1,57%

250 076

1,25%

47 000

47 000

18 800,00

0,29%

47 000

0,23%

-

30 000

30 000

12 000,00

0,19%

30 000

0,15%

-

10 000

10 000

4 000,00

0,06%

10 000

0,05%

Tadeusz Wesołowski
(bezpośrednio)

-

92 975

92 975

37 190,00

0,58%

92 975

0,46%

Augebit FIZ
(bezpośrednio oraz
pośrednio poprzez
Privatech Holdings
Limited)**

-

1 039 738

1 039 738

415 895,20

6,51%

1 039 738

5,19%

Piotr Romanowski

-

420 000

420 000

168 000,00

2,63%

420 000

2,10%

Rafał Chwast

-

121 115

121 115

48 446,00

0,76%

121 115

0,60%

Imię i nazwisko
akcjonariusza

wartość
nominalna

Seria A*

Seria B

Suma
akcji

3 500 000

1 490 880

4 990 880

1 996 352,00

550 000

374 384

924 384

Krzysztof Brzózka

-

250 076

Miłosz Gruca

-

Mirosława Zydroń
Edyta Jaworska

% kapitału
zakładowego

Zarząd
Paweł
Przewięźlikowski
Bogusław
Sieczkowski

Rada Nadzorcza

*Akcje Serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcje daje prawo do dwóch głosów na WZ
**beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, który jest właścicielem większości
certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.
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Opis ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta
Na Dzień Prospektu wedle wiedzy Emitenta nie istnieją ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w jego
kapital

GŁÓWNI AKCJONARIUSZE

16

Informacje o znacznych akcjonariuszach Emitenta
Na Dzień Prospektu Emitent nie jest spółką publiczną. Na Dzień Prospektu jedynym akcjonariuszem Emitenta jest
Selvita S.A., która posiada wszystkie 125.000 Akcje Serii 0.
Po Dniu Wydzielenia oraz po dematerializacji Akcji Serii 0 i akcji serii B Emitent będzie spółką publiczną.
W Dniu Wydzielenia, dojdzie do:
nabycia przez Emitenta wszystkich Akcji Serii 0 w celu ich umorzenia, co spowoduje, że Emitent będzie
właścicielem wszystkich Akcji Serii 0;
(ii) objęcia Akcji Podziałowych przez dotychczasowych akcjonariuszy Selvita S.A. w ramach podziału Selvita
S.A. w ten sposób, że:
(i)



za każdą jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Selvita S.A. akcjonariusz
obejmie jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Emitenta (Akcje Serii A),



za każdą jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Selvita S.A. akcjonariusz
obejmie jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela akcję Emitenta (Akcje Serii B).

W ten sposób, przy założeniu braku zmian własności akcji w Dniu Referencyjnym, akcjonariat Emitenta będzie
tożsamym z akcjonariatem Selvita S.A., za wyjątkiem Akcji Serii 0, które będą akcjami własnymi Emitenta.
Za znacznego akcjonariusza Emitenta, po tym jak stanie się spółką publiczną uznawać się będzie akcjonariusza,
który osiągnął lub przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w spółce, gdyż ma on obowiązek zgłoszenia posiadanego
udziału, zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Na podstawie stanu akcjonariatu Selvita S.A. na Dzień Prospektu, można założyć, że po Dniu Wydzielenia
znacznymi akcjonariuszami Emitenta będą: Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu Emitenta oraz Bogusław
Sieczkowski - Wiceprezes Zarządu Emitenta. Akcjonariusze ci obok akcji na okaziciela będą uprawnieni również z
imiennych akcji serii A, które są uprzywilejowane co do głosu w taki sposób, iż na każdą akcję przypadają dwa
głosy. Paweł Przewięźlikowski będzie uprawniony z 3.500.000 akcji serii A, a Bogusław Sieczkowski 550.000 akcji
serii A. Uprawnienie z imiennych akcji uprzywilejowanych wynika z faktu, iż na Datę Prospektu akcjonariusze
powyżsi posiadają akcje imienne serii A, uprzywilejowane co do głosu (dwa głosy na jedną akcję) Selvita S.A.,
Paweł Przewięźlikowski posiada 3.500.000 akcji serii A a Bogusław Sieczkowski – 550.000 akcji serii A.
Na podstawie stanu akcjonariatu Selvita S.A. na Dzień Prospektu, można założyć, że po Dniu Wydzielenia,
znacznymi akcjonariuszami, innymi niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających Spółki, będą:


Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który będzie posiadał bezpośrednio oraz pośrednio przez
Privatech Holdings Limited 1.039.738 akcji Spółki uprawniających do 1.039.738 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki stanowiących 5,83% ogólnej liczny głosów w Spółce;



Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz
Emerytalny, które będą posiadały 1.316.000 akcji Spółki uprawniających do 1.316.000 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki stanowiących 6,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Szczegółowe informacje na temat sumy akcji i głosów znaczących akcjonariuszy Emitenta po Dniu Wydzielenia,
znajdują się w tabeli poniżej.

Tabela 41. Znaczni akcjonariusze Emitenta po Dniu Wydzielenia (po umorzeniu Akcji serii 0 przez Emitenta
oraz przy założeniu braku zmian własności Akcji Emitenta)
Akcjonariusz
Paweł Przewięźlikowski
Bogusław Sieczkowski
Augebit Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty (bezpośrednio oraz

Suma akcji

Głosy

% akcji

% głosów

4 990 880

31,25%

8 490 880

42,41%

924 384

5,79%

1 474 384

7,36%

1 039 738

7,55%

1 039 738

5,83%
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Suma akcji

Głosy

% akcji

% głosów

pośrednio przez Privatech Holdings
Limited)*
Nationale-Nederlanden Otwarty
Fundusz Emerytalny oraz NationaleNederlanden Dobrowolny Fundusz
Emerytalny**

1 316 000

8,25%

1 316 000

6,58%

*beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, który jest właścicielem większości
certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.
**dane w oparciu o liczbę akcji zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie Selvita S.A. w dniu 14 maja 2018 r.
Źródło: Emitent

Informacja czy znaczni akcjonariusze posiadają odmienne prawa głosu lub odpowiednie
oświadczenie, że takie prawa głosu nie istnieją
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, znacznym akcjonariuszom po Dniu Wydzielenia nie będą przysługiwały inne
prawa głosu niż wynikające z posiadanych przez nich akcji Emitenta. Akcje imienne serii A będą akcjami
uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym
zgromadzeniu.
Podmiot posiadający lub kontrolujący Emitenta.
Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu, akcjonariuszem posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki jest
Selvita S.A. Członkami Zarządu Emitenta jest pięciu członków Zarządu Selvita S.A.
Do Dnia Wydzielenia podmiotem dominującym wobec Emitenta będzie Selvita S.A. (art. 4 pkt 14 lit. c Ustawy o
Ofercie). Według najlepszej wiedzy Spółki, Spółka po Dniu Wydzielenia nie będzie bezpośrednio ani pośrednio
kontrolowana przez inny podmiot, a w tym nie będzie istniał podmiot dominujący wobec Emitenta.
Według najlepszej wiedzy Emitenta, akcjonariuszy i członków organów Spółki nie łączy porozumienie, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta
Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie zna żadnych ustaleń, których realizacja mogłaby w przyszłości
spowodować zmianę w sposobie kontroli Emitenta, poza utratą przez Selvita S.A. statusu akcjonariusza
dominującego wobec Emitenta po Dniu Wydzielenia, w związku z zawarciem w dniu 2 sierpnia 2019 r. przez Selvita
S.A. oraz Emitenta umowy zbycia wszystkich Akcji Serii 0 na rzecz Spółki Przejmującej. Umowa ta przewiduje, że
Emitent nabędzie od Selvita S.A. własność wszystkich Akcji Serii 0 w Dniu Wydzielenia w celu ich umorzenia.

17

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Emitent został zawiązany w dniu 22 marca 2019 r. i od daty zawiązania nie zawierał transakcji z podmiotami
powiązanymi. Emitent od daty zawiązania tj. do 22 marca 2019 r. do Daty Prospektu nie wypłacał również
wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta.
Poniżej przedstawiono otrzymane wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorczych Emitenta od
Selvita S.A. i spółek od niej zależnych (które po Dniu Wydzielenia będą spółkami zależnymi Emitenta) oraz
transakcje podmiotów powiązanych z Selvita S.A. Okresem za jaki przedstawiono poniższe informacje jest okres
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz do Daty Prospektu.
Od stycznia 2017 r. do Daty Prospektu, Spółka Dzielona zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi w
rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (załącznik do Rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionym
Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr
1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości
(MSR 1).
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Opisane poniżej transakcje były realizowane na warunkach rynkowych.
Wynagrodzenia wypłacone osobom pełniącym funkcję w organach Emitenta oraz osobom
zarządzającym wyższego szczebla od zakończenia ostatniego okresu obrotowego, dla którego
opublikowano informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. członkowie Zarządu Selvita S.A. (a na Datę Prospektu będący
również członkami Zarządu Emitenta) otrzymali następujące wynagrodzenia od Selvita S.A i spółek zależnych.
Tabela 42. Wynagrodzenia Członków Zarządu [w zł] w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. otrzymane
od Selvita S.A. i spółek zależnych

Członkowie Zarządu

Paweł Przewięźlikowski

Wynagrodzenia
z tytułu
pełnienia
funkcji w
Zarządzie

461 900,00

Wynagrodzenia z
tytułu umów o
pracę zawartych
z Emitentem

Dochody osiągnięte w spółkach
zależnych
Biocentrum
Sp. z o.o.

169 354,79

24 000 w
ramach
pełnienia
funkcji w
Zarządzie

Selvita
Services Sp. z
o.o.

Ardigen
S.A.

Łączne
dochody w
2017r.

655 254,79

Bogusław Sieczkowski

370 200,00

88 716,25

24 000 w
ramach
pełnienia
funkcji w
Zarządzie

Miłosz Gruca

175 400,00

umowa o prace w
BCM

137 035,11

Mirosława Zydroń

248 100,00

umowa o prace w
SSV

150 712,35

398 812,35

5 500,00

125 470,22

97 650,00

228 620,22

Edyta Jaworska

98 000 netto
umowa
cywilnoprawna

580 916,25

312 435,11

Źródło: Emitent

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. członkowie Zarządu Selvita S.A. (a na Datę Prospektu będący
również członkami Zarządu Emitenta) otrzymali następujące wynagrodzenia od Selvita S.A i spółek zależnych.
Tabela 43. Wynagrodzenia Członków Zarządu [w zł] w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. otrzymane
od Selvita S.A. i spółek zależnych

Członkowie
Zarządu

Wynagrodzenia
z tytułu
pełnienia
funkcji w
Zarządzie

Wynagrodzenia
z tytułu umów o
pracę
zawartych z
Selvita S.A.

Dochody osiągnięte w spółkach zależnych
Łączne
dochody w
2018 r.

Biocentrum
Sp. z o.o.

Selvita
Services Sp. z
o.o.

Ardigen
S.A.

-

-

522 780,60

Paweł
Przewieźlikowski

304 140,00

171 960,60

46 680,00 z
tytułu pełnienia
funkcji w
Zarządzie

Bogusław
Sieczkowski

235 914,00

88 409,26

24 000 z tytułu
pełnienia funkcji
w Zarządzie

129 600 netto
umowa
cywilnoprawna

-

477 923,26

umowa o prace
w Biocentrum
Sp. z o.o.

136 823,83 z
tytułu umowy o
pracę,
54 000,00 z
tytułu pełnienia
funkcji w
Zarządzie

-

-

481 643,83

Miłosz Gruca

290 820,00
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Mirosława Zydroń

138 200,00

umowa o prace
w Selvita
Services Sp. z
o.o.

Edyta Jaworska

192 600,00

126 807,24

-

-

112 008,37

-

250 208,37

25 085,00

-

344 492,24

Źródło: Emitent

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. członkowie Rady Nadzorczej Selvita S.A. (a na Datę
Prospektu będący również członkami Rady Nadzorczej Emitenta) otrzymali następujące wynagrodzenia od Selvita
S.A.
Tabela 35. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej [w zł] w okresie od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 r.
otrzymane od Selvita S.A.
Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji w Radzie
Nadzorczej

Wynagrodzenia z tytułu
umów zawartych z
Emitentem

Łączne dochody w
2017 roku

Piotr Romanowski

37 620,00

6 586,79 umowa
cywilnoprawna z Altium Piotr
Romanowski

44 206,79

Tadeusz Wesołowski

34 320,00

34 320,00

Rafał Chwast

31 020,00

31 020,00

Wojciech Chabasiewicz

31 020,00

Członek Rady
Nadzorczej

80 016,67 w ramach usług
prawnych

111 036,67

Źródło: Emitent

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. członkowie Rady Nadzorczej Selvita S.A. (a na Datę
Prospektu będący również członkami Zarządu Emitenta)otrzymali następujące wynagrodzenia od Selvita S.A.
Tabela 44. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej [w zł] w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
otrzymane od Selvita S.A.

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji w
Radzie Nadzorczej

Wynagrodzenia z
tytułu umów
zawartych z Selvita
S.A.

Łączne dochody w 2018
roku

Piotr Romanowski

43 434,00

5 099,00 umowa
cywilnoprawna z Altium
Piotr Romanowski

48 533,00

Tadeusz Wesołowski

39 624,00

-

39 624,00

Rafał Chwast

35 814,00

-

35 814,00

Sobieraj Wojciech

21 714,00

-

21 714,00

Wojciech Chabasiewicz

35 814,00

-

35 814,00

Członek Rady
Nadzorczej

Źródło: Emitent

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do Dnia Prospektu Członkowie Zarządu Selvita S.A. (a na Datę Prospektu będący
również członkami Zarządu Emitenta) otrzymali następujące wynagrodzenia od Selvita S.A i spółek zależnych.
Tabela 45. Wynagrodzenia Członków Zarządu [w zł] w okresie od 01.01.2019 r. do Dnia Prospektu otrzymane
od Selvita S.A. i spółek zależnych
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Członkowie Zarządu

Paweł Przewieźlikowski
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Wynagrodzenia
z tytułu
pełnienia
funkcji w
Zarządzie

156 040,00

Wynagrodzenia
z tytułu umów o
pracę zawartych
z Emitentem

Dochody osiągnięte w spółkach zależnych
Biocentrum
Sp. z o.o.

100 464,41

31 640,00 w
ramach
pełnienia
funkcji w
Zarządzie
14 000,00 w
ramach
pełnienia
funkcji w
Zarządzie

Bogusław Sieczkowski

128 914,00

51 236,14

Krzysztof Brzózka

198 431,00

121 650,02

Miłosz Gruca

192 139,35

umowa o prace w
BCM

Mirosława Zydroń

41 645,16

umowa o prace w
SSV

Edyta Jaworska

161 696,77

75 992,45

Selvita
Services Sp.
z o.o.

Ardigen
S.A.

Łączne
dochody
w 2019r.

288 144,41

64 000 netto
umowa
cywilnoprawna

258 150,14

320 081,02
52 681,63 w
ramach
umowy o
pracę,
42 000,00 w
ramach
pełnienia
funkcji w
Zarządzie

286 820,98

98 480,01

140 125,17

237 689,22

Źródło: Emitent

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do Dnia Prospektu członkowie Rady Nadzorczej Selvita S.A. (a na Datę Prospektu
będący również członkami Rady Nadzorczej Emitenta) otrzymali następujące wynagrodzenia od Selvita S.A.
Tabela 46. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej [w zł] w okresie od 01.01.2019 r. do Dnia Prospektu
otrzymane od Selvita S.A.
Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji w Radzie
Nadzorczej

Wynagrodzenia z tytułu
umów zawartych z
Emitentem

Łączne dochody w
2019 roku

Piotr Romanowski

26 334,00

6 148,73 umowa
cywilnoprawna z Altium Piotr
Romanowski

32 482,73

Tadeusz Wesołowski

24 024,00

24 024,00

Rafał Chwast

21 714,00

21 714,00

Sobieraj Wojciech

21 714,00

21 714,00

Wojciech
Chabasiewicz

21 714,00

Członek Rady
Nadzorczej

84 000,00 w ramach usług
prawnych

105 714,00

Źródło: Emitent

Transakcje zawarte przez Emitenta z podmiotami powiązanymi
Wartość oraz szczegóły transakcji z podmiotami powiązanymi z Selvita S.A oraz po Dniu Wydzielenia z Selvita
CRO od dnia 1 stycznia 2019 r. do Daty Prospektu została wskazana poniżej.
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Tabela 47. Transakcje z podmiotami powiązanymi z Selvita S.A. (oraz po Dniu Wydzielenia z Selvita CRO)
w okresie 2017- 2018 oraz od 01.01.2019 r. do Dnia Prospektu (dane w zł).

Sposób Powiązania

Szczegóły transakcji

od 01.01.2019
do Daty
Prospektu

2018

2017

VIRTUS
Bogusław
Sieczkowski

Bogusław Sieczkowski
(kluczowy personel
kierowniczy – wiceprezes
Zarządu)

Zakup usług i doradztwa
w zakresie informatyki
oraz zarządzania
urządzeniami
informatycznymi

64 000

129 600

98 000

ALTIUM Piotr
Romanowski

Piotr Romanowski
(kluczowy personel
kierowniczy – członek
Rady Nadzorczej)

Zakup usług doradczych

6 149

5 099

6 587

Chabasiewicz,
Kowalska i
Partnerzy
Radcowie
Prawni

Wojciech Chabasiewicz
(kluczowy personel
kierowniczy – członek
Rady Nadzorczej)

Zakup usług doradztwa
prawnego

84 000

72 500

80 017

Podmiot
powiązany

Źródło: Emitent

Za podmiot powiązany z Selvita S.A., a po Dniu Wydzielania z Emitentem, uznaje się działalności gospodarcze
należące do członków Zarządu tj. Virtus Pana Bogusława Sieczkowskiego, a także ALTIUM należącą do
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Romanowskiego oraz kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i
Partnerzy Radcowie Prawni, w której Partnerem jest Członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Chabasiewicz.

Przedstawione w tabeli 41 transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczą umów świadczenia doradztwa na rzecz
Selvita S.A. i spółek wchodzących obecnie w skład Grupy Kapitałowej Selvita S.A. Wedle najlepszej wiedzy
Emitenta powyższe umowy świadczenia usług będą kontynuowane na rzecz Selvita S.A. przez ALTIUM Piotr
Romanowski oraz Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni oraz na rzecz Emitenta przez VIRTUS
Bogusław Sieczkowski oraz Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni. Świadczenie takich usług
zdaniem Emitenta nie będzie rodziło żadnych potencjalnych konfliktów interesów i będzie odbywało się na
zasadach rynkowych. Dodatkowo wskazać należy, że kwoty z tytułu zakupu usług doradczych od pomiotów
powiązanych są i pozostaną zdaniem Emitenta nieznaczne.
Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do pkt 5.1.1.4 niniejszego rozdziału Prospektu ("Opis zasad współpracy między
Emitentem a jego spółkami zależnymi, które po Dniu Wydzielenia wejdą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta i
Selvita S.A”) informuje, że po Dniu Wydzielenia część pracowników obecnie zatrudnionych w Grupie Selvita S.A. a
po Dniu Wydzielenia będących pracownikami i współpracownikami Grupy Emitenta, będzie w ramach Centrum
Usług Wspólnych realizowało ograniczony katalog usług wspierających związanych przede wszystkim z obsługą
administracyjno-biurową na rzecz Selvita S.A.
Powyższe usługi wspierające będą realizowane przede wszystkim przez pracowników Działu HR, Działu
finansowo-księgowego, Działu prawnego i Działu IT. Szerszy opis wskazanych usług znajduje się w pkt 5.1.1.4.
niniejszego rozdziału Prospektu.

Emitent nie przewiduje innego niż wyżej wskazany wzajemnego wykorzystywania majątku ww. spółek, w tym praw
własności przemysłowej lub innych wartości niematerialnych i prawnych.
Jeśli Emitent (lub spółki od niego zależne) zawierać będą kontrakty na usługi badawcze z kontrahentami
zewnętrznymi (podmiotami niezależnymi), Emitent (lub spółki od niego zależne) – w związku z realizacją tychże
umów – mogą zlecać sobie wzajemnie wykonanie określonego zakresu prac. Kontrakty takie będą wówczas
współrealizowane przez Emitenta i jego spółki zależne. Powyższe usługi będą świadczone na podstawie zawartych
umów ramowych oraz rozliczane w oparciu o wystawiane przez Emitenta i spółki zależne faktury za realizację usług
badawczych w poszczególnych miesiącach.
Na Dzień Prospektu Emitent nie przewiduje transakcji, których przedmiotem byłoby świadczenie przez Emitenta na
rzecz Selvita S.A. jak i nabywanie od Selvita S.A. usług naukowo-badawczych i laboratoryjnych. Zarówno w
przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy Emitentem a jego spółkami zależnymi, które po Dniu Wydzielenia
staną się spółkami zależnymi Emitenta, jak i odnośnie potencjalnych transakcji pomiędzy Emitentem a Selvita S.A.,
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o ile takie transakcje będą miały miejsce w przyszłości, ich cena lub wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie i
będzie odzwierciedlać wartość rynkową danego przedmiotu transakcji.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta nie istnieją znaczące kontrakty lub przedsięwzięcia, które miałyby być
realizowane w przyszłości wspólnie przez Emitenta (lub spółki zależne, które wejdą w skład Grupy Kapitałowej
Emitenta po Dniu Wydzielenia) oraz Selvita S.A. tym niemniej Emitent zakłada, że Selvita S.A. może korzystać z
usług badawczych świadczonych przez CRO przy rozwoju projektów badawczych Selvita S.A.
Zarówno w przypadku transakcji dokonywanych pomiędzy Emitentem a jego spółkami zależnymi, które po Dniu
Wydzielenia staną się spółkami zależnymi Emitenta, jak i odnośnie potencjalnych transakcji pomiędzy Emitentem
a Selvita S.A., o ile takie transakcje będą miały miejsce w przyszłości, ich cena lub wysokość wynagrodzenia
ustalona zostanie i będzie odzwierciedlać wartość rynkową danego przedmiotu transakcji oraz będzie świadczona
w oparciu o zawarte umowy współpracy.
Transakcje Selvita S.A. zawarte ze spółkami zależnymi, które po Dniu Wydzielenia będą spółkami
zależnymi Emitenta
Poniżej przedstawiono transakcje zawarte w latach 2016-2018 jak również za okres od 1 stycznia 2019 r do 31
lipca 2019 r. pomiędzy Selvita S.A. a spółkami zależnymi Selvita S.A., które po Dniu Wydzielenia będą spółkami
zależnymi Emitenta. Transakcje przedstawiono z perspektywy Selvita S.A. Wszystkie transakcje realizowane były
na warunkach rynkowych. Po 31 lipca 2019 r. nie miały miejsca żadne istotne transakcje z podmiotami
powiązanymi, w szczególności poza normalnym tokiem działalności Selvita S.A. i jej spółek zależnych.
Tabela 48. Transakcje między Selvita S.A. a spółkami zależnymi dotyczące usług badawczych w latach 2016-2018 jak
również za okres od 1 stycznia 2019 r do 31 lipca 2019 r. (w tys. zł)
Usługi badawcze
Dane w tys. zł
2016
Wyszczególnienie

Sprzedaż

Ardigen S.A.

2017
Zakup

Sprzedaż

2018
Sprzedaż

Zakup

01.01.2019-31.07.2019
Sprzedaż

Zakup

Zakup

13,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 143,1

1 639,9

1 209,1

1 972,0

2 503,1

1 245,8

1 290,5

1 357,2

Selvita Inc.

983,5

0,0

1 890,3

0,0

3 541,7

0,0

1 400,5

0,0

Selvita Ltd.

598,8

0,0

1 066,2

0,0

4 733,3

0,0

2 078,4

0,0

4 528,1

2 639,4

5 595,8

5 515,3

5 432,8

10 249,1

2 564,2

7 094,8

16 210,9

11 495,0

7 333,6

8 452,0

BioCentrum Sp. z o.o.

Selvita Services
RAZEM

7 267,0

4 279,2

9 761,5

7 487,3

Źródło: Selvita S.A.

Przedstawione w tabeli powyżej wartości dotyczą usług badawczych sprzedawanych lub kupowanych przez Selvita
S.A. od podmiotów powiązanych. Usługi badawcze świadczone były wyłącznie w segmencie usługowym i dotyczyły
kontraktów realizowanych wspólnie ze spółkami zależnymi, na rzecz kontrahentów zewnętrznych.
Tabela 49. Transakcje między Selvita S.A. a spółkami zależnymi dotyczące usług administracyjnych w latach 2016-2018
jak również za okres od 1 stycznia 2019 r do 31 lipca 2019 r. (w tys. zł)
Usługi administracyjne

Dane w tys. zł
Wyszczególnienie

2016
Sprzedaż

Zakup

2017
Sprzedaż

Zakup

2018
Sprzedaż

01.01.2019-31.07.2019
Zakup

Sprzedaż

Zakup

Ardigen S.A.

76,2

470,7

151,6

705,2

201,3

179,6

154,5

2,7

BioCentrum Sp. z o.o.

88,2

72,2

73,2

54,6

82,9

71,6

95,6

47,9

Selvita Inc.

6,5

0,0

7,4

0,0

10,6

0,0

11,5

0,0

Selvita Ltd.

3,2

0,0

3,7

0,0

7,6

0,0

10,5

0,0

Selvita Services

348,9

162,5

345,9

214,5

507,7

406,2

504,8

257,8

RAZEM

523,1

705,4

581,8

974,2

810,1

657,4

777,0

308,3

Źródło: Selvita S.A.

Przedstawione w tabeli powyżej wartości dotyczą usług administracyjnych świadczonych wzajemnie przez spółki
należące do Grupy Selvita S.A.. Zakres usług administracyjnych obejmuje obsługę w zakresie księgowości, kadr
i płac, zakupów, obsługi sekretariatu, obsługi prawnej i informatyki. Wartość wzajemnych rozliczeń jest
proporcjonalna do wielkości zatrudnienia w danej spółce.
Tabela 50. Koszty refakturowane między Selvita S.A. a spółkami zależnymi w latach 2016-2018 jak również za okres od 1
stycznia 2019 r do 31 lipca 2019 r. (w tys. zł)
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Koszty refakturowane
2016

2017

2018

01.01.2019-31.07.2019

Sprzedaż

Zakup

Sprzedaż

Zakup

Sprzedaż

Zakup

Sprzedaż

Ardigen S.A.

46,7

2,6

30,9

0,2

31,2

0,5

13,8

0,0

BioCentrum Sp. z o.o.

29,4

64,3

26,0

89,3

15,9

92,3

10,8

49,9

Selvita Inc.

154,2

0,0

119,3

0,0

110,0

0,0

55,6

0,0

Selvita Ltd.

25,3

0,0

26,2

0,0

3,3

0,0

6,9

0,0

Selvita Services

92,0

1,0

116,2

1,6

67,7

0,1

47,4

0,3

347,7

68,0

318,6

91,0

228,1

92,9

134,5

50,2

RAZEM

Zakup

Źródło: Selvita S.A.

Przedstawione w tabeli powyżej wartości dotyczą zwrotu kosztów ponoszonych przez spółki z Grupy Selvita S.A.
na rzecz innych spółek z tej Grupy. Refakturowane koszty dotyczą przede wszystkim podróży służbowych, udziału
w konferencjach i ubezpieczeń.

INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO
SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT
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Emitent w niniejszym punkcie Prospektu prezentuje:





Skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia sporządzone za lata zakończone
31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
tego sprawozdania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia sporządzone za okres obrotowy
zakończony 31 marca 2019 r.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone za okres od 22 marca do 30 kwietnia 2019
r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za 2016 r. wraz z raportem
niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania

Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego
przeznaczenia za lata 2017-2018 była spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355, w której imieniu działał kluczowy
biegły rewident, Pan Marcin Krupa, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 11142.
Biegłym rewidentem dokonującym badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 22
marca do 30 kwietnia 2019 r. była spółka ALFA Audit &Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) al.
Jana Pawła II 29, podmiot wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod nr 3811. Kluczowy Biegły Rewident – Łukasz Godlewski, nr 12068
Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Selvita S.A. za 2016 r. była spółka Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła
II 22 wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 73, w imieniu której działał kluczowy biegły rewident, Pan
Marek Turczyński.
Podział Selvita S.A. zgodnie z Planem Podziału (który stanowi Załącznik nr 3 do Prospektu) i przeniesienie
Działalności Wydzielanej na Emitenta powoduje, iż Emitent poczynił znaczące zobowiązania w rozumieniu art.18
Rozporządzenia 2019/980.
Wskazane powyżej sprawozdania specjalnego przeznaczenia obejmują swoim zakresem działalność prowadzoną
przez Działalność Wydzielaną, która po Dniu Wydzielenia będzie przeniesiona na Emitenta
Zaprezentowane w niniejszym Prospekcie, skonsolidowane sprawozdania finansowe specjalnego przeznaczenia
nie są sprawozdaniami Grupy Kapitałowej Emitenta (która to Grupa na datę ww. sprawozdań jak również na Datę
Prospektu nie istnieje) lecz dotyczą części wydzielanej z Grupy Selvita S.A. Celem sporządzenia sprawozdań
specjalnego przeznaczenia jest przedstawienie historycznych danych finansowych działalności, która obecnie jest
prowadzona w Grupie Selvita S.A. a po Dniu Wydzielenia będzie prowadzona przez nowopowstałą Grupę Selvita
CRO S.A.
Emitent sporządził roczne sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia typu carve-out za okres dwóch lat
obrotowych tj roku 2017 i 2018, gdyż w opinii Emitenta wskazany okres pozwala przedstawić w sposób
wystarczający i rzetelny tendencje i trendy dotyczące wyników finansowych i sytuacji finansową tej działalności.
Działalność Wydzielana w analizowanym okresie lat 2017 i 2018 cechuje się dynamicznym wzrostem przychodów
ze sprzedaży (29,5% w okresie 2017-2018, tj. z poziomu 54.574 tys. zł do 70.679 tys. zł) jak również wyników
finansowych (przyrost EBITDA o 93,1%, z poziomu 8.414 tys. zł do 16.250 tys. zł oraz przyrost zysku netto o
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170,4% z poziomu 4.251 tys. zł do 11.495 tys. zł), co zostało szerzej opisane w pkt 7 niniejszego rozdziału
Prospektu. Jedną z konsekwencji dynamicznego wzrostu działalności jest sytuacja, w której wyniki przeszłe w
mniejszym stopniu odzwierciedlają obecną sytuację Działalności Wydzielanej, niż by to mogło mieć miejsce w
przypadku spółek dojrzałych, o stabilnym poziomie przychodów i wyników finansowych, i tym samym mają mniejszy
wpływ na wyniki analizy działalności i wyników finansowych przeprowadzanej przez inwestorów.
Chcąc jednak umożliwić inwestorom jak najszerszą analizę wyników i sytuacji finansowej Działalności Wydzielanej
również w okresie 2016 roku, Emitent dołącza do niniejszego Prospektu skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za 2016 r. Sprawozdanie to zawiera podstawowe dane finansowe (Nota nr 6:
Segmenty Operacyjne) segmentu usługowego jak i segmentu bioinformatycznego Grupy Selvita S.A, które to
obszary działalności będą przeniesione na Emitenta po Dniu Wydzielenia.
Na podstawie danych zawartych w Nocie nr 6 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Selvita S.A.
za 2016 r., zsumowane przychody ze sprzedaży dla klientów zewnętrznych segmentu usługowego i segmentu
bioinformatyki za ten okres wyniosły 35.835 tys. zł a zsumowany wynik operacyjny wyniósł 1.551 tys. zł. Wartości
te, w porównaniu do danych finansowych Działalności Wydzielanej za 2017 i 2018 r. są istotnie niższe, co
potwierdza, iż działalność ta znajduje się w trendzie rosnącym, a przyrost przychodów i wyniku operacyjnego jest
porównywalny między rokiem 2017 i 2016 jak i między rokiem 2018 i 2017.
Emitent podjął decyzję o prezentacji sprawozdań specjalnego przeznaczenia za okres 2017 i 2018 jak również I
kwartału 2019 r. i nie obejmowania sprawozdanie typu carve-out roku 2016 również ze względu na specyfikę oferty
Akcji Podziałowych. Jest to oferta skierowana do akcjonariuszy Selvita S.A., którzy to akcjonariusze angażując się
w akcje Selvita S.A. dokonali już analizy ekonomicznej obszaru usług i bioinformatyki, stanowiących istotny obszar
działalności Selvita S.A. Odbiorcami niniejszej oferty są więc inwestorzy posiadający już wiedzę na temat
działalności jaką Emitent będzie prowadził po Dniu Wydzielenia.
Dane finansowe zawarte w Prospekcie w opinii Emitenta zawierają wszystkie informacje niezbędne inwestorom do
dokonania przemyślanej oceny sytuacji finansowej oraz perspektyw Działalności Wydzielanej i Grupy Emitenta po
Dniu Wydzielenia.
Historyczne informacje finansowe

Emitent został zawiązany w dniu 22 marca 2019 r. W związku z powyższym Emitent sporządził historyczne
informacje finansowe za okres od 22 marca do 30 kwietnia 2019 r., zbadane przez biegłego rewidenta. Historyczne
informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie ze standardami obowiązującymi dla rocznych sprawozdań
finansowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002.
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Jednostkowe historyczne informacje finansowe za okres od początku działalności Emitenta tj. od
22.03.2019 r. do 30.04.2019 r.

Selvita CRO S.A.

Jednostkowe Historyczne Informacje Finansowe za okres
od 22.03.2019 r. do 30.04.2019 r.

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

110

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Spis treści

Strona

Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów

3

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

4

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

6

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

7

Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego

8
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Indeks not objaśniających do Jednostkowego sprawozdania finansowego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
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27
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39
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48
49
50

Informacje ogólne
Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Stosowane zasady rachunkowości
Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Przychody ze sprzedaży
Segmenty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Podatek dochodowy w odniesieniu do działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
Zysk na akcję
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Jednostki zależne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Udziały niedające kontroli
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa długoterminowe
Niezakończone prace rozwojowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności
Przychody ujmowane w miarę upływu czasu
Kapitał podstawowy
Kredyty, pożyczki otrzymane i inne źródła finansowania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
Instrumenty finansowe
Płatności realizowane na bazie akcji
Przychody przyszłych okresów
Transakcje z jednostkami powiązanymi
Połączenia Spółek handlowych
Zbycie działalności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Transakcje niepieniężne
Przeciętne zatrudnienie w Grupie
Zobowiązania do poniesienia wydatków
Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Kursy walutowe
Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w Bilansie
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Zdarzenia po dniu bilansowym
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
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8
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38
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Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 22 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Nota

Okres
22/03/2019 do
30/04/2019
PLN

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

5

-

Przychody z tytułu dotacji

34

-

Pozostałe przychody operacyjne

9

-

Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D

5

-

Razem przychody z działalności operacyjnej

-

Zmiana stanu produktów

-

Amortyzacja

5

Zużycie surowców i materiałów

-

Usługi obce
Koszty świadczeń pracowniczych

-

(131)
5

Podatki i opłaty

(1 244)

Pozostałe koszty

-

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-

Wartość sprzedanych projektów R&D

-

Inne

9

-

Razem koszty działalności operacyjnej bez wpływu programu
motywacyjnego

(1 375)

Zysk (strata) na działalności operacyjnej bez wpływu programu
motywacyjnego

(1 375)

Koszty programu motywacyjnego

33

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(1 375)

Przychody finansowe

7

-

Koszty finansowe

8

-

Zysk (strata) na działalności gospodarczej

(1 375)

Wycena udziałów w jednostkach stowarzyszonych metodą praw własności

-

Wycena udziałów w jednostkach powiązanych metodą wartości godziwej

(1 375)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

10

(1 375)

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto

(1 375)

Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli

(1 375)
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Nota

Okres
22/03/2019 do
30/04/2019
PLN

Pozostałe całkowite dochody netto
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do
rachunku zysków i strat

-

Rożnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

-

Pozostałe całkowite dochody netto razem

-

Suma całkowitych dochodów

(1 375)

Suma całkowitych dochodów przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej

-

Udziałom niedającym kontroli
Zysk (strata) na akcję (w gr na jedną akcję)

13

0

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły

(1,1)

Rozwodniony

(1,1)

Z działalności kontynuowanej
Zwykły

(1,1)

Rozwodniony

(1,1)

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Nota

Okres 22/03/2019 do
30/04/2019
PLN

Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

14

Nieruchomości inwestycyjne

-

Wartość firmy

15

-

Niezakończone prace rozwojowe

22

-

Pozostałe aktywa niematerialne

16

-

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

-

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

10

-

Pozostałe aktywa finansowe

19

-

Pozostałe aktywa

21

-

Aktywa trwałe razem

-

Aktywa obrotowe
Zapasy

23

-

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

24

-

Należności z tytułu kontraktów długoterminowych

25
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Nota

Okres 22/03/2019 do
30/04/2019
PLN

Pozostałe aktywa finansowe

20

Bieżące aktywa podatkowe

-

Pozostałe aktywa

20

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

38

2 987 375

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia

12

-

Aktywa obrotowe razem

2 987 375

Aktywa razem

2 987 375

Kapitał własny i zobowiązania
Kapitał własny
Kapitał podstawowy

26

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej

100 000
-

Akcje własne

2 888 750

Kapitał zapasowy

26

-

Pozostałe kapitały rezerwowe

26

-

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

-

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z lat ubiegłych)

-

Zysk (strata) netto

(1 375)

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia

-

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki
dominującej

2 987 375

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

-

Razem kapitał własny

2 987 375

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

28

-

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych

31

-

Rezerwa na podatek odroczony

10

-

Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów

34

-

Pozostałe zobowiązania

-

Zobowiązania długoterminowe razem

-

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

30

-

Zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych

25

-

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

27

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

28
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Nota

Okres 22/03/2019 do
30/04/2019
PLN

Bieżące zobowiązania podatkowe

10

-

Rezerwy krótkoterminowe

29

-

Przychody przyszłych okresów

34

-

Pozostałe zobowiązania

-

Zobowiązania krótkoterminowe razem

-

Zobowiązania razem

-

Pasywa razem

2 987 375
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Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy 22 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. (dane w PLN)

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka
ze
sprzedaży
akcji
powyżej
wartości
nominalnej

Kapitał
zapasowy

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Różnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych

Zyski
zatrzymane /
niepokryte
straty (z lat
ubiegłych)

Zysk
(strata)
netto

Przypadające
akcjonariuszo
m jednostki
dominującej

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli

Razem

100 000

2 888 750

-

-

-

-

-

2 988 750

-

2 988 750

Zysk netto za rok
obrotowy

-

-

-

-

-

-

(1 375)

(1 375)

-

(1 375)

Inne całkowite dochody

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie kapitału
rezerwowego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie wyniku z
lat ubiegłych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych
w ramach programu
motywacyjnego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pokrycie strat z lat
ubiegłych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utworzenie kapitału
rezerwowego w ramach
programu
motywacyjnego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zmiana udziałów w
jednostce dominującej

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisja akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Umorzenie akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wykup udziałów
mniejszości

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000

2 888 750

-

-

-

-

(1 375)

2 987 375

-

2 987 375

Stan na 22 marca 2019
roku

Stan na 30 kwietnia
2019 roku

-
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z

przepływów

pieniężnych

za

okres

od

22

marca

2019

r.

do

Okres 22/03/2019 do
30/04/2019
PLN
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

(1 375)

Korekty:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą
praw własności

-

Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne

-

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

-

Odsetki i dywidendy, netto

-

(Zysk) /strata na działalności inwestycyjnej

-

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu należności

-

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów

-

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

-

Zmiana stanu dotacji

-

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

-

Zmiana stanu rezerw

-

Zmiana pozostałych aktywów

-

Podatek dochodowy zapłacony

-

Podatek w P&L

-

Udział akcjonariuszy niesprawujących kontroli w aporcie

-

Program motywacyjny

-

Pozostałe

-

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

(1 375)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

-

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

-

Zakup dotowanych środków trwałych

-

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

-

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych

-

Sprzedaż pozostałych aktywów

-

Nabycie pozostałych aktywów finansowych

-

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

-

Dywidendy otrzymane

-

Odsetki otrzymane

-

Spłata udzielonych pożyczek

-

Udzielenie pożyczek

-

Inne wpływy z aktywów finansowych
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Okres 22/03/2019 do
30/04/2019
PLN
Pozostałe

-

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji

2 988 750

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

-

Otrzymane dotacje

-

Spłata pożyczek/kredytów

-

Dywidendy wypłacone / dopłaty do kapitału

-

Odsetki zapłacone

-

Pozostałe

-

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

2 988 750

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

2 987 375

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego

-

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego

2 987 375

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2019
1. Informacje ogólne

1.1. Informacje o jednostce dominującej
Spółka Selvita CRO Spółka Akcyjna została utworzona zgodnie z Akt Notarialny z dnia 22 marca 2019 roku w kancelarii
notarialnej NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE (Rep. A NR 670/2019). Siedzibą
jednostki jest Polska. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Miasta
Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS0000779822.
Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego skład organów zarządczych nadzorujących
jednostki dominującej jest następujący:

Zarząd:
Paweł Tadeusz Przewięźlikowski

Prezes Zarządu

Bogusław Stanisław Sieczkowski

Wiceprezes Zarządu

Miłosz Kazimierz Gruca

Członek Zarządu

Mirosława Monika Zydroń

Członek Zarządu

Edyta Barbara Jaworska

Członek Zarządu
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Rada Nadzorcza:
Piotr Romanowski

Przewodniczący

Tadeusz Wesołowski

Wiceprzewodniczący

Rafał Piotr Chwast
Wojciech Wit Chabasiewicz
Wojciech Sobieraj

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2019 roku struktura akcjonariatu jednostki jest następująca:

Selvita Spółka Akcyjna

Siedziba

Ilość akcji

% posiadanego
kapitału

%
posiadanych praw
głosów

Polska

125 000

100,00%

100,00%

125 000

100,00%

100,00%

Razem

1.2. Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień bilansowy w skład grupy kapitałowej SELVITA CRO Spółka Akcyjna wchodzi Selvita CRO S.A. jako podmiot
dominujący.
Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Selvita CRO Spółka Akcyjna nie jest ograniczony.
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy
co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości.
Rokiem obrotowym Spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy jest rok kalendarzowy. Podstawowa działalność Selvity
CRO Spółka Akcyjna obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.

1.3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą
funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w złotych, chyba
że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.
2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

2.1. Oświadczenie o zgodności
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji
działalności gospodarczej przez Spółkę.

2.1.1. Okres i zakres sprawozdania
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Selvity CRO Spółka Akcyjna obejmuje rok obrotowy od 22 marca 2019 roku do 30
kwietnia 2019 roku.
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Status zatwierdzenia Standardów w UE

2.2. Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które weszły w życie w roku 2019
Następujące zmiany do istniejących standardów oraz interpretacja wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w sprawozdaniu
finansowym za 2019 rok:
MSSF 16 Leasing. Nowy standard ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących leasingu.
Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa oraz zobowiązania
z tytułu obowiązku zapłaty. Tym samym, MSSF 16 znosi klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie
z MSR 17 i wprowadza jeden model dla ujęcia księgowego leasingu przez leasingobiorcę.


KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego,



Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach,



Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzone przez UE.

2.2.1 MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
MSSF 15 Przychody z umów z klientami. MSSF 15 zastępuje dotychczas obowiązujące wytyczne dotyczące ujmowania
przychodów, zawarte w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz w związanych z nimi interpretacjach.
Zgodnie z zasadą MSSF 15, Spółka ujmuje przychód w sposób, który przedstawia transakcję transferu na klienta
przyrzeczonych towarów lub usług, w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, którego Spółka spodziewa się w
zamian za te towary lub usługi. Wobec powyższego, kluczowe jest prawidłowe określenie momentu oraz wysokości
ujmowanych przez Spółkę przychodów.

Standard wprowadził następujący jednolity 5-etapowy model ujmowania przychodów:
Etap 1: Identyfikacja umowy z klientem,
Etap 2: Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,
Etap 3: Ustalenie ceny transakcyjnej,
Etap 4: Alokacja ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,
Etap 5: Ujęcie przychodu w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia.

Zgodnie z MSSF 15, Spółka ujmuje przychód w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania
świadczenia, czyli w momencie przeniesienia na klienta kontroli nad towarami lub usługami będącymi przedmiotem tego
zobowiązania. Przychody ujmowane są, jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została przypisana do danego
zobowiązania do wykonania świadczenia.
Grupa przenosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do wykonania
świadczenia oraz ujmuje przychody w miarę upływu czasu, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
- klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia w miarę jego wykonywania,
- w wyniku wykonania świadczenia powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów, a kontrolę nad tym składnikiem aktywów
- w miarę jego powstawania lub ulepszania sprawuje klient,
- w wyniku wykonania świadczenia nie powstaje składnik o alternatywnym zastosowaniu dla Grupy, a Grupie przysługuje
egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.
2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

2.3. Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie
Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, następujące nowe standardy oraz zmiany do standardów zostały wydane
przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE, przy czym nie weszły jeszcze w życie:
Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub
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po tej dacie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiany te nie zostały jeszcze zatwierdzone
przez Unię Europejską,
Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) - Data obowiązywania
zmienionych przepisów nie została ustalona przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zatwierdzenie tej zmiany jest odroczone przez Unię Europejską,
Roczne Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015-2017 (opublikowano w grudniu 2017 roku) – mające zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie. Na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania finansowego, zmiany te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską,
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych oraz MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych
i korygowanie błędów. Rada opublikowała nową definicję terminu „istotność”. Zmiana jest obowiązkowa dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2020 r. lub po tej dacie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego, zmiany te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską.
Grupa postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych nowych standardów, zmian do
istniejących standardów oraz Interpretacji.

2.4 MSSF 16 Leasing
Standard określa zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania leasingu - zastępuje MSR 17 Leasing oraz interpretacje
odnoszące się do tego typu umów.
MSSF 16 przedstawia ogólny model identyfikacji umów leasingu i ich rozliczania w sprawozdaniach finansowych
leasingodawców i leasingobiorców. Obowiązuje w odniesieniu do okresów rozliczeniowych rozpoczynających się 1 stycznia
2019 roku lub po tej dacie i zastępuje aktualne wytyczne, dotyczące leasingu, w tym MSR 17 „Leasing” i dotyczące go
interpretacje: KIMSF 4 „Ustalenie, czy umowa zawiera leasing”, SKI 15 „Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne” i
SKI 27 „Ocena istoty transakcji wykorzystujących formę leasingu”.
Celem nowego standardu jest ułatwienie porównania sprawozdań finansowych, prezentujących zarówno leasing finansowy,
jak i operacyjny, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej leasingobiorcy oraz dostarczenie użytkownikom sprawozdania
finansowego informacji dotyczących ryzyka związanego z tymi formami leasingu.

Skutki wprowadzenia nowej definicji leasingu
MSSF 16 wprowadza nową definicję leasingu. Grupa skorzysta jednak z uproszczenia, dopuszczalnego w okresie
przejściowym i nie dokona ponownej oceny, czy wcześniej sklasyfikowane umowy zawierają leasing. Wobec tego definicja
leasingu zgodna z MSR 17 i KIMSF 4 będzie nadal obowiązywała w odniesieniu do umów leasingu, zawartych lub
zmienionych przed 1 stycznia 2019 roku.
Podstawowym elementem, odróżniającym definicję leasingu zgodną z MSR 17 od definicji leasingu, zawartej w MSSF 16,
jest koncepcja kontroli. Zgodnie z MSSF 16 umowa stanowi leasing lub zawiera element leasingu, jeżeli przenosi wszystkie
prawa do kontroli wykorzystania zidentyfikowanego składnika aktywów w danym okresie, w zamian za zapłatę. Uznaje się,
że kontrola występuje, jeżeli klient ma:
- prawo do zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych wynikających z użytkowania zidentyfikowanego składnika
aktywów;
- prawo decydowania o wykorzystaniu tego składnika aktywów.
Wpływ na rachunkowość leasingobiorcy
Nowy standard nie jest rozróżniany między leasingiem finansowym, a operacyjnym w księgach leasingobiorcy i wymaga
ujmowania prawa do użytkowania składnika aktywów i zobowiązania z tytułu leasingu w odniesieniu do wszystkich umów,
zawartych przez leasingobiorcę, z wyjątkiem leasingu krótkoterminowego i aktywów o niskiej wartości, które są zwolnione z
tego wymogu.
W momencie zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy, w odniesieniu do umów leasingu klasyfikowanych, jako leasing
operacyjny, Spółka ujmuje prawa do użytkowania składników aktywów i zobowiązania z tytułu leasingu w sprawozdaniu z
sytuacji finansowej. Metody wyceny, które zostaną zastosowane do tych umów leasingu, wyjaśniono poniżej.

W momencie zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy takie zobowiązanie z tytułu leasingu wycenia się w wartości bieżącej
pozostałych opłat leasingowych, zdyskontowanych przy użyciu krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy w dniu
pierwszego zastosowania. Ponadto Grupa zdecydowała się na zastosowanie następujących uproszczeń, dotyczących
wyceny zobowiązań z tytułu leasingu:
- zastosowanie jednej stopy dyskonta do portfela umów leasingowych o zbliżonych cechach;
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- wykorzystanie wiedzy zdobytej po fakcie, takiej jak w przypadku określenia okresu leasingu, jeżeli umowa przewiduje
możliwość przedłużenia lub wypowiedzenia leasingu.
W momencie zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy prawo do użytkowania składnika aktywów wycenia się w kwocie równej
zobowiązaniu z tytułu leasingu, skorygowanej o kwoty wszelkich przedpłat lub naliczonych opłat leasingowych odnoszących
się do tego leasingu, ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, poprzedzającym bezpośrednio datę pierwszego
zastosowania.
Nie przewiduje się zmian dotyczących umów leasingu operacyjnego, których okres obowiązywania na dzień 1 stycznia 2019
roku wynosi do 12 miesięcy oraz umów leasingu, dotyczących aktywów niskowartościowych (np. komputerów osobistych i
mebli biurowych). W takich przypadkach Grupa zdecydowała się na liniowe ujęcie kosztów leasingu, dopuszczalne zgodnie
z MSSF 16.
Wpływ na rachunkowość leasingobiorcy
Wymogi dotyczące ujmowania i wyceny po stronie leasingobiorcy są zbliżone do wymogów MSR 17. Leasing klasyfikuje się
jako finansowy lub operacyjny również zgodnie z MSSF 16. W porównaniu do MSR 17, nowy standard zmienia zasady
klasyfikacji podnajmu i wymaga od leasingobiorcy ujawnienia dodatkowych informacji, w szczególności dotyczących sposobu
zarządzania ryzykiem wynikającym z udziału w wartości końcowej składnika aktywów, stanowiącego przedmiot leasingu.
W przypadku umów leasingu klasyfikowanych uprzednio, jako leasing finansowy, Grupa ujmuje wartość bilansową prawa do
użytkowania składnika aktywów i zobowiązanie z tytułu leasingu na dzień zastosowania standardu po raz pierwszy, w kwocie
równej wycenionej zgodnie z MSR 17 wartości bilansowej składnika aktywów stanowiącego przedmiot leasingu oraz
zobowiązania z tytułu leasingu z dnia bezpośrednio poprzedzającego jego zastosowanie. W takich przypadkach MSSF 16
będzie miał zastosowanie do prawa do użytkowania składnika aktywów i do zobowiązania z tytułu leasingu od dnia
zastosowania po raz pierwszy.
Istotne subiektywne oceny i szacunki, dokonane na dzień wprowadzenia MSSF 16
Wdrożenie MSSF 16 wymaga subiektywnych ocen przy dokonywaniu szacunków i założeń, mających wpływ na wycenę
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego oraz praw do użytkowania składników aktywów. Dotyczą one między innymi:
- określenia pozostałego okresu leasingu w odniesieniu do umów zawartych przed 1 stycznia 2019 roku;
- określenia krańcowych stóp procentowych leasingobiorcy, stosowanych przy dyskontowaniu przyszłych przepływów
pieniężnych;
- wskazania okresów użyteczności i stawek amortyzacji praw do użytkowania składników aktywów, ujętych na dzień 1
stycznia 2019 roku.

2.4 MSSF 16 Leasing c.d.
Na dzień 30 kwietnia 2019 roku Spółka nie posiadała nieodwołalnych zobowiązań z tytuły leasingu.
3. Stosowane zasady rachunkowości
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.

3.1.

Kontynuacja działalności

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

3.2.

Podstawa sporządzenia

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
Koszt historyczny ustalany jest, co do zasady na bazie wartości godziwej dokonanej zapłaty za dobra lub usługi.
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę przedstawione zostały poniżej.

3.3.

Połączenia jednostek gospodarczych
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Spółka nie korygowała żadnych transakcji połączeń, które miały miejsce przed dniem przejścia na MSSF, tj. przed 1 stycznia
2012 roku. Przejęcia innych podmiotów rozlicza się metodą przejęcia. Zapłatę przekazaną w transakcji połączenia jednostek
gospodarczych wycenia się w wartości godziwej, obliczonej, jako zbiorcza kwota wartości godziwych na dzień przejęcia
przekazanych przez Grupę aktywów, zobowiązań zaciągniętych przez Grupę wobec poprzednich właścicieli jednostki
przejmowanej oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką
przejmowaną. Koszty związane z przejęciem ujmuje się w wynik w momencie ich poniesienia.
Możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z następującymi
wyjątkami:


aktywa i zobowiązania wynikające z odroczonego podatku dochodowego lub związane z umowami o świadczenia
pracownicze ujmuje się i wycenia zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” i MSR 19 „Świadczenia pracownicze”;



zobowiązania lub instrumenty kapitałowe związane z programami płatności rozliczanymi na bazie akcji w jednostce
przejmowanej lub w Grupie, które mają zastąpić analogiczne umowy obowiązujące w jednostce przejmowanej,
wycenia się zgodnie z MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” na dzień przejęcia, oraz



aktywa (lub grupy aktywów przeznaczone do zbycia) sklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z
MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” wycenia się zgodnie z wymogami
tego standardu.

Wartość firmy wycenia się jako nadwyżkę sumy przekazanej zapłaty, kwoty udziałów niedających kontroli w jednostce
przejmowanej oraz wartości godziwej udziałów poprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą w jednostce
przejmowanej nad kwotą wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto i zobowiązań
wycenionych na dzień przejęcia. Jeżeli po ponownej weryfikacji wartość netto wycenionych na dzień przejęcia możliwych do
zidentyfikowania aktywów i zobowiązań przekracza sumę przekazanej zapłaty, wartości udziałów niedających kontroli w
jednostce przejmowanej oraz wartości godziwej udziałów w tej jednostce uprzednio posiadanych przez jednostkę
przejmującą, nadwyżkę tę ujmuje się bezpośrednio w wyniku, jako zysk na okazyjnym nabyciu.
Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posiadaczy do proporcjonalnego udziału
w aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić w wartości godziwej lub odpowiednio do
proporcji udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki
przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla każdej transakcji przejęcia. Inne rodzaje udziałów
niedających kontroli wycenia się w wartości godziwej lub inną metodą przepisaną w MSSF.
Jeżeli zapłata przekazana w transakcji połączenia jednostek gospodarczych obejmuje aktywa lub zobowiązania wynikające
z umowy o zapłacie warunkowej, zapłatę tę wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje, jako część
wynagrodzenia przekazanego w transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Zmiany wartości godziwej zapłaty
warunkowej kwalifikujące się jako korekty za okres objęty wyceną uwzględnia się retrospektywnie, w korespondencji z
odpowiednimi korektami wartości firmy. Korekty dotyczące okresu wyceny to takie, które są wynikiem uzyskania dodatkowych
informacji dotyczących „okresu objętego wyceną”, (który nie może być dłuższy niż jeden rok od dnia przejęcia), dotyczących
faktów i okoliczności występujących na dzień przejęcia.
Zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej, które nie kwalifikują się, jako korekty dotyczące okresu wyceny, rozlicza się
w zależności od klasyfikacji zapłaty warunkowej. Warunkowej zapłaty sklasyfikowanej, jako kapitał własny nie wycenia się
ponownie, a jej późniejsze uregulowanie rozlicza się w ramach kapitału własnego. Zapłata warunkowa zaklasyfikowana, jako
składnik aktywów lub zobowiązań podlega przeszacowaniu na kolejne dni sprawozdawcze zgodnie z MSR 39 lub MSR 37
„Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, a wynikające z przeszacowania zyski lub straty ujmuje się w
wynik.
W przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, udziały w jednostce przejmowanej uprzednio posiadane przez
Grupę przeszacowuje się do wartości godziwej na dzień przejęcia, a wynikający stąd zysk lub stratę ujmuje się w wynik.
Kwoty wynikające z posiadania udziałów w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia, uprzednio ujmowane w pozostałych
całkowitych dochodach, przenosi się do rachunku zysków i strat, jeżeli takie traktowanie byłoby poprawne w chwili zbycia
tych udziałów.
Jeżeli początkowe rozliczenie księgowe połączenia jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, w którym połączenie
miało miejsce, nie jest kompletne, Grupa prezentuje w swoim sprawozdaniu finansowym tymczasowe kwoty dotyczące
pozycji, których rozliczenie jest niekompletne. W okresie wyceny Grupa koryguje tymczasowe kwoty ujęte na dzień przejęcia
(patrz wyżej) lub ujmuje dodatkowe aktywa albo zobowiązania dla odzwierciedlenia nowych faktów i okoliczności
występujących na dzień przejęcia, które, jeśli byłyby znane, wpłynęłyby na ujęcie tych kwot na ten dzień.

3.4

Wartość firmy

Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się według kosztu ustalonego na dzień przejęcia tego podmiotu
(patrz nota 3.3) pomniejszonego o kwotę utraty wartości.
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Dla celów testu na utratę wartości wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne
w ramach Grupy (lub do grup takich ośrodków), które mają odnieść korzyści z synergii będących skutkiem połączenia
jednostek gospodarczych.
Ośrodek generujący przepływy pieniężne, do którego alokuje się wartość firmy, jest testowany na utratę wartości raz do roku
lub częściej, jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości. Jeżeli wartość odzyskiwalna ośrodka
generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej, odpis z tytułu utraty wartości alokuje się tak, by
w pierwszej kolejności zredukować kwotę bilansową wartości firmy alokowanej do tego ośrodka, a pozostałą część alokuje
się na inne składniki aktywów tego ośrodka, proporcjonalnie do wartości bilansowej każdego z nich. Odpis z tytułu utraty
wartości firmy ujmuje się bezpośrednio w wynik. Odpisów z tytułu utraty wartości firmy nie odwraca się w kolejnych okresach.
W chwili zbycia ośrodka generującego przepływy pieniężne przypisana do niego wartość firmy jest uwzględniana w obliczeniu
zysku lub straty ze zbycia.

3.5

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Jednostka stowarzyszona to taki podmiot, na który Grupa może znacząco wpływać, i który nie jest ani jednostką zależną, ani
wspólnym przedsięwzięciem. Znaczący wpływ oznacza możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących
polityki finansowej i operacyjnej w danej spółce, niestanowiący jednak kontroli ani współkontroli tej polityki.
Wyniki, aktywa i zobowiązania jednostek stowarzyszonych Grupa rozlicza metodą praw własności, z wyjątkiem inwestycji
sklasyfikowanych, jako przeznaczone do sprzedaży, rozliczonych zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do
sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Zgodnie z metodą praw własności inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
ujmuje się początkowo w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według kosztu, a następnie uwzględnia w części wyniku
przypadającego na Grupę lub w pozostałych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej. Jeżeli udział Grupy w stratach
jednostki stowarzyszonej przekracza wartość jej udziałów w tej jednostce (obejmującą udziały długoterminowe, stanowiące
zasadniczo część wartości netto inwestycji w podmiocie), Grupa przestaje ujmować swoje udziały w dalszych stratach
jednostki stowarzyszonej. Dalsze straty ujmuje się tylko do wysokości prawnych lub zwyczajowych zobowiązań Grupy albo
płatności dokonanych w imieniu jednostki stowarzyszonej.
Nadwyżka kosztów przejęcia nad udziałem Grupy w wartości netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i
zobowiązań warunkowych jednostki stowarzyszonej ujętych na dzień przejęcia rozpoznawana jest, jako wartość firmy,
stanowiąca element wartości bilansowej inwestycji. Nadwyżka udziału Grupy w wartości netto możliwych do zidentyfikowania
aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad kosztami przejęcia po ponownej weryfikacji ujmowana jest
bezpośrednio w wynik.
Wymogi MSR 39 stosuje się do sprawdzenia, czy Grupa powinna ująć odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę
stowarzyszoną. W razie konieczności wartość bilansowa inwestycji (z uwzględnieniem wartości firmy) testowana jest na utratę
wartości zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” tak, jak gdyby był to pojedynczy składnik aktywów, przez porównanie
jej wartości odzyskiwalnej (wyższej z dwóch kwot: wartości użytkowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży)
z wartością bilansową. Odpisy z tytułu utraty wartości uwzględnia się w wartości bilansowej inwestycji. Odwrócenie odpisu
ujmuje się zgodnie z MSR 36 w kwocie odpowiadającej wzrostowi wartości odzyskiwalnej inwestycji.
Po zbyciu jednostki stowarzyszonej, którego skutkiem jest utrata przez Grupę znaczącego wpływu na tę jednostkę, pozostałe
udziały wycenia się w wartości godziwej na ten dzień, a wartość tę traktuje jako wartość godziwą w chwili początkowego
ujęcia składnika aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Różnicę między pierwotną wartością bilansową jednostki
stowarzyszonej przypisywaną do pozostałych udziałów oraz wartością godziwą tych udziałów uwzględnia się przy określaniu
wysokości zysku lub straty z tytułu zbycia jednostki zależnej. Ponadto Grupa rozlicza wszystkie kwoty uprzednio ujmowane
w pozostałych całkowitych dochodach w odniesieniu do jednostki stowarzyszonej tak samo, jak rozliczałaby je w przypadku
zbycia odpowiednich składników aktywów i zobowiązań przez tę jednostkę. Wobec tego, jeżeli zysk lub strata uprzednio ujęte
w pozostałych całkowitych dochodach zostaną przeniesione na wynik finansowy w chwili zbycia odpowiednich składników
aktywów i zobowiązań, Grupa przeklasyfikuje ten zysk lub stratę z kapitału własnego na wynik (w formie korekty
reklasyfikacyjnej) w chwili utraty znaczącego wpływu na tę jednostkę stowarzyszoną.
Jeżeli jednostka należąca do Grupy prowadzi transakcje z daną jednostką stowarzyszoną, zyski i straty wynikające z tych
transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy tylko w odniesieniu do udziałów w tej jednostce
niezwiązanych z Grupą.

3.6

Udziały we wspólnych przedsięwzięciach

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

3.7

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

Aktywa trwałe i grupy do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana
raczej w wyniku transakcji zbycia niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie
wówczas, gdy wystąpienie transakcji zbycia jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest
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dostępny do natychmiastowego zbycia w swoim obecnym stanie (zgodnie z ogólnie przyjętymi warunkami handlowymi).
Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do dokonania transakcji
zbycia w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.
Jeżeli Grupa ma zamiar dokonać transakcji zbycia, która prowadziłaby do utraty kontroli nad jednostką zależną, wszystkie
aktywa i zobowiązania tej jednostki zależnej są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia, jeżeli wszystkie wyżej
wymienione kryteria są spełnione oraz niezależnie od tego, czy Grupa zachowa udziały niedające kontroli po tej transakcji
zbycia.
Aktywa trwałe (i grupy do zbycia) sklasyfikowane, jako przeznaczone do zbycia wycenia się po niższej spośród dwóch
wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą.
Ujmowanie przychodów

3.8

Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty,
zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą,
za wyjątkiem podatku akcyzowego.

3.8.1

Sprzedaż towarów

Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie, kiedy towary zostały dostarczone, a wszelkie prawa do tego
towaru zostały przekazane oraz po spełnieniu wszystkich następujących warunków:


przeniesienia z Grupy na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności towarów;



scedowania przez Grupę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz efektywnej
kontroli nad sprzedanymi towarami;



możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;



wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją; oraz



możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją.

3.8.2

Świadczenie usług

Przychody z umowy świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji umowy. Stopień
zaawansowania realizacji umowy określa się, jako wartość kosztów faktycznie poniesionych do dnia bilansowego w stosunku
do aktualnego budżetu kosztów projektu.
Polityka do rozpoznawania przychodów z umów rozliczanych metodą kontraktów długoterminowych jest opisana w Nocie 3.9
poniżej.

3.8.3

Przychody z tytułu odsetek i dywidend

Przychód z dywidendy ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania (pod warunkiem, że zachodzi
prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie wycenić wysokość
przychodu).
Dochód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez
Grupę korzyści ekonomicznych, a kwota dochodu da się wiarygodnie wycenić. Dochód odsetkowy rozlicza się w czasie w
odniesieniu do nierozliczonej kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę
dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne prognozowane na okres ekonomicznej użyteczności składnika aktywów finansowych
do kwoty wartości bilansowej tego składnika aktywów w momencie początkowego ujęcia.

3.9

Umowy rozliczane metodą kontraktów długoterminowych

Kiedy można wiarygodnie oszacować wynik umowy rozliczanej metodą kontraktów długoterminowych przychody i koszty są
ujmowane poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji działań na koniec okresu sprawozdawczego,
mierzonego w oparciu o proporcję poniesionych kosztów z tytułu prac wykonanych do tej pory w stosunku do szacowanych
całkowitych kosztów kontraktu, chyba, że taka metodologia nie będzie reprezentatywnie przedstawiała stopnia
zaawansowania prac. Zmiany w wykonanych pracach, roszczenia i premie są również brane pod uwagę, jeżeli można
wiarygodnie oszacować ich koszty i ich otrzymanie jest prawdopodobne.
Kiedy nie można wiarygodnie oszacować wyniku na umowie o usługę rozliczaną metodą kontraktów długoterminowych,
przychody z tytułu umowy są ujmowane do wysokości poniesionych kosztów umowy oraz jeżeli jest prawdopodobne
uzyskanie tych przychodów. Koszty umowy ujmuje się jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione.
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Gdy jest prawdopodobne, że łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę ujmuje
się natychmiastowo w koszty.
Jeżeli suma kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków pomniejszonych o ujęte straty przekracza
wartość zafakturowaną, nadwyżkę wykazuje się w należnościach od klientów z tytułu prac objętych umową. Jeżeli wartość
kosztów zafakturowanych na dany dzień przekracza sumę kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków
pomniejszonych o ujęte straty, nadwyżkę wykazuje się w zobowiązaniach wobec klientów z tytułu prac objętych umową.
Kwoty otrzymane przed wykonaniem prac, których dotyczą, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w
zobowiązaniach, jako otrzymane zaliczki. Kwoty zafakturowane z tytułu zrealizowanych prac, ale niezapłacone jeszcze przez
klientów, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w należnościach z tytułu dostaw i usług.

3.10

Leasing

Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz
ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje
leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.

3.10.1

Grupa jako leasingobiorca

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia w ich wartości
godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z
tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa odsetek
od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat,
chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas są one kapitalizowane zgodnie z
zasadami rachunkowości Grupy dotyczącymi kosztów finansowania zewnętrznego, przedstawionymi poniżej w Nocie 3.12.
Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem przypadków,
kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego rządzącego
konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności warunkowe z tytułu
leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.

3.11

Waluty obce

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie waluty
obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych
są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane w wartości godziwej i
denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje
niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.
Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z wyjątkiem różnic
kursowych dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania produkcyjnego, które włącza się
do kosztów tych aktywów i traktuje, jako korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach obcych.

3.11.1

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

Przy naliczaniu różnic kursowych jednostek zagranicznych stosuje się zasadę:

3.12



Kapitał podstawowy i kapitały pochodzące z wpłat wspólników jednostki są przeliczane po kursie historycznym,



Niepodzielone zyski / Kapitały utworzone z wypracowanych zysków są przeliczane po kursach średnich z lat, w
których zostały zrealizowane,



Rachunek wyników przeliczany jest po kursie średnim z danego roku bilansowego,



Aktywa, Zobowiązania oraz Rezerwy jednostki są przeliczane po kursie z dnia bilansowego.
Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku
wymagających dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza się do kosztów wytworzenia takich
aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży.
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Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych
przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia składników majątku pomniejszają wartość kosztów
finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji.
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio na wynik w okresie, w którym zostały
poniesione.

3.13

Dotacje

Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i otrzyma takie dotacje.
Dotacje rządowe ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w którym Grupa ujmuje wydatki, jako koszty, których
kompensatę ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest zakup, budowa
lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odnosi
się na wynik systematycznie w uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności związanych z nimi aktywów.

3.14

Koszty świadczeń pracowniczych oraz z tytułu rozwiązania umów

Rezerwy na świadczenia pracownicze, tj. odprawy emerytalne, są szacowane na każdy dzień bilansowy uproszczonymi
metodami zbliżonymi do metod aktuarialnych.

3.15

Podatek

Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.

3.15.1

Podatek bieżący

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu
sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem
przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania
przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są
wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

3.15.2

Podatek odroczony

Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i zobowiązań w
sprawozdaniu finansowym, a odpowiadającą im podstawą opodatkowania stosowaną do obliczania wysokości zysku
opodatkowanego, a także od nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych. Zobowiązania z
tytułu podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości,
do której jest prawdopodobne, iż zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic
przejściowych. Tego rodzaju aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie ujmuje się, jeżeli różnice
przejściowe wynikają z wartości firmy lub z początkowego ujęcia (poza połączeniem jednostek) innych aktywów i zobowiązań
w transakcji, która nie wpływa na zysk podatkowy ani księgowy.
Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku, gdy
spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje
jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja
aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla skutki podatkowe, które nastąpią
odpowiednio do przewidywanego przez Grupę sposobu realizacji lub rozliczenia na dzień bilansowy wartości bilansowych
aktywów i zobowiązań.

3.15.3

Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres

Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w pozostałych
całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i odroczony ujmuje się
również odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. Jeżeli podatek bieżący lub odroczony
wynika z początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych, efekt podatkowy uwzględnia się w dalszych
rozliczeniach tego połączenia.
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Rzeczowe aktywa trwałe

3.16

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie
oraz o odpisy z tytułu utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne,
wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest
wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania
danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową
środka trwałego. W przypadku środków trwałych zakupionych w walucie obcej, różnice kursowe nie
powiększają wartości początkowej.

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. W skład środków trwałych
w budowie wchodzą wartości poniesione na opłaty patentowe związane z prowadzonymi pracami nad projektami
badawczymi.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej
użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:


Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10 lat



Urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 10 lat



Środki transportu - 5 lat



Inne środki trwałe - od 3 do 5 lat

Maszyny i urządzenia są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy z tytułu utraty
wartości.
Ujmuje się amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (innych niż grunty oraz
środki trwałe w budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy użytkowania, wartości
rezydualne oraz metody amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (z prospektywnym
zastosowaniem wszelkich zmiany w szacunkach).
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego
użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W sytuacji, gdy nie ma wystarczającej pewności,
że własność zostanie przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów:
przez okres leasingu lub ich ekonomicznej użyteczności.
Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się, iż nie uzyska się korzyści
ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze zbycia lub wycofania z
użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w wyniku okresu, w którym dane składniki aktywów
zostały usunięte z bilansu (obliczone, jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika).

3.17

Aktywa niematerialne

3.17.1

Nabyte aktywa niematerialne

Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu pomniejszonego
o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym okresie ekonomicznej
użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego
okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa niematerialne o
nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu pomniejszonego o skumulowaną utratę
wartości.

3.17.2

Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne – koszty prac badawczych i rozwojowych

Koszty na prace badawcze są ujmowane w wynik w momencie ich poniesienia.
Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
jedynie po spełnieniu następujących warunków:
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z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak, aby nadawał
się do sprzedaży lub użytkowania,



istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży,



składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,



znany jest sposób, w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,



zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego
użytkowania i sprzedaży,



istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.

Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków poniesionych
od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w bilansie (patrz powyżej). W
przypadku, gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym zakresie, koszty te są
ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione.
Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane według ceny nabycia
pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte aktywa niematerialne.

3.17.3

Zaprzestanie ujmowania aktywów niematerialnych

Zaprzestaje się ujmowania składnika aktywów niematerialnych po zbyciu lub w przypadku, kiedy jego dalsze użycie lub zbycie
nie przyniesie jednostce korzyści ekonomicznych. Zyski lub straty wynikające z usuwania składnika aktywów niematerialnych
z bilansu (obliczone, jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika) ujmuje się w wynik
okresu, w którym nastąpiło usunięcie.

3.18

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oprócz wartości firmy

Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i aktywów
niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono
istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego
odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości odzyskiwalnej składnika aktywów, przeprowadza
się analizę wartości odzyskiwalnej dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik
aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Grupy alokowane
są do poszczególnych jednostek generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie
przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji.
W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nieprzyjętych do użytkowania test
utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość
wystąpienia utraty wartości.
Wartość odzyskiwalna ustalana jest, jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty
sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów
pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową wartość
pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów.
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy
pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty
wartości ujmuje się niezwłocznie, jako koszt okresu, w którym wystąpiła.
Jeśli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub jednostki generującej
przepływy pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nieprzekraczającej jednak wartości
bilansowej tego składnika aktywów, jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości
składnika aktywów / jednostki generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się
niezwłocznie w wynik.

3.19

Zapasy

Zapasy wyceniane są według niższej z wartości: kosztu lub wartości możliwej do uzyskania. Koszty zapasów ustalane metodą
FIFO. Wartość możliwą do uzyskania stanowi szacunkowa cena sprzedaży zapasów pomniejszona o wszelkie szacowane
koszty dokończenia produkcji / wykonania usługi i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
Zakupione materiały ujmuje się bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej i na dzień bilansowy wycenia się według
wyżej wymienionych zasad na podstawie przeprowadzanej inwentaryzacji.
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Rezerwy

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Grupie ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany,
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność
wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego
zobowiązania.
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego
zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku
wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej
wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w przypadku, gdy wpływ pieniądza w czasie jest istotny).
Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy będzie
można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej
kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.
3.20.1 Umowy rodzące obciążenia
Bieżące zobowiązania wynikające z umów rodzących obciążenia ujmuje się i wycenia jak rezerwy. Za umowę rodzącą
obciążenia uważa się umowę zawartą przez Grupę, wymuszającą nieuniknione koszty realizacji zobowiązań umownych,
których wartość przekracza wysokość korzyści ekonomicznych przewidywanych w ramach umowy.

3.20.2

Restrukturyzacja

Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Grupa opracowała szczegółowy i formalny plan
restrukturyzacji i ogłosiła wszystkim zainteresowanym stronom zamiar jego realizacji lub jego główne założenia. Wycena
rezerwy restrukturyzacyjnej obejmuje wyłącznie bezpośrednie koszty restrukturyzacji, czyli kwoty niezbędne do
przeprowadzenia restrukturyzacji i niezwiązane z bieżącą działalnością podmiotu.

3.20.3

Gwarancje

Rezerwy na oczekiwane koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaży produktów, zgodnie z
najlepszym szacunkiem zarządu, co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Grupę w okresie gwarancji.

3.21

Instrumenty finansowe – polityka rachunkowości stosowana po dniu 1 stycznia 2018 r. (MSSF 9)

3.21.1

Klasyfikacja i początkowe ujęcie instrumentów finansowych

Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe zgodnie z MSSF 9 do jednej z trzech kategorii:


wyceniane według zamortyzowanego kosztu,



wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody,



wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Klasyfikacja uzależniona jest od modelu biznesowego stosowanego przez jednostkę do zarządzania aktywami finansowymi
oraz od tego, czy przepływy pieniężne wynikające z umów obejmują wyłącznie płatności kapitału i odsetek („SPPI”).


Jeśli instrument finansowy jest utrzymywany w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych, zostaje zaklasyfikowany,
jako wyceniany według zamortyzowanego kosztu, pod warunkiem, że spełnia wymóg SPPI.



Instrumenty dłużne spełniające wymóg SPPI utrzymywane zarówno w celu uzyskiwania umownych przepływów
pieniężnych z aktywów, jak i sprzedaży aktywów, klasyfikuje się do wycenianych w wartości godziwej przez
pozostałe całkowite dochody.



Wszystkie pozostałe instrumenty dłużne wycenia się do wartości godziwej, z ujęciem efektów wyceny w wyniku
finansowym.

Zobowiązania finansowe oraz aktywa finansowe, poza należnościami handlowymi, w których nie ma istotnego komponentu
finansowania, wycenia się w momencie początkowego ujęcia w wartości godziwej.
Należności z tytułu dostaw i usług niezawierające istotnego komponentu finansowania wycenia się w momencie
początkowego ujęcia po cenie transakcyjnej.
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Utrata wartości instrumentów finansowych

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego w Grupie przeprowadza się analizę instrumentów finansowych celem ustalenia
ich utraty wartości i przygotowania odpisu aktualizującego.
Grupa stosuje w tym celu model utraty wartości oparty o oczekiwane straty kredytowe, skutkujący ujęciem odpisu przed
poniesieniem straty kredytowej. Model ten wymaga uwzględnienia w procesie kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych
zarówno warunków bieżących, jak i racjonalnych i możliwych do udokumentowania informacji dotyczących przyszłości,
dostępnych bez nadmiernych kosztów i starań.
Do oszacowania odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych stosowane są dwa podejścia:


Podejście ogólne – ma zastosowanie do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe
dochody całkowite oraz do aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie, z wyjątkiem należności
handlowych.



Podejście uproszczone – stosowane jest w przypadku należności z tytułu dostaw i usług, które nie zawierają
istotnego elementu finansowania. Grupa dokonuje dla tej kategorii aktywów kalkulacji oczekiwanych strat
kredytowych w całym okresie życia z zastosowaniem macierzy rezerw. Podstawą do kalkulacji jest historyczna
stopa strat obliczona w oparciu o dane o spłatach należności handlowych z okresu 4 lat. Otrzymana w ten sposób
stopa odnoszona jest do wykazanych na dzień bilansowy niespłaconych sald należności handlowych w przedziałach
wyznaczonych w analizie wiekowania.

3.21.3

Rachunkowość zabezpieczeń

Spółka wchodząca w skład Grupy nie wykorzystuje rachunkowości zabezpieczeń.
4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Grupie, zarząd jednostki dominującej zobowiązany jest do dokonywania
szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i
związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki
mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.
Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych ujmuje się w
okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeśli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie bieżącym i okresach
przyszłych, jeśli zmiana dotyczy ich na równi z okresem bieżącym.

4.1 Profesjonalny osąd w rachunkowości
Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami (patrz Nota 4.2), dokonane przez zarząd w
procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu
finansowym.
4.2 Niepewność szacunków
Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności na dzień
bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w następnym roku
obrotowym.

4.2.1

Rezerwy na premie

W nocie 29 opisane zostały między innymi rezerwy na premie. Rezerwy na premie szacowane są zgodnie z przyjętym w
Grupie algorytmem w oparciu o pozyskaną i zrealizowaną marżę na poszczególnych projektach lub grupach projektów.
Obliczone wartości stanowią podstawę do podejmowania przez Zarząd decyzji o przewidywanej wartości premii do wypłaty.
Zarząd bierze pod uwagę wiele czynników, w tym aktualną i przewidywaną sytuację majątkową i finansową Grupy. Premia
ma charakter uznaniowy.

4.2.2

Okresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałych

Jak opisano w Nocie 3.17, Grupa weryfikuje przewidywane okresy użytkowania ekonomicznego składników pozycji
rzeczowych aktywów trwałych na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego. W bieżącym roku obrotowym zarząd
nie stwierdził, aby wartość użytkowa pewnych składników wymagała redukcji.
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Rozliczanie kontraktów długoterminowych metodą szacowanego stopnia zaawansowania usługi

Jak opisano w nocie 3.10 Grupa dokonuje ustalenia stopnia zaawansowania kontraktów długoterminowych przez ustalenie
proporcji dotychczas poniesionych kosztów danego projektu do całkowitych szacowanych kosztów projektów. Z uwagi na
charakter prowadzonych projektów, a także możliwość pojawienia się nieprzewidywanych wcześniej trudności związanych z
realizacją projektu może się okazać, iż rzeczywiste całkowite koszty realizacji projektu będą różniły się od dokonywanych
szacunków. Zmiana szacunków całkowitych kosztów realizacji projektów może spowodować, iż ustalony na dzień bilansowy
stopień zaawansowania projektu, a tym samym rozpoznany przychód, powinien być ustalony w innej wartości.

4.2.4

Rozliczenia podatkowe

Regulacje w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z
ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak ugruntowanych punktów
odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Brak
jednoznacznych interpretacji jasno określających przepisy podatkowe oraz relacje zarówno pomiędzy organami państwowymi
jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do
nakładania kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone
wraz odsetkami. Te warunki powodują, zwiększone ryzyko podatkowe.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku
ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej
Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur
prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność
dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i
celem przepisów ustawy podatkowej. Nowe regulacje wymagają znacznie większego osądu przy ocenie skutków
podatkowych poszczególnych transakcji.
5. Przychody ze sprzedaży
Analiza przychodów ze sprzedaży za bieżący rok zarówno dla działalności kontynuowanej przedstawia się następująco:
Okres zakończony
30/04/2019
PLN
Przychody ze sprzedaży towarów

-

Przychody ze świadczenia usług

-

Razem przychody ze sprzedaży

-

Przychody ze sprzedaży projektów R&D

-

Pozostałe przychody operacyjne

-

Przychody z działalności operacyjnej (bez dotacji)

-

5.1 Informacje geograficzne
Spółka działa w dwóch głównych obszarach geograficznych – w Polsce, będącej krajem jej siedziby oraz Europie. Wśród
pozostałych krajów dominującym rynkiem są Stany Zjednoczone.
Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne.
Przychody od klientów
zewnętrznych
PLN
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Okres zakończony
30/04/2019
Sprzedaż krajowa

-

Kraje Unii Europejskiej

-

Pozostałe kraje

-

Razem

-

5.2. Koszty działalności operacyjnej
5.2.1 Amortyzacja i utrata wartości
Okres zakończony
30/04/2019
PLN
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych

-

Amortyzacja wartości niematerialnych

-

Koszty amortyzacji ogółem

-

Przypadające na:
Działalność kontynuowaną

-

Działalność zaniechaną

-

Okres zakończony
30/04/2019
PLN
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych

-

Utrata wartości - wartości niematerialne i prawne

-

Koszty utraty wartości ogółem

-

Przypadające na:
Działalność zaniechaną

-

5.2.2 Koszty świadczeń pracowniczych
Okres zakończony
30/04/2019
PLN
Wynagrodzenia

-

Koszty ubezpieczeń społecznych

-
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Koszty świadczeń emerytalnych

-

Badania lekarskie i inne świadczenia

-

Szkolenia

-

Odzież robocza

-

Zmiana wartości zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

-

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych

-

Koszty świadczeń pracowniczych

-

5.2.3 Koszty badań i rozwoju ujęte w wynik w momencie poniesienia
Okres zakończony
30/04/2019
PLN
Koszty badań i rozwoju w wynik w momencie poniesienia

-

6. Segmenty operacyjne

6.1 Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
6.2 Przychody i wyniki segmentów
Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością:
Przychody
PLN

Wynik operacyjny w
segmencie
PLN

Okres zakończony
30/04/2019

Okres zakończony
30/04/2019

I segment - Innowacje, w tym

-

-

przychody na rzecz klientów zewnętrznych

-

-

przychody pomiędzy segmentami

-

-

przychody z dotacji

-

-

II segment - Usługi, w tym

-

-

przychody na rzecz klientów zewnętrznych

-

-

przychody pomiędzy segmentami

-

-

przychody z dotacji

-

-
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III segment - Bioinformatyka, w tym

-

-

przychody na rzecz klientów zewnętrznych

-

-

przychody pomiędzy segmentami

-

-

przychody z dotacji

-

-

Niealokowane

-

-

Wyłączenia przychodów między segmentami"

-

-

Razem z działalności kontynuowanej

-

-

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości opisana w
Nocie 3. Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty po alokacji kosztów administracji centralnej
i wynagrodzenia zarządu oraz kosztów sprzedaży. Wynik ten nie uwzględnia udziału innych zysków i strat oraz przychodów
i kosztów finansowych. Informacje te przekazuje się osobom decydującym o przydziale zasobów i oceniających wyniki
finansowe segmentu.
Koszty
PLN
Okres zakończony
30/04/2019
I segment - Innowacje, w tym

-

alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i koszty sprzedaży

-

koszty pomiędzy segmentami

-

II segment - Usługi, w tym

-

alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i koszty sprzedaży

-

koszty pomiędzy segmentami

-

III segment - Bioinformatyka, w tym

-

alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i koszty sprzedaży

-

koszty pomiędzy segmentami

-

Niealokowane

-

Wyłączenia kosztów między segmentami

-

Razem z działalności kontynuowanej

-

6.3 Aktywa i zobowiązania segmentów
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Stan na
30/04/2019
PLN
Aktywa segmentów

-

I segment - Innowacje

-

II segment – Usługi

-

III segment – Bioinformatyka

-

Razem aktywa segmentów

-

Aktywa niealokowane

-

Razem aktywa

-

Zobowiązania segmentów

-

I segment - Innowacje

-

II segment – Usługi

-

III segment – Bioinformatyka

-

Razem zobowiązania segmentów

-

Zobowiązania niealokowane

-

Razem zobowiązania

-

6.4 Pozostałe informacje o segmentach

Amortyzacja
PLN

Zwiększenie aktywów
trwałych
PLN

Okres zakończony
30/04/2019

Okres zakończony
30/04/2019

I segment - Innowacje

-

-

II segment – Usługi

-

-

III segment – Bioinformatyka

-

-

Razem działalność kontynuowana

-

-
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6.5 Informacje o wiodących klientach
Stan na
30/04/2019
PLN
I segment - Innowacyjny
Klient A

-

Klient B

-

Klient C

-

II segment - Usługi

Brak w segmencie klientów, których przychody
za na dzień 30 kwietnia 2019 r., przekraczają
10% sprzedaży segmentu

III segment - Bioinformatyka
Klient D

-

Klient E

-

Klient F

-

Klient G

-

Klient H

-

Razem

-

Klient A,B,C,D,E,F,G,H - klienci do których przychody przekraczają 10% przychodów ze sprzedaży segmentu

7. Przychody finansowe
Stan na
30/04/2019
PLN
Przychody finansowe z tytułu instrumentów finansowych

-

Dywidendy i udziały w zyskach

-

Odsetki

-

Zysk ze zbycia inwestycji

-

Różnice kursowe

-

Pozostałe przychody finansowe

-

Korekta dyskonta

-

Odsetki od należności budżetowych

-

Rozwiązanie rezerw bilansowych (odsetki)
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Zwrot Cash Back

-

Pozostałe

-

Razem przychody finansowe

-

8. Koszty finansowe
Stan na
30/04/2019
PLN
Przychody finansowe z tytułu instrumentów finansowych

-

Dywidendy i udziały w zyskach

-

Odsetki

-

Zysk ze zbycia inwestycji

-

Różnice kursowe

-

Pozostałe przychody finansowe

-

Korekta dyskonta

-

Odsetki od należności budżetowych

-

Rozwiązanie rezerw bilansowych (odsetki)
Zwrot Cash Back

-

Pozostałe

-

Razem przychody finansowe

-

9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

9.1 Pozostałe przychody operacyjne
Stan na
30/04/2019
PLN
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:

-

Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (+)

-

Wartość netto zbytych aktywów (-)

-

Inne przychody operacyjne (tytuły):

-

Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania

-

Premia za zatrudnienie bezrobotnego
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Zobowiązania umorzone

-

Rozliczenie nakładów i dopłat do projektu SEL120

-

Zaokrąglenia
Pozostałe - sprzedaż usług pracownikom (LUX MED, Benefit, Genfit)
Razem pozostałe przychody operacyjne

-

9.2 Pozostałe koszty operacyjne
Stan na
30/04/2019
PLN
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:

-

Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (-)

-

Wartość netto zbytych aktywów (+)

-

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie
Inne koszty operacyjne (tytuły):

-

Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania

-

Niedobory inwentaryzacyjne

-

Zwrot kosztów pracownikom - okulary korekcyjne

-

Koszty patentów zarzuconych

-

Odpisy na należności

-

Odpisy dotyczące aktywów z kontraktów długoterminowych

-

Przekazane darowizny

-

Pozostałe

-

Razem pozostałe koszty operacyjne

-

10. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

10.1 Podatek dochodowy ujęty w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Stan na
30/04/2019
PLN
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Bieżący podatek dochodowy

-

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego

-

Korekty dotyczące lat ubiegłych

-

Odroczony podatek dochodowy

-

Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

-

W zakresie podatku dochodowego Grupa podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Grupa nie stanowi podatkowej grupy
kapitałowej.

10.2 Uzgodnienie wyniku podatkowego do wyniku księgowego kształtuje się następująco:
Stan na
30/04/2019
PLN
Przychody i zyski w ewidencji

-

Przychody niepodlegające opodatkowaniu i wolne od podatku (tytuły):

-

Różnice kursowe

-

Rozwiązane odpisy aktualizujące

-

Rozwiązane rezerwy

-

Kontrakty długoterminowe

-

Przychody z tytułu dotacji

-

Inne

-

Odsetki naliczone

-

Przychody podatkowe, niebędące przychodami księgowymi (tytuły):
Kontrakty długoterminowe
Razem przychody podatkowe (1-2+3)
Koszty i straty w ewidencji
Koszty i straty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):

1 375
-

PFRON

-

Koszty reprezentacji

-

Odsetki karne na rzecz budżetu

-

Koszty dotowane
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Inne koszty NKUP

-

Faktury i opłaty wstępne leasingowe statystycznie

-

RMB

-

Kary, grzywny, odszkodowania

-

Koszty i straty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):

-

Utworzone odpisy aktualizujące

-

Utworzone rezerwy

-

Różnice kursowe

-

Niewypłacone wynagrodzenia oraz ZUS

-

Różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od środków · trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych

-

Amortyzacja KUP

-

Inne koszty NKUP

-

Koszty podatkowe, niebędące kosztami księgowymi (tytuły):
Wypłacone wynagrodzenia oraz ZUS ujęte w kosztach w roku ubiegłym
Różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od środków · trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Razem koszty podatkowe
Dochód / strata

1375
(1375)

Dochody wolne od opodatkowania (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim)

-

Odliczenia od dochodu (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim):

-

Straty podatkowe z lat ubiegłych

-

Straty podatkowe spółek krajowych

-

Dochód spółek zagranicznych

-

Darowizny

-

Inne - Fundusz CBR
Podstawa opodatkowania

(1375)

Podatek dochodowy wg stawki

-

Odliczenia od podatku

-

Podatek należny

-
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Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. Od 2004 roku
obowiązującą, według znowelizowanych przepisów, jest stawka 19%.
10.3 Bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe

Stan na
30/04/2019
PLN
Bieżące aktywa podatkowe

-

Należny zwrot podatku

-

Bieżące zobowiązania podatkowe

-

Podatek dochodowy do zapłaty

-

143

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

10.4 Saldo podatku odroczonego
Poniżej znajduje się analiza aktywów z tytułu odroczonego podatku / (zobowiązania) w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej:
Stan na
30/04/2019
PLN
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

-

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

-

Stan aktywa w bilansie na dzień

Zmiana aktywa ujęta w
korespondencji z wynikiem
finansowym za okres

Zmiana aktywa ujęta w
korespondencji z
kapitałem za okres

Stan na
30/04/2019

Stan na
30/04/2019

Stan na
30/04/2019

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (bez
leasingu)

-

-

-

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w leasingu
operacyjno - finansowym

-

-

-

- pożyczek udzielonych (odpisy aktualizujące, różnice kursowe,
wycena w skorygowanej cenie nabycia)

-

-

-

- aktywów finansowych wycenianych w cenie nabycia

-

-

-

- z tytułu SSE

-

-

-

- aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej

-

-

-

- zapasów (odpisy aktualizujące, bonusy i rabaty rozliczone na zapas)

-

-

-

- należności handlowych i innych (odpisy aktualizujące, różnice
kursowe)

-

-

-

- kontrakty długoterminowe

-

-

-

Tytuły różnic przejściowych – różnica pomiędzy podatkową a
bilansową wartością:
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Stan aktywa w bilansie na dzień

Zmiana aktywa ujęta w
korespondencji z wynikiem
finansowym za okres

Zmiana aktywa ujęta w
korespondencji z
kapitałem za okres

Stan na
30/04/2019

Stan na
30/04/2019

Stan na
30/04/2019

- rezerw na świadczenia pracownicze

-

-

-

- pozostałych rezerw

-

-

-

- kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena w skorygowanej cenie
nabycia, różnice kursowe)

-

-

-

- zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)

-

-

-

- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz ZUS

-

-

-

- straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych

-

-

-

- pozostałe różnice przejściowe

-

-

-

Razem

-

-

-

Tytuły różnic przejściowych – różnica pomiędzy podatkową a
bilansową wartością:

10.5 Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystane ulgi podatkowe
Na dzień bilansowy nie zostały wykazane następujące aktywa z tytułu podatku odroczonego:
Stan na
30/04/2019
PLN
Straty podatkowe

-

Ulgi podatkowe

-

Bierne rozliczenia kosztów

-

Różnice kursowe

-
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Pozostałe

-

Nieujęta rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

Razem nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego

-

Razem aktywa (ujęte i nieujęte) z tytułu podatku odroczonego

-

10.6 Straty podatkowe możliwe do odliczenia (w PLN)
Okres zakończony 30/04/2019
Rok

Wysokość straty

Wykorzystanie

Możliwe do
wykorzystania

Max okres
wykorzystania

-

-

-

0

-

-

-

0

10.7 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w PLN)

Rezerwa z tytułu podatku
odroczonego

Zmiana rezerwy ujęta w
korespondencji z wynikiem
finansowym za okres

Zmiana rezerwy ujęta w
korespondencji z
kapitałem za okres

Stan na
30/04/2019

Od 22/03 do
30/04/2019

Od 22/03 do
30/04/2019

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (bez
leasingu)

-

-

-

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w leasingu
finansowym

-

-

-

- pożyczek udzielonych (różnice kursowe, skorygowana cena nabycia)

-

-

-

- aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej

-

-

-

Tytuły różnic przejściowych – różnica pomiędzy podatkową a
bilansową wartością:
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Rezerwa z tytułu podatku
odroczonego

Zmiana rezerwy ujęta w
korespondencji z wynikiem
finansowym za okres

Zmiana rezerwy ujęta w
korespondencji z
kapitałem za okres

Stan na
30/04/2019

Od 22/03 do
30/04/2019

Od 22/03 do
30/04/2019

- należności handlowych i innych (różnice kursowe)

-

-

-

- należności (przychody zarachowane statystycznie) odsetki od lokat

-

-

-

- kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena w skorygowanej cenie
nabycia, różnice kursowe)

-

-

-

- zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej
(przecena do wartości godziwej)

-

-

-

- zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)

-

-

-

- niewykorzystana część funduszu Innowacyjności

-

-

-

- pozostałe różnice przejściowe

-

-

-

-wycena udziałów w Nodthera

-

-

-

Razem

-

-

-

Tytuły różnic przejściowych – różnica pomiędzy podatkową a
bilansową wartością:
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11. Działalność zaniechana
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
12. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

13. Zysk na akcje
Okres zakończony
30/04/2019
PLN
Podstawowy zysk na akcję:

(1,1)

Z działalności kontynuowanej

(1,1)

Z działalności zaniechanej

-

Podstawowy zysk na akcję ogółem

(1,1)

Zysk rozwodniony na akcję:

(1,1)

Z działalności kontynuowanej

(1,1)

Z działalności zaniechanej

-

Zysk rozwodniony na akcję ogółem

(1,1)

13.1 Podstawowy zysk na akcję
Zysk i średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego na akcję:
Okres zakończony
30/04/2019
PLN
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
Inne - udziałom niedającym kontroli
Zysk wykorzystany do obliczenia podstawowego zysku
przypadającego na akcję ogółem

(1 375)
(1 375)

Okres zakończony
30/04/2019
szt.
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia
rozwodnionego zysku na akcję

125 000

14. Rzeczowe aktywa trwałe
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Stan na
30/04/2019
PLN
Grunty własne

-

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

Urządzenia techniczne i maszyny

-

Środki transportu

-

Inne środki trwałe

-

Środki trwałe w budowie

-

Zaliczki na środki trwałe w budowie

-

Suma rzeczowych aktywów trwałych

-

W okresach objętych jednostkowym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących
wartość środków trwałych.
Grupa nie użytkuje środki trwałe na podstawie umów leasingu, zaklasyfikowanych do ujęcia w ewidencji bilansowej,
jako leasing finansowy. Wartość bilansowa tych składników na dzień 30 kwietnia 2019 roku wynosiła 0,00 PLN.

Stan na
30/04/2019
PLN
Grunty

-

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

Urządzenia techniczne i maszyny

-

Środki transportu

-

Inne środki trwałe

-

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy i najmu
Minimalne opłaty
Stan na
30/04/2019
PLN
Nie dłużej niż 1 rok

-

Dłużej niż 1 rok i do 5 lat

-

Powyżej 5 lat

-
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Minus przyszłe obciążenia finansowe

-

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

-

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółka nie użytkowała gruntów wieczyście.
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14.1 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w bieżącym okresie sprawozdawczym (w PLN)

Grunty

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki trwałe
w budowie

Razem

Wartość brutto - stan na początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

Zwiększenia wartości brutto (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

- nabycie

-

-

-

-

-

-

-

- przyjęcie ze środków trwałych w budowie

-

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

-

-

Wartość brutto - stan na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

Umorzenie - stan na początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

-

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia umorzenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

-

-

Wyszczególnienie
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Grunty

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki trwałe
w budowie

Razem

Umorzenie - stan na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

Wartość netto - stan na początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

Wartość netto - stan na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

Wyszczególnienie

152

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

15. Wartość firmy

Stan na
30/04/2019
Według kosztu

-

Skumulowana utrata wartości

-

15.1 Wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych w bieżącym okresie sprawozdawczym (w PLN)

Wyszczególnienie

Wartość
firmy na
początek
okresu

Zwiększenie
stanu z tytułu
nabycia

Zmniejszenie
stanu z tytułu
sprzedaży

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem

Wartość
Odpisy
firmy na aktualizujące z
koniec
tytułu utraty
okresu
wartości

Wartość
bilansowa
wartości
firmy na
koniec
okresu

15.2 Wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych i współzależnych w poprzednim okresie sprawozdawczym (w
PLN)

Wyszczególnienie

Wartość
firmy na
początek
okresu

Zwiększenie
stanu z tytułu
nabycia

Zmniejszenie
stanu z tytułu
sprzedaży

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem

Wartość
Odpisy
firmy na aktualizujące z
koniec
tytułu utraty
okresu
wartości

Wartość
bilansowa
wartości
firmy na
koniec
okresu

16. Pozostałe aktywa niematerialne (w PLN)
Stan na
30/04/2019
Wartości bilansowe

-

Patenty

-

Oprogramowanie

-

Pozostałe aktywa niematerialne

-

Aktywa niematerialne w trakcie realizacji

-
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Grupa nie użytkuje wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umów leasingu, zaklasyfikowanych do ujęcia w
ewidencji bilansowej, jako leasing finansowy.
16.1 Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w bieżącym okresie sprawozdawczym (PLN)

Wyszczególnienie

Koszty
Inne wartości
zakońWartość firmy niematerialne
czonych prac
i prawne
rozwojowych

Wartości
niematerialne
i prawne w
trakcie
realizacji

Zaliczki na
wartości
Razem
niematerialne
i prawne

Wartość brutto - stan na
początek okresu

-

-

-

-

-

-

Zwiększenia wartości brutto
(tytuły):

-

-

-

-

-

-

- nabycie

-

-

-

-

-

-

- przyjęcie z środków
trwałych w budowie

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia wartości brutto
(tytuły):

-

-

-

-

-

-

Wartość brutto - stan na
koniec okresu

-

-

-

-

-

-

Umorzenie - stan na
początek okresu

-

-

-

-

-

-

Zwiększenia umorzenia
(tytuły):

-

-

-

-

-

-

- odpisy
amortyzacyjne/umorzeniowe

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia umorzenia
(tytuły):

-

-

-

-

-

-

Umorzenie - stan na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

Wartość netto - stan na
początek okresu

-

-

-

-

-

-

Wartość netto - stan na
koniec okresu

-

-

-

-

-

-

16.2 Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w poprzednim okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie

Wartość brutto - stan na
początek okresu

Koszty
Inne wartości
zakońWartość firmy niematerialne
czonych prac
i prawne
rozwojowych
-

-

-

Wartości
niematerialne
i prawne w
trakcie
realizacji
-

Zaliczki na
wartości
Razem
niematerialne
i prawne
-

-
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Zwiększenia wartości brutto
(tytuły):

-

-

-

-

-

-

- nabycie

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia wartości brutto
(tytuły):

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż spółki zależnej

-

-

-

-

-

-

Wartość brutto - stan na
koniec okresu

-

-

-

-

-

-

Umorzenie - stan na
początek okresu

-

-

-

-

-

-

Zwiększenia umorzenia
(tytuły):

-

-

-

-

-

-

- odpisy
amortyzacyjne/umorzeniowe

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia umorzenia
(tytuły):

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż spółki zależnej

-

-

-

-

-

-

Umorzenie - stan na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

Wartość netto - stan na
początek okresu

-

-

-

-

-

-

Wartość netto - stan na
koniec okresu

-

-

-

-

-

-

17. Jednostki zależne
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
17.1. Szczegóły na temat jednostek zależnych, które mają istotne udziały niekontrolujące
Poniższa tabela przedstawia szczegóły na temat jednostek zależnych w Grupie, które mają istotne udziały niekontrolujące:

Nazwa jednostki

Miejsce rejestracji
i prowadzenia
działalności

Procentowa
wielkość udziałów
oraz praw do
głosów
posiadanych przez
Grupę

Stan na
30/04/2019

Zysk (strata)
zalokowana
na niekontrolujące
udziały

Skumulowana
wartość
niekontrolujących
udziałów

Stan na
30/04/2019

Stan na
30/04/2019

PLN
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-

-

-

Podsumowanie informacji finansowych w odniesieniu do każdych jednostek zależnych Grupy posiadające istotne udziały.

Stan na
30/04/2019
PLN
Aktywa obrotowe

-

Aktywa trwałe

-

Zobowiązania krótkoterminowe

-

Zobowiązania długoterminowe

-

Kapitał przypisany właścicielom jednostki

-

Niekontrolujące udziały

-

Okres zakończony
30/04/2019
PLN
Przychody

-

Koszty

-

Zysk (strata) za rok obrotowy

-

Zysk (strata) przypisany właścicielom spółki

-

Zysk (strata) przypisany niekontrolującym udziałowcom

-

Zysk (strata) za rok obrotowy

-

Pozostałe całkowite dochody przypisane właścicielom spółki

-

Pozostałe całkowite dochody przypisane niekontrolującym udziałowcom

-

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy

-

Całkowite dochody razem przypisane właścicielom spółki

-

Całkowite dochody razem przypisane niekontrolującym udziałowcom

-

Całkowite dochody razem za rok obrotowy

-

Wypłacone dywidendy niekontrolującym udziałowcom

-

17.2 Zmiany własnościowe Grupy - udziały w jednostkach zależnych
W bieżącym okresie nie występowały.
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17.3 Istotne ograniczenia
W bieżącym okresie nie występowały ograniczenia.

17.4 Wsparcie finansowe
Selvita CRO S.A. nie udzieliła wsparcia finansowego.

18. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Na dzień 30 kwietnia 2019 roku brak inwestycji w jednostkach stowarzyszonych.
19. Udziały niedające kontroli
Na dzień 30 kwietnia 2019 roku brak inwestycji w jednostkach o udziałach niedających kontroli.
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20. Pozostałe aktywa finansowe

20.1 Zakres zmian wartości aktywów finansowych w bieżącym okresie sprawozdawczym (w PLN)

Wartość bilansowa

Wartość godziwa

Instrumenty
finansowe
wyceniane
metoda
zamortyzowan
ego kosztu

Instrumenty
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
inne całkowite
dochody

Instrumenty
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
wynik
finansowy

Razem

Poziom I

Poziom II

Razem

Aktywa finansowe na początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

Zwiększenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

- nabycie

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

Aktywa finansowe na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

Wyszczególnienie

Oprocentowanie udzielonych pożyczek oparte jest o wskaźnik referencyjny i nie kalkuluje się oczekiwanej utraty wartości.
20.2 Zakres zmian wartości aktywów finansowych w poprzednim okresie sprawozdawczym

Pożyczki
udzielone

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Instrumenty
pochodne

Razem

Poziom I

Poziom II

Razem

Aktywa finansowe na początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

Zwiększenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

- nabycie / udzielenie pożyczki

-

-

-

-

-

-
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Pożyczki
udzielone

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Instrumenty
pochodne

Razem

Poziom I

Poziom II

Razem

Zmniejszenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

Aktywa finansowe na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

21. Pozostałe aktywa długoterminowe
Stan na
30/04/2019
PLN
Kaucje wpłacone

-

Rozliczenia międzyokresowe czynne

-

Odsetki od leasingu finansowego

-

Ubezpieczenie

-

Usługi naprawy i serwisu

-

Pozostałe

-

22. Niezakończone prace rozwojowe
Stan na
30/04/2019
PLN
Nakłady poniesione na prace rozwojowe

-

Przychody z dotacji do prac rozwojowych

-
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-
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23. Zapasy

Stan na
30/04/2019
PLN
Materiały

-

Towary

-

Zaliczki na dostawy

-

Razem

Wartość zapasów wyniosła 0,00 PLN.
24. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

Stan na
30/04/2019
Należności z tytuł dostaw i usług

-

Należności od jednostek stowarzyszonych

-

Rezerwa na należności zagrożone

-

Należności z tytułu podatków, (VAT)

-

Inne - rozrachunki z pracownikami, wadium

-

Należne dotacje

-

24.1 Należności z tytułu dostaw i usług
Grupa w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług dokonała na dzień 30 kwietnia 2019 r. oszacowania
oczekiwanych strat kredytowych w oparciu o macierz rezerw, zdefiniowaną na podstawie danych historycznych
dotyczących strat kredytowych. Uznano, że należności poszczególnych kontrahentów charakteryzują się
podobnym poziomem ryzyka, nie dokonano podziału na grupy.

Poniższa tabela przedstawia kalkulację oczekiwanych strat kredytowych w odniesieniu do należności z tytułu
dostaw i usług
Saldo niespłaconych
należności na dzień
bilansowy

Stopa oczekiwanej straty
kredytowej
(skorygowana)

Wysokość odpisu na
oczekiwane straty
kredytowe

Nieprzeterminowane

-

0,00%

-

1-30 dni po terminie

-

0,00%

-
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31-60 dni po terminie

-

0,00%

-

61-90 dni po terminie

-

0,00%

-

91-180 dni po
terminie

-

181-365 dni po
terminie

-

Ponad 365 po
terminie

-

Razem

-

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

-

-

-

-

Średni termin spłaty przeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 0 dni. Przed
przyjęciem nowego klienta Grupa dokonuje oceny jego zdolności kredytowej. Ze względu na specyfikę działalności
Grupa współpracuje z jednostkami znanymi w branży, co wpływa na ocenę ryzyka kredytowego. Terminy płatności
są elementem oferty przedstawianej kontrahentowi.

Odpis na oczekiwane straty kredytowe*

Okres zakończony
30/04/2019
PLN
Stan na początek okresu sprawozdawczego

-

Odpis na oczekiwane straty kredytowe*

-

Kwoty odpisane jako nieściągalne

-

Kwoty odzyskane w ciągu roku

-

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości

-

Odwrócenie dyskonta

-

Stan na koniec okresu sprawozdawczego

-

*Odpis z tytułu utraty wartości należności w przypadku stanu na dzień 30/04/2019
25. Przychody ujmowane w miarę upływu czasu

Zgodnie z zasadą MSSF 15, Grupa ujmuje przychód w sposób, który przedstawia transakcję transferu na klienta
przyrzeczonych towarów lub usług, w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, którego Spółka
spodziewa się w zamian za te towary lub usługi. Wobec powyższego, kluczowe jest prawidłowe określenie
momentu oraz wysokości ujmowanych przez Spółkę przychodów.

Standard wprowadził następujący jednolity 5-etapowy model ujmowania przychodów:
Etap 1: Identyfikacja umowy z klientem,
Etap 2: Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,
162

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Etap 3: Ustalenie ceny transakcyjnej,
Etap 4: Alokacja ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,
Etap 5: Ujęcie przychodu w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania
świadczenia.

Zgodnie z MSSF 15, Grupa ujmuje przychód w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do
wykonania świadczenia, czyli w momencie przeniesienia na klienta kontroli nad towarami lub usługami będącymi
przedmiotem tego zobowiązania. Przychody ujmowane są, jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została
przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia.
Grupa przenosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie
do wykonania świadczenia oraz ujmuje przychody w miarę upływu czasu, jeśli spełniony jest jeden z następujących
warunków:
- klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia w miarę jego wykonywania
- w wyniku wykonania świadczenia powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów, a kontrolę nad tym
składnikiem aktywów - w miarę jego powstawania lub ulepszania sprawuje klient
- w wyniku wykonania świadczenia nie powstaje składnik o alternatywnym zastosowaniu dla Grupy, a Grupie
przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.

W okresie sprawozdawczym Grupa nie podpisała zlecenia do realizacji w postaci kontraktów rozliczanych w miarę
upływu czasu. Grupa stosuje dwie metody pomiaru stopnia całkowitego spełnienia zobowiązania do wykonania
świadczenia spełnianego w czasie, obejmującymi:
a)

b)

metodę opartą na wynikach, tj. ujmuje przychody na podstawie bezpośredniego pomiaru wartości dla
klienta dóbr i usług, które zostały dotychczas przekazane na rzecz klienta, w stosunku do pozostałych
dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie, poprzez ocenę osiągniętych wyników i etapów
metodę oparta na nakładach tj. ujmuje przychody w oparciu o stopnień zaawansowania prac
proporcjonalnie do udziału poniesionych kosztów w całości kosztów kontraktu.

Umowy w trakcie realizacji na koniec okresu sprawozdawczego:

Stan na
30/04/2019
PLN
Koszty poniesione plus ujęte zyski minus straty poniesione do dnia bilansowego

-

Minus: faktury wystawiane zgodnie z postępem prac

-

Ujęte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jako kwoty należne:

-

Od klientów w ramach usług długoterminowych
Na rzecz klientów w ramach usług długoterminowych

-

26. Kapitał podstawowy

Stan na
30/04/2019
PLN
Zarejestrowany kapitał akcyjny

100 000
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26.1 Kapitał podstawowy wg stanu na dzień bilansowy

Stan na
30/04/2019

Liczba akcji / udziałów

125 000

Wartość nominalna 1 akcji / udziału w PLN

0,80

Kapitał podstawowy w PLN

100 000

Struktura kapitału podstawowego wg stanu na dzień 30/04/2019 (w PLN)
Seria / emisja
Rodzaj akcji / udziałów
(zwykłe / imienne)

Rodzaj
uprzywilejowania

Liczba
akcji / udziałów

Wartość serii / emisji
wg wartości
nominalnej

Brak

125 000

100 000

125 000

100 000

Zwykłe akcje imienne
Razem

Struktura właścicielska wg stanu na dzień 30/04/2019
Liczba
akcji / udziałów

% kapitału
podstawowego

Liczba głosów

Selvita S.A.

125 000

100,00%

100

Razem

125 000

100,00%

100

Akcjonariusz /
udziałowiec

% ogólnej liczby
głosów
100,00%
100,00%

26.2 Kapitał z aktualizacji wyceny
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Grupa nie tworzyła kapitału z aktualizacji wyceny.
26.3 Kapitały rezerwowe
Stan na
30/04/2019
PLN
Kapitał utworzony na zakup akcji własnych

-

Przeznaczany wypłatę dywidendy

-

Inne

-

Razem pozostałe kapitały rezerwowe

-

26.4 Kapitał zapasowy
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Stan na
30/04/2019
PLN
Kapitał zapasowy tworzony z nadwyżki z tytułu emisji akcji
powyżej ich wartości nominalnej

2 888 750

Kapitał zapasowy tworzony ustawowo

-

Kapitał zapasowy tworzony z kapitału rezerwowego

-

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

-

Razem kapitał zapasowy

2 888 750

27. Kredyty, pożyczki otrzymane i inne źródła finansowania

Stan na
30/04/2019
PLN
Niezabezpieczone
Kredyty w rachunku bieżącym (i)

-

Wykorzystanie limitu na kartach kredytowych (ii)

-

Zabezpieczone
Kredyty bankowy (iii)

-

Razem

-

Zobowiązania krótkoterminowe

-

Zobowiązania długoterminowe

-

27.1 Podsumowanie umów kredytowych
Nie wystąpiło takie zjawisko.
27.2 Naruszenie postanowień umowy kredytowej
Nie wystąpiło takie zjawisko.

28 Pozostałe zobowiązania finansowe
28.1 Ogólne warunki leasingu
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu

Minimalne opłaty leasingowe

165

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Stan na
30/04/2019
Nie dłużej niż 1 rok

-

Dłużej niż 1 rok i do 5 lat

-

Powyżej 5 lat

-

Minus przyszłe obciążenia finansowe

-

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

-

29. Rezerwy

Stan na
30/04/2019
Świadczenia pracownicze (i)

-

Inne rezerwy

-

Rezerwy krótkoterminowe

-

Rezerwy długoterminowe

-

Rezerwa na
LLS
Stan na 22 marca 2019 r.

-

Rezerwy utworzone w okresie
ujęte w sprawozdaniu z
całkowitych dochodów

-

Rezerwy rozwiązane w okresie
ujęte w sprawozdaniu z
całkowitych dochodów

-

Rezerwy wykorzystane w
okresie

-

Pozostałe

-

Stan na 30 kwietnia 2019 r.

-

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Rezerwa na
premie (ii)

Rezerwa na
koszty (iii)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezerwa na
urlopy (iv)

Rezerwy
razem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezerwa na świadczenia pracownicze obejmuje narosłe prawa do urlopów i roszczenia pracownicze
z tytułu wynagrodzeń (tj. premie).
Rezerwa na premie obejmuje zaplanowane przez Zarząd do wypłaty premie uznaniowe dla
pracowników
Rezerwa na koszty obejmuję rezerwy na usługi
Pozostałe rezerwy obejmują świadczenia urlopowe
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30. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Stan na
30/04/2019
PLN
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

-

Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń (ZUS, PIT,
PEFRON), z tytułu wynagrodzeń, inne rozrachunki z
pracownikami

-

Średni termin zapłaty za zakup towarów i materiałów wynosi średnio dwa miesiące. Po upływie tego terminu od
nieuregulowanych zobowiązań, zwyczajowo nie nalicza się odsetek. W sytuacji naliczania stosuje się
oprocentowanie jak dla odsetek ustawowych. Grupa posiada zasady zarządzania ryzykiem finansowym
zapewniające regulowanie zobowiązań w wyznaczonym terminie.
31. Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
Rezerwy na odprawy
emerytalne

Rezerwy ogółem

Stan na
30/04/2019

Stan na
30/04/2019

Stan rezerw na początek okresu

-

-

Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):

-

-

- rezerwy utworzone w okresie ujęte w
rachunku zysków i strat

-

-

Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):

-

-

- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w
rachunku zysków i strat

-

-

Stan rezerw na koniec okresu, w tym:

-

-

- długoterminowa

-

-

- krótkoterminowa

-

-

Wyszczególnienie

32. Instrumenty finansowe

32.1 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
32.1.1 Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych
Spółka okresowo dokonuje przeglądu struktury kapitałowej. W ramach przeglądu analizuje koszt kapitału oraz
rodzaje ryzyka związanego z każdą klasą kapitału.

167

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Stan na
30/04/2019
PLN
Zadłużenie (i)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zadłużenie netto
Kapitał własny (ii)
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego

2 987 375
2 988 375
-

Z uwagi na duży stan gotówki zadłużenie netto jest zerowe.

(i) Zadłużenie rozumiane jest jako zadłużenie długo- i krótkoterminowe
(ii) Kapitał własny obejmuje kapitał wykazany w sprawozdaniu z pozycji finansowej.
32.2 Kategorie instrumentów finansowych
Nie dokonywano wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyka związane z instrumentami finansowymi. Ryzyka, na które jest narażona
to:
- ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej,
- ryzyko kredytowe oraz
- ryzyko płynności.

Poszczególne rodzaje ryzyka zostały omówione w kolejnych notach.

Stan na
30/04/2019
PLN
Aktywa finansowe
Instrumenty finansowe wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu

-

Pożyczki udzielone (Nota 20)

-

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe (Nota 20)

-

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (Nota 24)

-

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Środki pieniężne (nota 38)
Pozostałe aktywa finansowe - (Nota 19)

2 987 375
-
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Zobowiązania finansowe
Instrumenty finansowe wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu

-

Oprocentowane kredyty i pożyczki (Nota 27)

-

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (Nota 28)

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (Nota
30)

-

32.3 Cele zarządzania ryzykiem finansowym
Ryzyka kredytowe, płynności oraz rynkowe (obejmujące przede wszystkim ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy
procentowej) powstają w normalnym toku działalności Grupy. Celem zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie
jest zminimalizowanie wpływu czynników rynkowych, takich jak kursy walutowe i stopy procentowe, na
zatwierdzone w budżecie Grupy na dany rok podstawowe parametry finansowe (wynik finansowy, wielkość
przepływów pieniężnych) z wykorzystaniem hedgingu naturalnego.

32.4 Ryzyko rynkowe
Działalność Grupy wiąże się z ekspozycją na ryzyko finansowe zmian kursów walut i stóp procentowych. Grupa nie
stosuje instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym ani ryzykiem stóp procentowych, gdyż
minimalizacja ryzyka przez hedging naturalny jest wystarczająca.
Narażenie na wszystkie rodzaje ryzyka rynkowego mierzy się poprzez analizę wrażliwości.
32. 5 Zarządzanie ryzykiem walutowym
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

32.5.1

Wrażliwość na ryzyko walutowe

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

32.6 Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

32.6.1

Wrażliwość na wahania stóp procentowych

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
32.7 Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Ryzyko kredytowe z tytułu środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych nie jest istotne,
ponieważ zdeponowane są w banku o wysokiej wiarygodności.
32.8 Zarządzanie ryzykiem płynności
Ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponosi zarząd, który opracował odpowiedni
system służący do zarządzania krótko-, średnio- i długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania
i zarządzania płynnością. Zarządzanie ryzykiem płynności w Grupie ma formę utrzymywania odpowiedniego
poziomu kapitału rezerwowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych
i faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności
zobowiązań finansowych.
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Stan na
30/04/2019
PLN
Aktywa finansowe (+)
Należności własne (w tym należności handlowe grup zakwalifikowanych
jako przeznaczone do zbycia)
Środki pieniężne
Pozostałe aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe (-)

2 988 375
2 988 375
-

Oprocentowane kredyty i pożyczki

-

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

Ekspozycja na ryzyko płynności

2 988 375
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Na dzień bilansowy 30.04.2019 zobowiązania finansowe spółki mieściły się w następujących przedziałach terminów wymagalności:
Krótkoterminowe

Długoterminowe

Pożyczki
udzielone

Aktywa
finansowe
dostępne
do
sprzedaży

Instrumen
ty
pochodne

Razem

Aktywa finansowe na początek
okresu

-

-

-

Zwiększenia (tytuły):

-

-

- nabycie / udzielenie pożyczki

-

Zmniejszenia (tytuły):
Aktywa finansowe na koniec
okresu

Rodzaj zobowiązania

Zobowiązania
wartość bilansowa

1 do 5 lat

powyżej 5
lat

Razem
długoterm
inowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.8.1 Dostępne finansowanie zewnętrzne

Stan na
30/04/2019
PLN
Zabezpieczone limity kart kredytowych w rachunku bieżącym:

-

Kwota wykorzystana

-

Kwota niewykorzystana

-
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33. Płatności realizowane na bazie akcji

33.1 Pracowniczy program motywacyjny

33.1.1

Szczegółowy opis programu motywacyjnego opartego na warrantach subskrypcyjnych

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
34. Przychody przyszłych okresów

Stan na
30/04/2019
PLN
Płatności od Partnerów (i)

-

Dotacje rządowe (ii)

-

Krótkoterminowe

-

Długoterminowe

-

(i)
(ii)

Płatności od partnerów obejmują wpłacone zaliczki od kontrahentów, na pokrycie części kosztów związanych
z wykonywanymi usługami.
Dotacje rządowe obejmują otrzymane wpłaty, wynikające z podpisanych umów na dotacje.

Dotacje kosztowe

Okres zakończony
30/04/2019
PLN

Wartość przyznanych dotacji narastająco

-

Wartość otrzymanych dotacji (płatności) narastająco

-

Wartość poniesionych kosztów narastająco

-

w tym w okresie sprawozdawczym

-

Wartość rozpoznanych przychodów w okresie sprawozdawczym

-

Należności z tytułu dotacji (ujęta w należnościach z tytułu dostaw i usług oraz
należności pozostałe

-

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

-

Dotacje inwestycyjne (do środków trwałych)

Okres zakończony
30/04/2019
PLN

Wartość przyznanych dotacji ogółem

172

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Amortyzacja nakładów w okresie

-

Wartość dotacji inwestycyjnych ujęta do rozliczenia w przychodach przyszłych
okresów

-

(*) Wartość kosztów kwalifikowanych do dotacji
(**) Przychody z tytułu dotacji inwestycyjnych rozliczane w proporcji do amortyzacji
34.1. Przychody z tytułu dotacji

Okres zakończony
30/04/2019
Dotacje

-

35. Transakcje z jednostkami powiązanymi
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

35.1 Transakcje handlowe
W roku obrotowym jednostki należące do Grupy zawarły następujące transakcje handlowe ze stronami powiązanymi (w tym
osobowo) niebędącymi członkami Grupy:

Sprzedaż towarów i usług

Zakup towarów i usług

Okres zakończony
30/04/2019

Okres zakończony
30/04/2019

-

-

-

-

35.2 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
Pożyczki udzielone kluczowym członkom naczelnego kierownictwa

Stan na
30/04/2019
-

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
35.3 Pożyczki od jednostek powiązanych
Stan na
30/04/2019
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-

Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
35.4 Wynagrodzenia członków naczelnego kierownictwa
Wynagrodzenia członków zarządu i pozostałych członków naczelnego kierownictwa w roku obrotowym przedstawiały się
następująco:

Okres zakończony
30/04/2019
Zarząd Spółki

-

Rada Nadzorcza

-

35.5 Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
nadzorujących, administrujących Spółek Grupy
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
36. Połączenie Spółek handlowych
W okresach objętych jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
37. Zbycie działalności
W okresach objętych jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
38. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w
kasie i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem nierozliczonych kredytów w rachunku bieżącym. Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na koniec roku obrotowego wykazane w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych można w następujący
sposób uzgodnić do pozycji bilansowych:
Na dzień bilansowy środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych nie są korygowane z e względu na ryzyko
utraty wartości, ponieważ są zgromadzone w bankach należących do dużych grup kapitałowych o ugruntowanej pozycji na
rynku.

Okres zakończony
30/04/2019
PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

2 987 375

Kredyty w rachunku bieżącym

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - lokaty bankowe

-

Inne środki pieniężne - naliczone odsetki

-
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39. Transakcje niepieniężne
W okresach objętych jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie. Transakcje płatności w
formie akcji zostały opisane w nocie 33.
40. Przeciętne zatrudnienie w Grupie

Okres zakończony
30/04/2019
Pracownicy umysłowi

-

Pracownicy fizyczni

-

Pracownicy ogółem

-

41. Zobowiązania do poniesienia wydatków

Stan na
30/04/2019
-

Zobowiązania do zakupu rzeczowych aktywów trwałych
Zobowiązania do zakupu rzeczowych aktywów trwałych wynikają z podpisanych przez Grupę Selvita S.A. umów o dotację
na utworzenie i zwiększenie potencjału laboratoriów.
42. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

42.1 Zobowiązania warunkowe
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

42.2 Aktywa warunkowe
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

43. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
44. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie

Obowiązkowe badanie rocznego
sprawozdania finansowego

Stan na
30/04/2019
-
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Inne usługi poświadczające

-

Usługi doradztwa podatkowego

-

Pozostałe usługi

-

Łączne wynagrodzenie

-

45. Kursy walutowe

Wyszczególnienie

Stan na
30/04/2019

EUR / PLN

4,2911

USD / PLN

3,8291

GBP / PLN

4,9677

CHF / PLN

3,7607

JPY / PLN

0,0343

SEK / PLN

0,4038

46. Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w Bilansie
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
47. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
48. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

49. Zdarzenia po dniu bilansowym
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

50. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez zarząd jednostki dominującej w dniu 21 maja 2019 r.

Śródroczne i inne informacje finansowe
Emitent sporządził skrócone skonsolidowane sprawozdanie specjalnego przeznaczenia za okres 3 miesięcy zakończony 31
marca 2019 r.wraz z danymi porównywalnymi
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za okres 3 miesięcy zakończony 31
marca 2019 r.

Grupa Kapitałowa Selvita CRO S.A.
Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe specjalnego przeznaczenia
za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie
zatwierdzonym przez Unię Europejską

Spis treści

Strona

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów

3
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

4

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

6

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

7

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8

Indeks not objaśniających do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Strona

1.

Informacje ogólne

8

2.

Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

9

3.

Przychody ze sprzedaży

14

4.

Segmenty operacyjne

15

5.

Saldo podatku odroczonego

16

6.

Rzeczowe aktywa trwałe

18
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7.

Rezerwy

21

8.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

22

9.

Transakcje z jednostkami powiązanymi

23

10. Zobowiązania do poniesienia wydatków

24

11. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

24

12. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego

24

13. Kursy walutowe

24

14. Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w Bilansie

24

15. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych
ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

24

16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,
a nie uwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

24

17. Zdarzenia po dniu bilansowym

24

18. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

24

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 DO 31 MARCA 2019 (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Okres
zakończony
31/03/2019*

Okres
zakończony
31/03/2018

PLN

PLN

Przychody ze sprzedaży

20 148 431

16 078 227

Przychody z tytułu dotacji

1 606 309

1 064 029

Działalność kontynuowana
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Okres
zakończony
31/03/2019*

Okres
zakończony
31/03/2018

PLN

PLN

245 199

99 931

21 999 939

17 242 187

-

-

Amortyzacja

(2 627 773)

(1 067 456)

Zużycie surowców i materiałów

(3 774 320)

(2 783 049)

Usługi obce

(1 981 836)

(2 497 494)

(10 022 634)

(7 932 311)

Podatki i opłaty

(192 332)

(137 781)

Pozostałe koszty

(763 170)

(453 298)

(37 428)

(29 480)

(19 399 493)

(14 900 869)

2 600 446

2 341 318

Przychody finansowe

204 486

176 472

Koszty finansowe

(35 582)

(179 735)

2 769 350

2 338 055

-

-

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

2 769 350

2 338 055

Podatek dochodowy

(231 977)

(67 873)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

2 537 373

2 270 182

-

-

2 537 373

2 270 182

2 342 855

2 339 436

194 518

(69 254)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

(90 396)

(129 446)

Pozostałe całkowite dochody netto razem

(90 396)

(129 446)

2 446 977

2 140 736

2 252 459

2 209 990

194 518

(69 254)

14,1

13,8

Pozostałe przychody operacyjne
Razem przychody z działalności operacyjnej
Zmiana stanu produktów

Koszty świadczeń pracowniczych

Inne
Razem koszty działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Wycena udziałów w jednostkach stowarzyszonych metodą praw własności

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
ZYSK (STRATA) NETTO
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
Składniki, które mogą zostać przeniesione
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Suma całkowitych dochodów przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
Zysk (strata) na akcję (w gr na jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły

180

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Okres
zakończony
31/03/2019*

Okres
zakończony
31/03/2018

PLN

PLN

14,1

13,8

Zwykły

14,1

13,8

Rozwodniony

14,1

13,8

Rozwodniony
Z działalności kontynuowanej:

(*) Dane na 31.03.2019 r. są zaprezentowane zgodnie MSSF16, natomiast dane na 31.03.2018 r. są zaprezentowane zgodnie z MSR17.
Szczegóły zostały opisane w nocie 2.4.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 MARCA 2019 ROKU
Stan na
31/03/2019*

Stan na
31/12/2018

PLN

PLN

Rzeczowe aktywa trwałe

18 640 567

17 272 203

Nieruchomości inwestycyjne

16 963 986

-

-

-

280 740

280 740

31 848

91 509

-

-

4 337 867

4 336 109

-

-

333 247

91 800

40 588 255

22 072 361

1 110 324

1 110 324

19 750 305

20 561 809

3 028 360

791 604

83 410

89 371

-

-

2 349 888

1 267 983

25 441 185

26 690 520

-

-

51 763 472

50 511 611

AKTYWA
Aktywa trwałe

Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Pozostałe aktywa finansowe - udziały Nodthera
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu kontraktów długoterminowych
Pozostałe aktywa finansowe
Bieżące aktywa podatkowe
Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia
Aktywa obrotowe razem
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Stan na
31/03/2019*

Stan na
31/12/2018

PLN

PLN

92 351 727

72 583 972

Kapitał podstawowy

-

-

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej

-

-

Akcje własne

-

-

31 607 673

31 607 673

-

-

121 338

211 734

14 422 973

3 926 485

2 342 855

10 496 488

-

-

48 494 839

46 242 380

3 053 044

2 947 424

51 547 883

49 189 804

-

-

19 019 221

5 671 699

95 302

95 144

423 558

187 845

-

-

132 851

140 675

-

-

19 670 932

6 095 363

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

7 482 040

9 167 338

Zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych

2 682 820

1 156 678

30 999

13 314

6 399 200

1 895 702

-

198 052

Aktywa razem

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny

Kapitał zapasowy
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z lat ubiegłych)
Zysk (strata) netto
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli
Razem kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe razem

Zobowiązania krótkoterminowe

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Bieżące zobowiązania podatkowe

182

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Stan na
31/03/2019*

Stan na
31/12/2018

PLN

PLN

4 069 324

4 751 402

468 529

116 319

-

-

Zobowiązania krótkoterminowe razem

21 132 912

17 298 805

Zobowiązania razem

40 803 844

23 394 168

Pasywa razem

92 351 727

72 583 972

Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania

(*) Dane na 31.03.2019 r. są zaprezentowane zgodnie MSSF16, natomiast dane na 31.03.2018 r. są zaprezentowane zgodnie z MSR17.
Szczegóły zostały opisane w nocie 2.4.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZA OKRESY SPRAWOZDAWCZE KOŃCZĄCY SIĘ 31 MARCA 2019 ROKU

Kapitał
zapasowy

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Różnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych

Zyski
zatrzymane/
Niepokryte
straty
(z lat
ubiegłych)

Zysk
(strata)
netto

Przypadające
akcjonariuszom jednostki
dominującej

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli

Razem

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

-

-

27 453 159

-

110 066

4 154 514

3 926 485

35 644 224

1 697 642

37 341 866

Zysk netto za rok
obrotowy

-

-

-

-

-

-

10 496 488

10 496 488

998 804

11 495 292

Inne całkowite dochody

-

-

-

-

101 668

-

-

101 668

-

101 668

Przeniesienie kapitału
rezerwowego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie wyniku z lat
ubiegłych

-

-

4 154 514

-

-

(228 029)

(3 926 485)

-

-

-

Nabycie akcji własnych w
ramach programu
motywacyjnego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pokrycie strat z lat
ubiegłych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utworzenie kapitału
rezerwowego w ramach
programu motywacyjnego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 607 673

-

211 734

3 926 485

10 496 488

46 242 380

2 696 446

48 938 826

Zmiana udziałów w
jednostce dominującej

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisja akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Umorzenie akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wykup udziałów
mniejszości

-

-

-

-

-

-

-

-

250 978

250 978

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży
akcji powyżej
wartości
nominalnej

PLN
Stan na 01 stycznia
2018 roku

-
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Kapitał
zapasowy

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Różnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych

Zyski
zatrzymane/
Niepokryte
straty
(z lat
ubiegłych)

Zysk
(strata)
netto

Przypadające
akcjonariuszom jednostki
dominującej

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli

Razem

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

-

-

31 607 673

-

211 734

3 926 485

10 496 488

46 242 380

2 947 424

49 189 804

Stan na 1 stycznia 2019
roku

-

-

31 607 673

-

211 734

3 926 485

10 496 488

46 242 380

2 947 424

49 189 804

Zysk netto za rok
obrotowy

-

-

-

-

-

-

2 342 855

2 342 855

194 518

2 537 373

Emisja akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Umorzenie akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie wyniku z lat
ubiegłych

-

-

-

-

-

10 602 808

(10 602
808)

-

-

-

Przeniesienie kapitału
rezerwowego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych w
ramach programu
motywacyjnego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inne całkowite dochody

-

-

-

-

(90 396)

-

-

(90 396)

-

(90 396)

Pokrycie strat z lat
ubiegłych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zmiana udziałów w
jednostce dominującej

-

-

-

-

-

(106 320)

106 320

-

(88 898)

(88 898)

Stan na 31 marca 2019
roku

-

-

31 607 673

-

121 338

14 422 973

2 342 855

48 494 839

3 053 044

51 547 883

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży
akcji powyżej
wartości
nominalnej

PLN
Stan na 31 grudnia 2018
roku
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 DO 31 MARCA 2019 (METODA POŚREDNIA)

Okres
Okres
zakończony zakończony
31/03/2019 31/12/2018
PLN

PLN

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

2 537 373

2 270 182

-

-

Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
niematerialne

-

-

Odsetki i dywidendy, netto

-

-

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej

-

-

(1 043 541)

1 985 542

-

(0)

(159 156)

706 671

(1 046 635)

555 417

-

-

Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych

(682 078)

1 268 821

Zmiana stanu rezerw

(841 989)

(645 689)

Podatek dochodowy zapłacony

-

-

Podatek w P&L

-

-

Udział akcjonariuszy niesprawujących kontroli w aporcie

-

-

Program motywacyjny

-

-

Pozostałe

-

-

1 391 747

7 208 399

-

-

(3 099 715)

(2 645 298)

-

-

Korekty:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności

i

wspólnych

przedsięwzięć

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zmiana stanu dotacji
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Zakup dotowanych środków trwałych
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Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Sprzedaż pozostałych aktywów

-

-

Nabycie pozostałych aktywów finansowych

-

(57 328)

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

-

(40 180)

Dywidendy otrzymane

-

8 843

10 800

30 000

Spłata udzielonych pożyczek

-

(30 000)

Udzielenie pożyczek

-

-

Inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

Pozostałe

-

-

(3 088 915)

(2 733 962)

447 833

(8 068)

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(1 249 335)

4 466 369

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego

26 690 520

22 021 473

-

-

25 441 185

26 487 842

Odsetki otrzymane

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów
Otrzymane dotacje
Spłata pożyczek/kredytów
Dywidendy wypłacone / dopłaty do kapitału
Odsetki zapłacone
Pozostałe
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego

(*) Dane na 31.03.2019 r. są zaprezentowane zgodnie MSSF16, natomiast dane na 31.03.2018 r. są zaprezentowane zgodnie
z MSR17. Szczegóły zostały opisane w nocie 2.4.
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2019

1. Informacje ogólne

1.1. Informacje o jednostce dominującej
Selvita CRO jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzielaną ze struktur spółki Selvita S.A. w ramach
Podziału.
Selvita CRO jest podmiotem dominującym ("Spółka dominująca") w grupie kapitałowej obejmującej jednostki
zależne od Selvita S.A., które w ramach wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostały do niego
przypisane. SELVITA Spółka Akcyjna, będąca spółką w ramach której funkcjonuje Selvita CRO została utworzona
wskutek przekształcania Selvita Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną. Akt Notarialny z dnia 20 sierpnia 2010 roku w
kancelarii notarialnej A. Deflorian, D. Jastrzębska-Kwiecień Spółka Cywilna (Rep. Nr 3222/2010). Siedzibą
jednostki dominującej jest Polska. Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie
Rejonowym dla Miasta Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000367359.
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład organów zarządczych i
nadzorujących jednostki dominującej jest następujący:

Zarząd:
Paweł Tadeusz Przewięźlikowski

Prezes Zarządu

Bogusław Stanisław Sieczkowski

Wiceprezes Zarządu

Miłosz Kazimierz Gruca

Członek Zarządu

Mirosława Monika Zydroń

Członek Zarządu

Edyta Barbara Jaworska

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:
Piotr Romanowski

Przewodniczący

Tadeusz Wesołowski

Wiceprzewodniczący

Rafał Piotr Chwast

Członek

Wojciech Wit Chabasiewicz

Członek

Wojciech Sobieraj

Członek

Według stanu na dzień 31 marca 2019 roku struktura akcjonariatu jednostki dominującej jest następująca:

Siedziba

Ilość akcji

%
posiadanego
kapitału

%
posiadanych
praw głosów

Paweł Tadeusz Przewięźlikowski

Polska

4 990 880

31,25%

42,41%

Bogusław Stanisław Sieczkowski

Polska

924 384

5,79%

7,36%
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Augebit Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty (bezpośrednio oraz
pośrednio przez Privatech Holdings
Limited) *

Polska

1 039 738

7,55%

5,83%

Nationale-Nederlanden Otwarty
Fundusz Emerytalny oraz NationaleNederlanden Dobrowolny Fundusz
Emerytalny

Polska

1 316 969

8,25%

6,58%

7 699 258

47,16%

37,82%

15 971 229

100,00%

100,00%

Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%
głosów na WZ)
Razem

* beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który jest
właścicielem większości certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.

1.2. Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład grupy kapitałowej SELVITA Spółka Akcyjna wchodzą Selvita S.A. jako podmiot
dominujący oraz 5 spółek zależnych - Ardigen S.A., Biocentrum Spółka z o.o. , Selvita Services Spółka z o.o,
Selvita INC i Selvita Ltd.
04.03.2015 została zarejestrowana w stanie Delaware w USA Spółka Selvita Inc. wchodząca w skład Grupy
Selvita.
22.04.2015 została zarejestrowana w Cambridge w Wielkiej Brytanii
Grupy Selvita.

Spółka Selvita Ltd. wchodząca w skład

12.11.2015 zastała zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie Spółka Ardigen S.A. wchodząca w skład grupy
Selvita
05.04 2019 została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie Spółka Selvita CRO S.A.
Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony.
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres
sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad
rachunkowości.
Rokiem obrotowym Spółki Dominującej oraz spółek wchodzących w skład grupy jest rok kalendarzowy.
Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
biotechnologii.

1.3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest
walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane
w złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.

2.

Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zostało przygotowane w
celu zaprezentowania wpływu Podziału na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
GK Selvita CRO za okres zakończony 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2018 roku.
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Przygotowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe ma charakter wyłącznie ilustracyjny i ma na celu
przedstawienie hipotetycznego wpływu Podziału na wyniki finansowe i bilans Grupy. Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe dotyczy sytuacji hipotetycznej i ze względu na swój charakter nie przedstawia
rzeczywistych wyników Grupy za lata zakończone 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2018 roku i nie jest jego celem
określenie wyników w jakichkolwiek przyszłych okresach. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
pro forma, sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
pieniężnych pro forma zostały sporządzone w taki sposób, jakby Podział został przeprowadzony na dzień 1 stycznia
2017 roku. Sprawozdanie finansowe powstało poprzez wydzielenie z poszczególnych pozycji skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów, z poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Selvita i Grupy Selvita danych
dotyczących Segmentu Innowacyjnego oraz uwzględnienia wzajemnych relacji gospodarczych pomiędzy
segmentami w ramach Grupy w latach 2017 i 2018.
Selvita CRO nie jest odrębnym podmiotem prawnym i w związku z tym nie posiada kapitału akcyjnego. Pozostałe
pozycje kapitałów zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym w tej wartości kapitałów Selvita w jakiej
dotyczą one Selvita CRO. Dla potrzeb określenia zysku na akcję, dla celów ilustracyjnych przyjęto liczbę akcji, która
zgodnie z Planem Podziału zostanie wyemitowana przez Spółkę Przejmującą.
2.1. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

Okres i zakres sprawozdania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku
i zawiera dane porównawcze, które stanowią dane za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku, a w
przypadku danych dotyczących bilansu za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Status zatwierdzenia Standardów w UE
2.2. Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które weszły w życie w roku 2019

Następujące zmiany do istniejących standardów oraz interpretacja wydane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w
sprawozdaniu finansowym Grupy Selvita za 2019 rok:



MSSF 16 Leasing. Nowy standard ustanawia zasady ujęcia, wyceny, prezentacji oraz ujawnień
dotyczących leasingu. Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do
użytkowania aktywa oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty. Tym samym, MSSF 16 znosi
klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadza jeden model
dla ujęcia księgowego leasingu przez leasingobiorcę.



KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego,



Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach,



Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego niezatwierdzone przez UE.

Wprowadzone wszystkie ww. zmiany zostały przeanalizowane przez Zarząd jednostki dominującej. Poza
wprowadzeniem zmian wynikających z zastosowania MSSF 16 Leasing, który Spółka wdrożyła od 1 stycznia 2019
r. (co zostało opisane w nocie 2.4), Zarząd Spółki uważa że pozostałe ww. zmiany nie mają istotnego wpływu na
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sytuację finansową, wyniki działalności Grupy, ani też na zakres informacji prezentowanych w niniejszym
śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

2.2.1 MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Grupa zastosowała MSSF 15 Przychody z umów z klientami od 1 stycznia 2018 roku. MSSF 15 zastępuje
dotychczas obowiązujące wytyczne dotyczące ujmowania przychodów, zawarte w MSR 18 Przychody, MSR 11
Umowy o usługę budowlaną oraz w związanych z nimi interpretacjach.
Zgodnie z zasadą MSSF 15, Grupa ujmuje przychód w sposób, który przedstawia transakcję transferu na klienta
przyrzeczonych towarów lub usług, w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, którego Spółka
spodziewa się w zamian za te towary lub usługi. Wobec powyższego, kluczowe jest prawidłowe określenie
momentu oraz wysokości ujmowanych przez Spółkę przychodów.
Standard wprowadził następujący jednolity 5-etapowy model ujmowania przychodów:


Etap 1: Identyfikacja umowy z klientem,



Etap 2: Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,



Etap 3: Ustalenie ceny transakcyjnej,



Etap 4: Alokacja ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,



Etap 5: Ujęcie przychodu w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania
świadczenia.

Zgodnie z MSSF 15, Grupa ujmuje przychód w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do
wykonania świadczenia, czyli w momencie przeniesienia na klienta kontroli nad towarami lub usługami będącymi
przedmiotem tego zobowiązania. Przychody ujmowane sa jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została
przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia.

Grupa przenosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do
wykonania świadczenia oraz ujmuje przychody w miarę upływu czasu jeśli spełniony jest jeden z następujących
warunków:

2.



klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia w miarę jego wykonywania,



w wyniku wykonania świadczenia powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów, a kontrolę nad tym
składnikiem aktywów - w miarę jego powstawania lub ulepszania sprawuje klient,



w wyniku wykonania świadczenia nie powstaje składnik o alternatywnym zastosowaniu dla Grupy, a
Grupie przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.

Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

2.3. Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie
weszły w życie

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, następujące nowe standardy oraz zmiany do standardów zostały
wydane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE przy czym nie weszły jeszcze w życie:


Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego, zmiany te nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską,



Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) Data obowiązywania zmienionych przepisów nie została ustalona przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego,
zatwierdzenie tej zmiany jest odroczone przez Unię Europejską,
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Roczne Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015-2017 (opublikowano w grudniu 2017 roku) – mające
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie. Na
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiany te nie zostały jeszcze zatwierdzone
przez Unię Europejską,



• MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych oraz MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i korygowanie błędów. Rada opublikowała nową definicję terminu „istotność”.
Zmiana jest obowiązkowa dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2020 r. lub po
tej dacie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, zmiany te nie zostały jeszcze
zatwierdzone przez Unię Europejską.

Grupa postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych nowych standardów,
zmian do istniejących standardów oraz interpretacji.

2.4

MSSF 16 Leasing

Standard określa zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania leasingu - zastępuje MSR 17 Leasing oraz
interpretacje odnoszące się do tego typu umów.
MSSF 16 przedstawia ogólny model identyfikacji umów leasingu i ich rozliczania w sprawozdaniach finansowych
leasingodawców i leasingobiorców. Obowiązuje w odniesieniu do okresów rozliczeniowych rozpoczynających się 1
stycznia 2019 roku lub po tej dacie i zastępuje aktualne wytyczne, dotyczące leasingu, w tym MSR 17 „Leasing” i
dotyczące go interpretacje: KIMSF 4 „Ustalenie, czy umowa zawiera leasing”, SKI 15 „Leasing operacyjny –
specjalne oferty promocyjne” i SKI 27 „Ocena istoty transakcji wykorzystujących formę leasingu”.
Celem nowego standardu jest ułatwienie porównania sprawozdań finansowych, prezentujących zarówno leasing
finansowy, jak i operacyjny, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej leasingobiorcy oraz dostarczenie użytkownikom
sprawozdania finansowego informacji dotyczących ryzyka związanego z tymi formami leasingu.
1 stycznia 2019 roku to data zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy przez Grupę.
Grupa zdecydowała się na zastosowanie zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego (z łącznym efektem
pierwszego zastosowania) zgodnie z MSSF 16. Wobec tego Grupa nie dokonała przekształcenia danych
porównawczych. Wdrożenie standardu nie miało wpływu na kapitały własne na dzień 1 stycznia 2019 roku,
ponieważ Grupa zdecydowała się wycenić aktywo z tytułu prawa do użytkowania w wartości równej zobowiązaniu
z tytułu leasingu.
Na dzień 1 stycznia 2019 roku Grupa zidentyfikowała dwie główne kategorie umów leasingu:
– nieruchomości: biura i laboratoria;
– pozostałe najmy: samochody, urządzenia techniczne.

Skutki wprowadzenia nowej definicji leasingu

MSSF 16 wprowadza nową definicję leasingu. Grupa skorzystała jednak z uproszczenia, dopuszczalnego w okresie
przejściowym i nie dokonała ponownej oceny, czy wcześniej sklasyfikowane umowy zawierają leasing. Wobec
tego definicja leasingu zgodna z MSR 17 i KIMSF 4 będzie nadal obowiązywała w odniesieniu do umów leasingu,
zawartych lub zmienionych przed 1 stycznia 2019 roku.

Podstawowym elementem, odróżniającym definicję leasingu zgodną z MSR 17 od definicji leasingu, zawartej w
MSSF 16, jest koncepcja kontroli. Zgodnie z MSSF 16 umowa stanowi leasing lub zawiera element leasingu, jeżeli
przenosi wszystkie prawa do kontroli wykorzystania zidentyfikowanego składnika aktywów w danym okresie, w
zamian za zapłatę. Uznaje się, że kontrola występuje, jeżeli klient ma:
– prawo do zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych wynikających z użytkowania zidentyfikowanego
składnika aktywów;
– prawo decydowania o wykorzystaniu tego składnika aktywów.

Grupa zastosowała nową definicję leasingu i związane z nią wytyczne, przedstawione w MSSF 16, do wszystkich
umów leasingu, zawartych lub zmienionych 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.
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Wpływ na rachunkowość leasingobiorcy

Nowy standard nie jest rozróżniany między leasingiem finansowym, a operacyjnym w księgach leasingobiorcy i
wymaga ujmowania prawa do użytkowania składnika aktywów i zobowiązania z tytułu leasingu w odniesieniu do
wszystkich umów, zawartych przez leasingobiorcę, z wyjątkiem leasingu krótkoterminowego i aktywów o niskiej
wartości, które są zwolnione z tego wymogu.
W momencie zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy, w odniesieniu do umów leasingu klasyfikowanych jako
leasing operacyjny, Grupa ujęła prawa do użytkowania składników aktywów i zobowiązania z tytułu leasingu w
skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Metody wyceny, które zostaną zastosowane do tych umów
leasingu, wyjaśniono poniżej.
W momencie zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy takie zobowiązanie z tytułu leasingu wyceniono w wartości
bieżącej pozostałych opłat leasingowych, zdyskontowanych przy użyciu krańcowej stopy procentowej
leasingobiorcy w dniu pierwszego zastosowania. Ponadto Grupa zdecydowała się na zastosowanie następujących
uproszczeń, dotyczących wyceny zobowiązań z tytułu leasingu:
– zastosowanie jednej stopy dyskonta do portfela umów leasingowych o zbliżonych cechach;
– wykorzystanie wiedzy zdobytej po fakcie, takiej jak w przypadku określenia okresu leasingu, jeżeli umowa
przewiduje możliwość przedłużenia lub wypowiedzenia leasingu.
Nie wprowadzono zmian dotyczących umów leasingu operacyjnego, których okres obowiązywania na dzień 1
stycznia 2019 roku wynosi do 12 miesięcy oraz umów leasingu, dotyczących aktywów niskowartościowych (np.
komputerów osobistych i mebli biurowych). W takich przypadkach Grupa zdecydowała się na liniowe ujęcie kosztów
leasingu, dopuszczalne zgodnie z MSSF 16.
Wymogi dotyczące ujmowania i wyceny po stronie leasingobiorcy są zbliżone do wymogów MSR 17. Leasing
klasyfikuje się jako finansowy lub operacyjny również zgodnie z MSSF 16. W porównaniu do MSR 17, nowy
standard zmienia zasady klasyfikacji podnajmu i wymaga od leasingobiorcy ujawnienia dodatkowych informacji, w
szczególności dotyczących sposobu zarządzania ryzykiem wynikającym z udziału w wartości końcowej składnika
aktywów, stanowiącego przedmiot leasingu.
W przypadku umów leasingu klasyfikowanych uprzednio jako leasing finansowy, Grupa ujmuje wartość bilansową
prawa do użytkowania składnika aktywów i zobowiązanie z tytułu leasingu na dzień zastosowania standardu po raz
pierwszy, w kwocie równej wycenionej zgodnie z MSR 17 wartości bilansowej składnika aktywów stanowiącego
przedmiot leasingu oraz zobowiązania z tytułu leasingu z dnia bezpośrednio poprzedzającego jego zastosowanie.
W takich przypadkach MSSF 16 będzie miał zastosowanie do prawa do użytkowania składnika aktywów i do
zobowiązania z tytułu leasingu od dnia zastosowania po raz pierwszy.
Podsumowanie skutków finansowych wprowadzenia MSSF 16 po raz pierwszy na dzień 1 stycznia 2019 r.

(dotyczy tylko kontraktów rozpoznanych jako umowy zawierające element leasingu zawartych lub zmienionych
przed 1 stycznia 2019 r.):
Stan na
01/01/2019

Stan na
31/12/2019

PLN

PLN

Prawo do użytkowania składnika aktywów (wzrost)

14 012 382

-

Zobowiązanie z tytułu leasingu (wzrost)

14 012 382

-

-

-

Wzrost amortyzacji

-

3 601 113

Wzrost kosztów z tyt. odsetek

-

233 672

Spadek pozostałych kosztów

-

(3 689 388)

Skumulowany wpływ ujęty jako korekta kapitału na dzień zastosowania
standardu po raz pierwszy

Prognozowany wpływ na sprawozdanie z całkowitych dochodów:
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Prognozowany wpływ na sprawozdanie z przepływów pieniężnych:

3.

Wzrost przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej

-

3 834 785

Spadek przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej

-

(3 689 388)

Przychody ze sprzedaży

Analiza przychodów ze sprzedaży Grupy za bieżący rok zarówno dla działalności kontynuowanej przedstawia się następująco:

Okres zakończony
31/03/2019

Okres zakończony
31/03/2018

PLN

PLN

-

84 500

20 148 431

20 148 431

Przychody ze sprzedaży towarów
Przychody ze świadczenia usług

Główne źródło przychodów Spółki to przychody ze sprzedaży usług i innowacji. Szczegółowy podział przychodów
przedstawiono w nocie 4.2

4.

Segmenty operacyjne

4.1 Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody

Zgodnie z MSSF 8 Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane dotyczące trzech
segmentów operacyjnych.
Pierwszym segmentem są Usługi. Selvita świadczy usługi poprzez dwa główne działy: Dział Chemii Kontraktowej
oraz Dział Biologii Kontraktowej. Drugim segmentem operacyjnym jest segment Bioinformatyczny.
4.2 Przychody i wyniki segmentów

Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych
sprawozdawczością:

Wynik operacyjny w
segmencie

Przychody
Okres
zakończony
31/03/2019

Okres
zakończony
31/03/2018

Okres
zakończony
31/03/2019*

Okres
zakończony
31/03/2018

PLN

PLN

PLN

PLN

I segment - Usługi, w tym

19 135 004

15 360 134

2 356 796

2 315 388

przychody na rzecz klientów zewnętrznych

18 259 514

14 637 352

-

-

-

-

-

-

przychody pomiędzy segmentami
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875 490

722 782

-

-

II segment - Bioinformatyka, w tym

2 943 276

1 950 022

243 650

25 930

przychody na rzecz klientów zewnętrznych

2 246 038

1 448 119

-

-

przychody pomiędzy segmentami

(16 417)

115 468

-

-

przychody z dotacji

713 655

386 435

-

-

-

-

Niealokowane
Wyłączenia przychodów między segmentami"
Razem z działalności kontynuowanej

-

-

-

-

78 341

67 969

-

-

21 999 939

17 242 187

2 600 446

2 341 318

(*) przychody nielokowane obejmują pozostałe przychody operacyjne

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości
Grupy opisana w Nocie 3. Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty po alokacji
kosztów administracji centralnej i wynagrodzenia zarządu oraz kosztów sprzedaży. Wynik ten nie uwzględnia
udziału innych zysków i strat oraz przychodów i kosztów finansowych. Informacje te przekazuje się osobom
decydującym o przydziale zasobów i oceniających wyniki finansowe segmentu.

Koszty
Okres zakończony
31/03/2019

Okres zakończony
31/03/2018

PLN

PLN

16 778 208

13 044 746

Amortyzacja**

2 506 975

1 038 859

alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i
koszty sprzedaży

3 224 361

2 748 849

-

72 596

2 699 626

1 924 091

Amortyzacja**

120 798

18 681

alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i
koszty sprzedaży

804 031

662 606

45 075

42 750

-

-

78 341

67 969

I segment - Usługi, w tym

koszty pomiędzy segmentami
II segment - Bioinformatyka, w tym

koszty pomiędzy segmentami

Niealokowane**
Wyłączenia kosztów między segmentami
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Razem z działalności kontynuowanej

19 399 493

14 900 869

(**) Dane na 31.03.2019 r. są zaprezentowane zgodnie MSSF16, natomiast dane na 31.03.2018 r. są
zaprezentowane zgodnie z MSR17. Szczegóły zostały opisane w nocie 2.4.

5. Saldo podatku odroczonego

Poniżej znajduje się analiza aktywów z tytułu odroczonego podatku / (zobowiązania) w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej:

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Tytuły różnic przejściowych - różnica
pomiędzy podatkową a bilansową
wartością:

Stan na

31/03/2019

31/12/2018

PLN

PLN

4 337 867

4 336 109

423 558

187 845

3 914 309

4 148 264

zmiana aktywa ujęta w
korespondencji z wynikiem
finansowym za okres

stan aktywa w bilansie
na dzień
Stan na
31/03/2019

Stan na

Stan na
31/12/2018

od 01/01 do
31/03/2019

od 01/01 do
31/12/2018

- środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych (bez leasingu)

-

-

-

(49 206)

- środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych w leasingu operacyjno finansowym

-

-

-

-

- pożyczek udzielonych (odpisy aktualizujące,
różnice kursowe, wycena w skorygowanej
cenie nabycia)

-

-

-

-

- aktywów finansowych wycenianych w cenie
nabycia

-

-

-

-

3 793 199

3 793 199

-

(3 478 714)

- aktywów finansowych wycenianych w
wartości godziwej

-

-

-

-

- zapasów (odpisy aktualizujące, bonusy i
rabaty rozliczone na zapas)

-

-

-

-

- należności handlowych i innych (odpisy
aktualizujące, różnice kursowe)

-

-

-

-

- kontrakty długoterminowe

-

30 559

(30 559)

30 559

- z tytułu SSE
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- rezerw na świadczenia pracownicze

-

-

-

-

473 528

379 223

94 305

310 647

- kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena
w skorygowanej cenie nabycia, różnice
kursowe)

-

-

-

-

- zobowiązań handlowych i innych (różnice
kursowe)

2 778

21 605

(18 827)

(39 782)

- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz ZUS

-

-

-

-

- straty podatkowe do rozliczenia w latach
następnych

-

-

-

-

68 362

111 523

(43 161)

111 523

4 337 867

4 336 109

1 758

(3 114 973)

- pozostałych rezerw

- pozostałe różnice przejściowe
Razem

5.1 Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystane ulgi podatkowe

Stan na
31/03/2019

Stan na
31/03/2018

PLN

PLN

Straty podatkowe

-

-

Ulgi podatkowe

-

-

Bierne rozliczenia kosztów

-

-

Różnice kursowe

-

-

Pozostałe

-

-

Nieujęta rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

-

Razem nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego

-

-

4 337 867

4 336 109

Razem aktywa (ujęte i nieujęte) z tytułu podatku odroczonego

6.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości bilansowe:

Grunty własne

Stan na
31/03/2019

Stan na
31/03/2018

PLN

PLN

-

-
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1 662 519

1 721 375

663 441

811 927

Środki transportu

21 165

27 913

Inne środki trwałe

15 813 372

13 427 699

480 070

1 283 289

-

-

18 640 567

17 272 203

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonywała odpisów
aktualizujących wartość środków trwałych.
Grupa użytkuje środki trwałe na podstawie umów leasingu, zaklasyfikowanych do ujęcia w ewidencji bilansowej
jako leasing finansowy. Wartość bilansowa tych składników na dzień 31 marca 2019 roku wynosiła 6.616.036 zł
(31 grudnia 2018 roku: 6.748.949 zł).

Stan na
31/03/2019

Stan na
31/03/2018

PLN

PLN

Grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)

-

-

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

-

Urządzenia techniczne i maszyny

-

-

Środki transportu

-

-

Inne środki trwałe

6 616 036

6 748 949

6 616 036

6 748 949

Grupa użytkuje na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu środki trwałe służące działalności operacyjnej
Grupy. Wynajmowana jest także powierzchnia biurowa i laboratoryjna. Miesięczny koszt wynajmowanej
powierzchni w roku 2018 wynosił średnio 459,4 tys. zł.
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy i najmu

Minimalne opłaty

Nie dłużej niż 1 rok
Dłużej niż 1 rok i do 5 lat

Stan na
31/03/2019*

Stan na
31/03/2018

PLN

PLN

6 559 911

2 597 895

23 903 059

21 077 673
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30 462 970

23 675 568

30 462 970

23 675 568

Minus przyszłe obciążenia finansowe
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie użytkowała gruntów wieczyście.
(*) Dane na 31.03.2019 r. są zaprezentowane zgodnie MSSF16, natomiast dane na 31.03.2018 r. są
zaprezentowane zgodnie z MSR17. Szczegóły zostały opisane w nocie 2.4
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6.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w bieżącym okresie sprawozdawczym

Grunty

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki
trwałe w
budowie

Razem

Wartość brutto - stan na początek okresu

-

2 276 153

1 469 405

616 333

23 770 572

1 283 289

29 415 752

Zwiększenia wartości brutto (tytuły):

-

124 789

20 562

-

4 648 395

480 070

5 273 816

- nabycie

-

124 789

20 562

-

4 648 395

480 070

5 273 816

- przyjęcie ze środków trwałych w budowie

-

-

-

-

-

-

- zawarcie umowy leasingu finansowego

-

-

-

-

-

-

-

- aport, nieodpłatne otrzymanie

-

-

-

-

-

-

-

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

-

-

- nabycie spółki zależnej

-

-

-

-

-

-

-

- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego
jednostek zagranicznych

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):

-

-

-

-

-

1 283 289

1 283 289

- sprzedaż

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

'- inne przyjęcie do użytkowania(przeniesienie do ewidencji
środków trwałych)

-

-

-

-

-

1 283 289

1 283 289

- sprzedaż spółki zależnej

-

-

-

-

-

-

-

- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego
jednostek zagranicznych

-

-

-

-

-

-

-

Wartość brutto - przemieszcz. wewnętrzne

-

-

-

-

-

-

-

Wartość brutto - stan na koniec okresu

-

2 400 942

1 489 967

616 333

28 418 967

480 070

33 406 279

Umorzenie - stan na początek okresu

-

554 778

657 478

588 420

10 342 872

-

12 143 549

Wyszczególnienie
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Grunty

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki
trwałe w
budowie

Razem

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

-

183 645

169 048

12 358

2 262 722

-

2 627 773

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

-

183 645

169 048

12 358

2 262 722

-

2 627 773

- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości

-

-

-

-

-

-

-

- aktualizacja wartości

-

-

-

-

-

-

-

- inne korekta amortyzacji jednorazowej

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia umorzenia (tytuły):

-

-

-

5 610

-

-

5 610

Umorzenie - stan na koniec okresu

-

738 423

826 526

595 168

12 605 594

-

14 765 712

Wartość netto - stan na początek okresu

-

1 721 375

811 927

27 913

13 427 700

1 283 289

17 272 203

Wartość netto - stan na koniec okresu

-

1 662 519

663 441

21 165

15 813 373

480 070

18 640 567

Wyszczególnienie

6.2. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w poprzednim okresie sprawozdawczym

Grunty

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki trwałe
w budowie

Razem

Wartość brutto - stan na początek okresu

-

1 095 754

686 742

616 333

9 766 608

-

12 165 437

Zwiększenia wartości brutto (tytuły):

-

1 180 899

782 663

-

14 003 964

1 283 289

17 250 815

- nabycie

-

1 180 899

782 663

-

14 003 964

1 283 289

17 250 815

- przyjęcie ze środków trwałych w budowie

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

Wyszczególnienie

-

-
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Grunty

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki trwałe
w budowie

Razem

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):

-

500

-

-

-

-

500

- sprzedaż

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

500

-

-

-

-

500

- inne

-

-

-

-

-

-

-

Wartość brutto - stan na koniec okresu

-

2 276 153

1 469 405

616 333

23 770 572

1 283 289

29 415 752

Umorzenie - stan na początek okresu

-

454 594

270 009

577 175

6 330 195

-

7 631 973

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

-

100 184

387 469

11 245

4 012 678

-

4 511 576

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

-

100 184

387 469

11 245

4 012 678

-

4 511 576

- inne

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia umorzenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

-

-

Umorzenie - stan na koniec okresu

-

554 778

657 478

588 420

10 342 872

-

12 143 549

Wartość netto - stan na początek okresu

-

641 160

416 733

39 158

3 436 413

-

4 533 464

Wartość netto - stan na koniec okresu

-

1 721 375

811 927

27 913

13 427 700

1 283 289

17 272 203

Wyszczególnienie

-
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7. Rezerwy

Stan na
31/03/2019

Stan na
31/03/2018

PLN

PLN

Świadczenia pracownicze (i)

3 029 839

3 302 195

Inne rezerwy

1 039 485

1 449 207

4 069 324

4 751 402

Rezerwy krótkoterminowe

4 069 324

4 751 402

Rezerwy długoterminowe

-

-

4 069 324

4 751 402

Stan na 1 stycznia 2019 r.
Rezerwy utworzone w okresie ujęte
sprawozdaniu z całkowitych dochodów

w

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia
sprawozdania
finansowego
jednostek
zagranicznych
Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte
sprawozdaniu z całkowitych dochodów

w

Rezerwa na
premie (ii)

Rezerwa na
koszty (iii)

Rezerwa na
urlopy (iv)

Rezerwy
razem

PLN

PLN

PLN

PLN

2 169 756

1 449 207

1 132 439

4 751 402

1 897 400

1 039 485

-

2 936 885

-

-

-

-

(2 169 756)

(1 449 207)

-

(3 618 963)

Rezerwy wykorzystane w okresie
Pozostałe
Stan na 31 marca 2019 r.

Stan na 1 stycznia 2018 r.

-

-

-

-

1 897 400

1 039 485

1 132 439

4 069 324

Rezerwa na
premie (ii)

Rezerwa na
koszty (iii)

Rezerwa na
urlopy (iv)

Rezerwy
razem

PLN

PLN

PLN

PLN

1 690 287

745 609

1 054 200

3 490 096
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w

2 169 756

1 449 207

1 132 439

4 751 402

(1 690 287)

(745 609)

(1 054 200)

(3 490 096)

-

-

-

-

2 169 756

1 449 207

1 132 439

4 751 402

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia
sprawozdania
finansowego
jednostek
zagranicznych
Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte
sprawozdaniu z całkowitych dochodów

w

Rezerwy wykorzystane w okresie

-

Pozostałe
Stan na 31 grudnia 2018 r.

(i)
Rezerwa na świadczenia pracownicze obejmuje narosłe prawa do urlopów i roszczenia pracownicze z tytułu
wynagrodzeń (tj. premie).
(ii) Rezerwa na premie obejmuje zaplanowane przez Zarząd do wypłaty premie uznaniowe dla pracowników
(iii) Rezerwa na koszty obejmuję rezerwy na usługi
(iv) Pozostałe rezerwy obejmują świadczenia urlopowe

8.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Stan na
31/03/2019

Stan na
31/12/2018

PLN

PLN

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

4 672 613

7 677 344

Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń (ZUS, PIT,
PEFRON), z tytułu wynagrodzeń, inne rozrachunki z
pracownikami

2 809 427

1 489 994

7 482 040

9 167 338

Średni termin zapłaty za zakup towarów i materiałów wynosi średnio dwa miesiące. Po upływie tego terminu od
nieuregulowanych zobowiązań, zwyczajowo nie nalicza się odsetek. W sytuacji naliczania stosuje się oprocentowanie jak
dla odsetek ustawowych. Grupa posiada zasady zarządzania ryzykiem finansowym zapewniające regulowanie zobowiązań
w wyznaczonym terminie.

9.

Transakcje z jednostkami powiązanymi

Transakcje między Spółką a jej jednostkami zależnymi będącymi stronami powiązanymi Spółki zostały wyeliminowane w
trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszej nocie. Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą a
pozostałymi stronami powiązanymi (w tym osobowo) przedstawiono poniżej.

9.1 Transakcje handlowe

W roku obrotowym jednostki należące do Grupy zawarły następujące transakcje handlowe ze stronami powiązanymi (w tym
osobowo) niebędącymi członkami Grupy:
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Sprzedaż towarów i usług

Zakup towarów i usług

Okres
zakończony
31/03/2019

Okres
zakończony
31/03/2018

Okres
zakończony
31/03/2019

Okres
zakończony
31/03/2018

PLN

PLN

PLN

PLN

H&H Investment Sp. z o.o.

523

458

107 256

39 845

MAMIKOM Łukasz Nowak

1 930

702

41 478

42 546

VIRTUS Bogusław Sieczkowski

-

-

34 200

27 000

ALTIUM Piotr Romanowski

-

-

3 979

-

Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy
Radcowie Prawni

-

-

51 000

39 500

2 453

1 160

237 913

148 890

Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego:

Kwoty należne od
stron powiązanych

Kwoty płatne na rzecz stron
powiązanych

Stan na
31/03/2019

Stan na
31/03/2018

Stan na
31/03/2019

Stan na
31/03/2018

PLN

PLN

PLN

PLN

H&H Investment Sp. z o.o.

1 202

153

16 454

16 340

MAMIKOM Łukasz Nowak

-

337

17 918

16 122

VIRTUS Bogusław Sieczkowski

-

-

14 022

-

ALTIUM Piotr Romanowski

-

-

-

-

-

-

30 750

-

1 202

490

79 144

32 462

Chabasiewicz, Kowalska
Radcowie Prawni

i

Partnerzy

Grupa w okresie objętym konsolidacją nie dokonywała sprzedaży do jednostek powiązanych. Zakupów dokonywano przy zastosowaniu cen
rynkowych.

9.2 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

Stan na
31/03/2019

Stan na
31/03/2018

PLN

PLN
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Pożyczki udzielone kluczowym członkom naczelnego
kierownictwa

-

-

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
9.3 Pożyczki od jednostek powiązanych

Stan na
31/03/2019

Stan na
31/03/2018

PLN

PLN

-

-

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
9.4 Wynagrodzenia członków naczelnego kierownictwa

Wynagrodzenia członków zarządu i pozostałych członków naczelnego kierownictwa w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza

Okres
zakończony
31/03/2019

Okres
zakończony
31/03/2018

PLN

PLN

818 444

607 643

49 500

45 000

867 944

652 643

9.5 Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
nadzorujących, administrujących Spółek Grupy

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

10. Zobowiązania do poniesienia wydatków

Zobowiązania do zakupu rzeczowych aktywów
trwałych

Stan na
31/03/2019

Stan na
31/03/2018

PLN

PLN

361 529

8 468 496
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Zobowiązania do zakupu rzeczowych aktywów trwałych wynikają z podpisanych przez Grupę Selvita S.A. umów o dotację
na utworzenie i zwiększenie potencjału laboratoriów.

11. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

11.1

Zobowiązania warunkowe

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Grupa zaciągnęła zobowiązania warunkowe konieczne do otrzymania dotacji i
zaciągniętego kredytu.
Na zobowiązania warunkowe składają się:
- zobowiązania wekslowe – pokrywające kwotę przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych liczonych od dnia przekazania środków za konto do dnia zwrotu. W okresie objętym sprawozdaniem na rachunki bankowe z
tytułu dofinansowania wpłynęła kwota 977.468,00 PLN. Na dzień bilansowy 31.03.2019 r. suma otrzymanych środków pieniężnych z tytułu
dotacji wynosi 3.228.318,00 PLN.

Z tytułu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowskiego Parku
Technologicznego, Selvita Services sp. z o.o. jest zobowiązana do poniesienia wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 7.320.000
PLN oraz do utworzenia 150 nowych miejsc pracy do grudnia 2023 roku. Do 31.03.2019 roku wykorzystano 2.796.468 PLN ulgi w podatku
dochodowym z tytułu działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

11.2

Aktywa warunkowe

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

12. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

13. Kursy walutowe

Stan na
31/03/2019

Stan na
31/03/2018

EUR / PLN

4,3013

4,3000

USD / PLN

3,8365

3,7597

GBP / PLN

4,9960

4,7895

CHF / PLN

3,8513

3,8166

JPY / PLN

0,0346

0,0341

SEK / PLN

0,4130

0,4201

Wyszczególnienie

14. Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w Bilansie
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
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15. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

17. Zdarzenia po dniu bilansowym
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

18. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez zarząd jednostki dominującej w dniu 28 czerwca 2019
r.

Badanie historycznych informacji finansowych
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Informacje finansowe pro forma
Emitent nie sporządził w niniejszym Prospekcie informacji finansowych pro forma.
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Wskazanie innych informacji w Dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych
rewidentów
W niniejszym Prospekcie Emitent przedstawił dodatkowo skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego
przeznaczenia sporządzone za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2017 oraz 31 grudnia 2018 roku sporządzone zgodnie
z MSSF.
Biegłym rewidentem dokonującym badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia za
lata 2017-2018 była spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355, w której imieniu działał kluczowy biegły rewident, Pan Marcin Krupa,
wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 11142.
Podział Selvita S.A. zgodnie z Planem Podziału (który stanowi Załącznik nr 3 do Prospektu) i przeniesienia Działalności
Wydzielanej na Emitenta powoduje, iż Emitent poczynił znaczące zobowiązania w rozumieniu art.18 Rozporządzenia
2019/980.
Z tego powodu Zarząd Emitenta zdecydował, że w celu oddania obrazu sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej Grupy
Emitenta, która na Datę Prospektu nie prowadzi działalności operacyjnej, przedstawi w niniejszym Prospekcie
skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia obejmujące swoim zakresem działalność prowadzoną
przez Działalność Wydzielaną w latach 2017-2018.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za lata obrotowe zakończone 31
grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r.

Grupa Kapitałowa Selvita CRO S.A.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe specjalnego
przeznaczenia sporządzone za lata obrotowe zakończone
31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2018

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską
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SKONSOLIDOWANE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRESY OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 ORAZ OD 1 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018

Nota

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

5

70 678 639

54 573 740

Przychody z tytułu dotacji

34

5 851 921

1 720 587

9

474 841

313 169

77 005 401

56 607 496

-

-

(4 534 268)

(3 232 219)

Zużycie surowców i materiałów

(10 940 530)

(8 120 114)

Usługi obce

(13 210 526)

(10 024 571)

(33 600 146)

(25 896 650)

(561 683)

(401 497)

(2 959 019)

(2 110 886)

-

(42 619)

(67 473)

(78 091)

(65 873 645)

(49 906 647)

11 131 756

6 700 849

Pozostałe przychody operacyjne
Razem przychody z działalności operacyjnej
Zmiana stanu produktów
Amortyzacja

Koszty świadczeń pracowniczych

5

5

Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Inne

9

Razem koszty działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe

7

683 095

72 798

Koszty finansowe

8

(99 357)

(1 592 037)

11 715 494

5 181 610

-

-

11 715 494

5 181 610

(220 202)

(930 132)

11 495 292

4 251 477

-

-

11 495 292

4 251 477

10 496 488

3 926 485

998 804

324 992

Zysk (strata) na działalności gospodarczej
Wycena udziałów w jednostkach stowarzyszonych metodą
praw własności
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

10

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
ZYSK (STRATA) NETTO
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
Pozostałe całkowite dochody netto
Składniki, które mogą zostać przeniesione
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:
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Okres
zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

101 668

152 697

Pozostałe całkowite dochody netto razem

101 668

152 697

11 596 960

4 404 174

10 598 156

4 079 182

998 804

324 992

Zwykły

66,4

29,6

Rozwodniony

68,3

29,6

Zwykły

66,4

29,6

Rozwodniony

68,3

29,6

Nota

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Suma całkowitych dochodów przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
Zysk (strata) na akcję (w gr na jedną akcję)

13

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

Z działalności kontynuowanej:

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Nota

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

17 272 203

4 533 464

-

-

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

14

Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy

15

280 740

280 740

Pozostałe aktywa niematerialne

16

91 509

72 645

-

-

Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

10

4 336 109

3 538 391

Pozostałe aktywa finansowe

19

-

-

Pozostałe aktywa

21

91 800

195 661

22 072 361

8 620 901

Aktywa trwałe razem

Aktywa obrotowe
Zapasy

23

1 110 324

570 676

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

24

20 561 809

14 242 961

Należności z tytułu kontraktów długoterminowych

25

791 604

633 207

Pozostałe aktywa finansowe

20

89 371

92 694
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Nota
Bieżące aktywa podatkowe

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

-

-

Pozostałe aktywa

22

1 267 983

1 757 974

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

38

26 690 520

22 021 473

50 511 611

39 318 984

-

-

Aktywa obrotowe razem

50 511 611

39 318 984

Aktywa razem

72 583 972

47 939 885

-

-

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej

-

-

Akcje własne

-

-

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia

12

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny
Kapitał podstawowy

26

Kapitał zapasowy

26

31 607 673

27 453 159

Pozostałe kapitały rezerwowe

26

-

-

211 734

110 066

3 926 485

4 154 514

10 496 488

3 926 485

-

-

46 242 380

35 644 224

2 947 424

1 697 642

49 189 804

37 341 866

-

-

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z lat ubiegłych)
Zysk (strata) netto
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

19

Razem kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe

28

5 671 699

1 085 602

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych

31

95 144

94 122

Rezerwa na podatek odroczony

10

187 845

40 132

-

-

140 675

201 329

-

-

6 095 363

1 421 185

Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe razem

34
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Nota

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

30

9 167 338

4 477 945

Zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych

25

1 156 678

379 582

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

27

13 314

6 270

Pozostałe zobowiązania finansowe

28

1 895 702

507 831

Bieżące zobowiązania podatkowe

10

198 052

-

Rezerwy krótkoterminowe

29

4 751 402

3 490 096

Przychody przyszłych okresów

34

116 319

315 110

-

-

Zobowiązania krótkoterminowe razem

17 298 805

9 176 834

Zobowiązania razem

23 394 168

10 598 019

Pasywa razem

72 583 972

47 939 885

Pozostałe zobowiązania
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZA OKRESY SPRAWOZDAWCZE OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 ORAZ OD 1 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018

Kapitał
zapasowy

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Różnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych

Zyski
zatrzymane/
Niepokryte
straty
(z lat
ubiegłych)

Zysk
(strata)
netto

Przypadające
akcjonariuszom jednostki
dominującej

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli

Razem

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

-

-

25 902 873

-

(42 631)

4 701 742

1 550 286

31 986 931

336 824

32 323 755

Zysk netto za rok
obrotowy

-

-

-

-

-

-

3 926 485

4 051 824

324 993

4 376 817

Emisja akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Umorzenie akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie wyniku z lat
ubiegłych

-

-

1 550 286

-

-

-

(1 550 286)

-

-

-

Przeniesienie kapitału
rezerwowego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych w
ramach programu
motywacyjnego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inne całkowite dochody

-

-

-

-

152 697

-

-

152 697

-

152 697

Pokrycie strat z lat
ubiegłych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zmiana udziałów w
jednostce dominującej

-

-

-

-

-

(551 834)

-

(551 834)

1 035 825

483 991

Wykup udziałów
mniejszości

-

-

-

-

-

4 606

-

4 606

-

4 606

Stan na 31 grudnia 2017
roku

-

-

27 453 159

-

110 066

4 154 514

3 926 485

35 644 224

1 697 642

37 341 866

Zysk netto za rok
obrotowy

-

-

-

-

-

-

10 496 488

10 496 488

998 804

11 495 292

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży
akcji powyżej
wartości
nominalnej

PLN
Stan na 01 stycznia
2017 roku
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Kapitał
zapasowy

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Różnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych

Zyski
zatrzymane/
Niepokryte
straty
(z lat
ubiegłych)

Zysk
(strata)
netto

Przypadające
akcjonariuszom jednostki
dominującej

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli

Razem

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

-

-

-

-

101 668

-

-

101 668

-

101 668

Przeniesienie kapitału
rezerwowego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie wyniku z lat
ubiegłych

-

-

4 154 514

-

-

(228 029)

(3 926 485)

-

-

-

Nabycie akcji własnych w
ramach programu
motywacyjnego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pokrycie strat z lat
ubiegłych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 607 673

-

211 734

3 926 485

10 496 488

46 242 380

2 696 446

48 938 826

Zmiana udziałów w
jednostce dominującej

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisja akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Umorzenie akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wykup udziałów
mniejszości

-

-

-

-

-

-

-

-

250 978

250 978

Stan na 31 grudnia 2018
roku

-

-

31 607 673

-

211 734

3 926 485

10 496 488

46 242 380

2 947 424

49 189 804

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży
akcji powyżej
wartości
nominalnej

PLN
Inne całkowite dochody

-

223

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
ZA OKRESY OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 ORAZ 1 STYCZNIA 2018 DO 31 GRUDNIA 2018

Okres
Okres
zakończony zakończony
31/12/2018 31/12/2017
PLN

PLN

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

11 495 292

4 251 477

-

-

4 534 268

3 232 219

101 668

152 697

58 610

-

-

-

(3 243 295)

482 962

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów

(539 648)

(144 054)

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

5 466 489

728 835

(5 072 110)

(1 960 230)

-

-

1 261 306

1 452 287

(3 237 346)

862 488

Podatek dochodowy zapłacony

549 846

549 846

Podatek w P&L

220 202

930 132

Udział akcjonariuszy niesprawujących kontroli w aporcie

-

-

Program motywacyjny

-

-

Pozostałe

-

-

11 595 282

10 538 659

-

-

(7 775 648)

(1 598 828)

Korekty:
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą
praw własności
Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy, netto
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności

Zmiana stanu dotacji
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
Zmiana stanu rezerw
Zmiana pozostałych aktywów

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
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Zakup dotowanych środków trwałych

-

-

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Sprzedaż pozostałych aktywów

-

-

Nabycie pozostałych aktywów finansowych

(57 328)

-

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

(40 180)

-

-

-

156 360

48 238

Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek

30 000
(30 000)

Inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

Pozostałe

-

-

(7 716 796)

(1 550 590)

-

-

(684 452)

(544 337)

60 285

6 270

1 578 714

573 463

(70 493)

(48 709)

-

-

(93 493)

(47 952)

-

-

790 561

(61 265)

4 669 047

8 926 804

22 021 473

13 094 669

-

-

26 690 520

22 021 473

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów
Otrzymane dotacje
Spłata pożyczek/kredytów
Dywidendy wypłacone / dopłaty do kapitału
Odsetki zapłacone
Pozostałe
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego

225

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018

1. Informacje ogólne

1.1. Wprowadzenie
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SELVITA CRO S.A. zostały przygotowane przez
Zarząd Spółki Selvita S.A. („Selvita”, a w przypadku Grupy Kapitałowej Selvita S.A. – „GK Selvita”) w związku z planowanym
Podziałem Selvita, polegającym na przeniesieniu na inną spółkę części majątku Selvita w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, obejmującej działalność usługową w zakresie biotechnologii typu Contract Research Organization
polegającą na świadczeniu laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych począwszy od projektowania komputerowego i
chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i badaniach
przedklinicznych na zlecenie m.in. firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, stanowiąca organizacyjnie i
finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności
gospodarczej, która to działalność w sprawozdaniach finansowych GK Selvita jest prezentowana jako Segment Usługowy
oraz udziałów w spółkach zależnych, które przed Dniem Wydzielenia są spółkami zależnymi Selvita, a po Dniu Wydzielenia
staną się spółkami zależnymi Selvita CRO, tj. BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd.,
Selvita Inc. („Działalność Wydzielana”). Przeniesienie do Spółki Działalności Wydzielanej nastąpi na zasadach opisanych w
Planie Podziału. Po dokonaniu Podziału w Selvita S.A. pozostanie majątek w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, stanowiący organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych,
przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej obejmujący działalność drug discovery, obejmujący w
szczególności portfolio własnych projektów badawczych w obszarze onkologii, która to działalność w sprawozdaniach
finansowych GK Selvita jest prezentowana jako Segment Innowacyjny („Segment Innowacyjny”)
1.2. Informacje o jednostce dominującej
Selvita CRO S.A. (dalej "Selvita CRO") jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzielaną ze struktur spółki Selvita
S.A. w ramach Podziału.
Selvita CRO S.A. jest podmiotem dominującym ("Spółka dominująca") w grupie kapitałowej obejmującej jednostki zależne
od Selvita S.A., które w ramach wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostały do niego przypisane.
SELVITA Spółka Akcyjna, będąca spółką w ramach której funkcjonuje Selvita CRO została utworzona wskutek
przekształcania Selvita Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną. Akt Notarialny z dnia 20 sierpnia 2010 roku w kancelarii notarialnej
A. Deflorian, D. Jastrzębska-Kwiecień Spółka Cywilna (Rep. Nr 3222/2010). Siedzibą jednostki dominującej jest Polska.
Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Miasta KrakowaŚródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000367359.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania specjalnego przeznaczenia skład organów zarządczych i nadzorujących
Selvita S.A. jest następujący:

Zarząd:
Paweł Tadeusz Przewięźlikowski

Prezes Zarządu

Bogusław Stanisław Sieczkowski

Wiceprezes Zarządu

Miłosz Kazimierz Gruca

Członek Zarządu

Mirosława Monika Zydroń

Członek Zarządu

Edyta Barbara Jaworska

Członek Zarządu

Piotr Romanowski

Przewodniczący

Tadeusz Wesołowski

Wiceprzewodniczący

Rafał Piotr Chwast

Członek
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Wojciech Wit Chabasiewicz

Członek

Wojciech Sobieraj

Członek

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku struktura akcjonariatu jednostki dominującej jest następująca:
Siedziba

Ilość akcji

% posiadanego
kapitału

% posiadanych
praw głosów

Paweł Tadeusz Przewięźlikowski

Polska

4 990 880

31,25%

42,41%

Bogusław Stanisław Sieczkowski

Polska

924 384

5,79%

7,36%

7,55%

5,83%

8,25%

6,58%

47,16%

37,82%

100,00%

100,00%

Augebit Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty (bezpośrednio oraz
pośrednio przez Privatech Holdings
Limited) *
Nationale-Nederlanden Otwarty
Fundusz Emerytalny oraz
Nationale- Nederlanden
Dobrowolny Fundusz Emerytalny

1 039 738
Polska

1 316 969
Polska

Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%
głosów na WZ)
Razem

7 699 258
15 971 229

* beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który jest właścicielem
większości certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.

1.3. Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień bilansowy w skład grupy kapitałowej Selvita CRO wchodzą Selvita CRO jako podmiot dominujący oraz 5 spółek
zależnych - Ardigen S.A., Biocentrum Spółka z o.o., Selvita Services Spółka z o.o, Selvita INC i Selvita Ltd.

04.03.2015 została zarejestrowana w stanie Delaware w USA Spółka Selvita Inc. wchodząca w skład Grupy Selvita.
22.04.2015 została zarejestrowana w Cambridge w Wielkiej Brytanii Spółka Selvita Ltd. wchodząca w skład Grupy Selvita.
12.11.2015 zastała zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie Spółka Ardigen S.A. wchodząca w skład grupy Selvita.

Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony.
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy
co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości.

Rokiem obrotowym Spółki Dominującej oraz spółek wchodzących w skład grupy jest rok kalendarzowy.
Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.

1.4. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą
funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w złotych, chyba
że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.
2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
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2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zostało przygotowane w celu
zaprezentowania wpływu Podziału na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych GK Selvita CRO za lata
zakończone 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2018 roku.
Przygotowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe ma charakter wyłącznie ilustracyjny i ma na celu przedstawienie
hipotetycznego wpływu Podziału na wyniki finansowe i bilans Grupy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dotyczy
sytuacji hipotetycznej i ze względu na swój charakter nie przedstawia rzeczywistych wyników Grupy za lata zakończone 31
grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2018 roku i nie jest jego celem określenie wyników w jakichkolwiek przyszłych okresach.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych zostały sporządzone w taki sposób, jakby Podział został przeprowadzony na dzień
1 stycznia 2017 roku. Sprawozdanie finansowe powstało poprzez wydzielenie z poszczególnych pozycji skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów, z poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Selvita i Grupy Selvita danych dotyczących Segmentu
Innowacyjnego oraz uwzględnienia wzajemnych relacji gospodarczych pomiędzy segmentami w ramach Grupy w latach
2017 i 2018.
Selvita CRO nie jest odrębnym podmiotem prawnym i w związku z tym nie posiada kapitału akcyjnego. Pozostałe pozycje
kapitałów zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym w tej wartości kapitałów Selvita w jakiej dotyczą one Selvita
CRO. Dla potrzeb określenia zysku na akcję, dla celów ilustracyjnych przyjęto liczbę akcji, która zgodnie z Planem Podziału
zostanie wyemitowana przez Spółkę Przejmującą.
2.2. Oświadczenie o zgodności
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji
działalności gospodarczej przez Spółkę.

2.2.1. Okres i zakres sprawozdania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje lata obrotowe od 1 stycznia 2017 roku 31 grudnia 2017 roku oraz
od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Status zatwierdzenia Standardów w UE

2.2. Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które weszły w życie w roku 2018
Następujące zmiany do istniejących standardów oraz interpretacja wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w sprawozdaniu
finansowym Grupy Selvita za 2018 rok:



Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji - – zatwierdzone
w UE w dniu 27 lutego 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2018 roku lub później),



Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z MSSF 4
„Instrumenty ubezpieczeniowe” – zatwierdzone w UE w dniu 3 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później lub w momencie zastosowania MSSF 9
„Instrumenty finansowe” po raz pierwszy),



Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
– zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),



Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych – zatwierdzone w
UE w dniu 14 marca 2018 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2018 roku lub później),
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Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014 - 2016)” – dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane
głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 7 lutego 2018 roku
(zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
roku lub później),



Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” – zatwierdzona w UE w dniu 28
marca 2018 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub
później).

Wyżej wymienione nowe standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacja nie miały istotnego wpływu na
sprawozdania finansowe Grupy za 2018 rok.


Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

Standard określa wymogi w zakresie ujmowania i wyceny, utraty wartości, zaprzestania ujmowania oraz rachunkowości
zabezpieczeń w odniesieniu do instrumentów finansowych. Zastępuje MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i
wycena”.
MSSF 9 wymieniono trzy główne kategorie aktywów finansowych:
- wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
- wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Nie mają już zastosowania kategorie wymienione w MSR 39: aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
pożyczki i należności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

W ramach analizy wpływu MSSF 9 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy dokonano oceny modelu
biznesowego i charakterystyki przepływów pieniężnych posiadanych aktywów finansowych, tj. środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów, należności z tytułu dostaw i usług, udzielonych pożyczek. Z uwagi na nieznaczny wpływ zastosowania nowego
modelu, Grupa nie odnotowała z tego tytułu zmian w wyniku finansowym.

Poniższa tabela ilustruje w jaki sposób zmieniła się klasyfikacja aktywów finansowych Grupy na dzień 1 stycznia 2018 r. na
skutek wdrożenia MSSF 9 w porównaniu ze stosowanym przed 2018 rokiem MSR 39.

Kategoria aktywów finansowych

MSR 39

MSSF 9

Środki pieniężne i
ich ekwiwalenty

Pożyczki udzielone i
należności własne

Należności z tytułu
dostaw i usług

Udzielone pożyczki

Wartość bilansowa
na dzień 1 stycznia 2018 r.
MSR 39

MSSF 9

Wyceniane
metodą
zamortyzowanego
kosztu

22 021 473

22 021 473

Pożyczki udzielone i
należności własne

Wyceniane
metodą
zamortyzowanego
kosztu

14 242 961

14 242 961

Pożyczki udzielone i
należności własne

Wyceniane
metodą
zamortyzowanego
kosztu

92 694

92 694

2.2.1. MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
Grupa zastosowała MSSF 15 Przychody z umów z klientami od 1 stycznia 2018 roku. MSSF 15 zastępuje dotychczas
obowiązujące wytyczne dotyczące ujmowania przychodów, zawarte w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę
budowlaną oraz w związanych z nimi interpretacjach.
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Zgodnie z zasadą MSSF 15, Grupa ujmuje przychód w sposób, który przedstawia transakcję transferu na klienta
przyrzeczonych towarów lub usług, w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, którego Spółka spodziewa się w
zamian za te towary lub usługi. Wobec powyższego, kluczowe jest prawidłowe określenie momentu oraz wysokości
ujmowanych przez Spółkę przychodów.

Standard wprowadził następujący jednolity 5-etapowy model ujmowania przychodów:
Etap 1: Identyfikacja umowy z klientem,
Etap 2: Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,
Etap 3: Ustalenie ceny transakcyjnej,
Etap 4: Alokacja ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,
Etap 5: Ujęcie przychodu w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia.

Zgodnie z MSSF 15, Grupa ujmuje przychód w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania
świadczenia, czyli w momencie przeniesienia na klienta kontroli nad towarami lub usługami będącymi przedmiotem tego
zobowiązania. Przychody ujmowane są jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została przypisana do danego
zobowiązania do wykonania świadczenia.
Grupa przenosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do wykonania
świadczenia oraz ujmuje przychody w miarę upływu czasu jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
- klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia w miarę jego wykonywania,
- w wyniku wykonania świadczenia powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów, a kontrolę nad tym składnikiem
aktywów - w miarę jego powstawania lub ulepszania sprawuje klient,
- w wyniku wykonania świadczenia nie powstaje składnik o alternatywnym zastosowaniu dla Grupy, a Grupie przysługuje
egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.

Grupa zastosowała wymogi standardu MMSF 15 z wykorzystaniem zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego ze
skutkiem od 1 stycznia 2018 roku. Zgodnie z dopuszczoną przez standard możliwością, Grupa zrezygnowała z
przekształcenia danych porównywalnych. Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz za 1 półrocze 2017 roku zostały
sporządzone w oparciu o MSR 18 i MSR 11.

Wpływ zastosowania MSSF 15 na pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy w 2018 roku w porównaniu
z MSR 11, MSR 18 i związanymi z nimi interpretacjami był nieistotny. Zastosowanie MSSF 15 spowodowało spadek
przychodów ze sprzedaży o 360 tys. PLN.
2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

2.3. Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie
Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, następujące nowe standardy oraz zmiany do standardów zostały wydane
przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE przy czym nie weszły jeszcze w życie:


MSSF 16 „Leasing” – zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później), Opis wpływu zmian wprowadzonych do MSSF 16
pokazany jest w nocie 2.5,



Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną kompensatą
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później),



Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu (obowiązujące w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później),



Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - Długoterminowe
udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później).



Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 - 2017)” – dokonane zmiany w ramach procedury
wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie
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na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później),


Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego” - zatwierdzona w UE w dniu 23
października 2018 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
roku lub później).

Grupa postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych nowych standardów, zmian do
istniejących standardów oraz interpretacji.
2.4. Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych standardów, zmian do
standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na dzień 31.12. 2018 nie zostały jeszcze zatwierdzone do
stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):


MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później) – Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu
zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji
MSSF 14,



MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2021 roku lub później),



Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – definicja przedsięwzięcia (obowiązujące w odniesieniu do
połączeń, w przypadku których data przejęcia przypada na początek pierwszego okresu rocznego
rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. lub później oraz w odniesieniu do nabycia aktywów, które nastąpiło w dniu
rozpoczęcia w/w okresu rocznego lub później),



Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie zmian
została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności),



Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – Definicja istotności (obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później),



Zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych zawartych w MSSF (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później).

W ocenie Grupy wyżej wymienione nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów nie miałyby wpływu na
sprawozdanie finansowe, jeśli byłyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.

2.5. MSSF 16 Leasing
Standard określa zasady ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania leasingu - zastępuje MSR 17 Leasing oraz
interpretacje odnoszące się do tego typu umów. MSSF 16 przedstawia ogólny model identyfikacji umów leasingu i ich
rozliczania w sprawozdaniach finansowych leasingodawców i leasingobiorców. Obowiązuje w odniesieniu do okresów
rozliczeniowych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie i zastępuje aktualne wytyczne, dotyczące
leasingu, w tym MSR 17 „Leasing” i dotyczące go interpretacje: KIMSF 4 „Ustalenie, czy umowa zawiera leasing”, SKI 15
„Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne” i SKI 27 „Ocena istoty transakcji wykorzystujących formę leasingu”.

Celem nowego standardu jest ułatwienie porównania sprawozdań finansowych, prezentujących zarówno leasing finansowy,
jak i operacyjny, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej leasingobiorcy oraz dostarczenie użytkownikom sprawozdania
finansowego informacji dotyczących ryzyka związanego z tymi formami leasingu.

1 stycznia 2019 roku to data zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy przez Grupę.

Grupa zdecydowała się na zastosowanie zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego (z łącznym efektem pierwszego
zastosowania) zgodnie z MSSF 16. Wobec tego Grupa nie dokona przekształcenia danych porównawczych.
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Skutki wprowadzenia nowej definicji leasingu
MSSF 16 wprowadza nową definicję leasingu. Grupa skorzysta jednak z uproszczenia, dopuszczalnego w okresie
przejściowym i nie dokona ponownej oceny, czy wcześniej sklasyfikowane umowy zawierają leasing. Wobec tego definicja
leasingu zgodna z MSR 17 i KIMSF 4 będzie nadal obowiązywała w odniesieniu do umów leasingu, zawartych lub
zmienionych przed 1 stycznia 2019 roku.

Podstawowym elementem, odróżniającym definicję leasingu zgodną z MSR 17 od definicji leasingu, zawartej w MSSF 16,
jest koncepcja kontroli. Zgodnie z MSSF 16 umowa stanowi leasing lub zawiera element leasingu, jeżeli przenosi wszystkie
prawa do kontroli wykorzystania zidentyfikowanego składnika aktywów w danym okresie, w zamian za zapłatę. Uznaje się,
że kontrola występuje, jeżeli klient ma:
- prawo do zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych wynikających z użytkowania zidentyfikowanego składnika
aktywów;
- prawo decydowania o wykorzystaniu tego składnika aktywów.

Grupa zastosuje nową definicję leasingu i związane z nią wytyczne, przedstawione w MSSF 16, do wszystkich umów
leasingu, zawartych lub zmienionych 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.

Wpływ na rachunkowość leasingobiorcy
Nowy standard nie jest rozróżniany między leasingiem finansowym, a operacyjnym w księgach leasingobiorcy i wymaga
ujmowania prawa do użytkowania składnika aktywów i zobowiązania z tytułu leasingu w odniesieniu do wszystkich umów,
zawartych przez leasingobiorcę, z wyjątkiem leasingu krótkoterminowego i aktywów o niskiej wartości, które są zwolnione z
tego wymogu.

W momencie zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy, w odniesieniu do umów leasingu klasyfikowanych jako leasing
operacyjny, Grupa ujmuje prawa do użytkowania składników aktywów i zobowiązania z tytułu leasingu w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Metody wyceny, które zostaną zastosowane do tych umów leasingu, wyjaśniono poniżej.

W momencie zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy takie zobowiązanie z tytułu leasingu wycenia się w wartości bieżącej
pozostałych opłat leasingowych, zdyskontowanych przy użyciu krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy w dniu
pierwszego zastosowania. Ponadto Grupa zdecydowała się na zastosowanie następujących uproszczeń, dotyczących
wyceny zobowiązań z tytułu leasingu:
- zastosowanie jednej stopy dyskonta do portfela umów leasingowych o zbliżonych cechach;
- wykorzystanie wiedzy zdobytej po fakcie, takiej jak w przypadku określenia okresu leasingu, jeżeli umowa przewiduje
możliwość przedłużenia lub wypowiedzenia leasingu.

W momencie zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy prawo do użytkowania składnika aktywów wycenia się w kwocie równej
zobowiązaniu z tytułu leasingu, skorygowanej o kwoty wszelkich przedpłat lub naliczonych opłat leasingowych odnoszących
się do tego leasingu, ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, poprzedzającym bezpośrednio datę pierwszego
zastosowania.

Nie przewiduje się zmian dotyczących umów leasingu operacyjnego, których okres obowiązywania na dzień 1 stycznia 2019
roku wynosi do 12 miesięcy oraz umów leasingu, dotyczących aktywów niskowartościowych (np. komputerów osobistych i
mebli biurowych). W takich przypadkach Grupa zdecydowała się na liniowe ujęcie kosztów leasingu, dopuszczalne zgodnie
z MSSF 16.

Wpływ na rachunkowość leasingobiorcy
Wymogi dotyczące ujmowania i wyceny po stronie leasingobiorcy są zbliżone do wymogów MSR 17. Leasing klasyfikuje się
jako finansowy lub operacyjny również zgodnie z MSSF 16. W porównaniu do MSR 17, nowy standard zmienia zasady
klasyfikacji podnajmu i wymaga od leasingobiorcy ujawnienia dodatkowych informacji, w szczególności dotyczących sposobu
zarządzania ryzykiem wynikającym z udziału w wartości końcowej składnika aktywów, stanowiącego przedmiot leasingu.
W przypadku umów leasingu klasyfikowanych uprzednio jako leasing finansowy, Grupa ujmuje wartość bilansową prawa do
użytkowania składnika aktywów i zobowiązanie z tytułu leasingu na dzień zastosowania standardu po raz pierwszy, w kwocie
równej wycenionej zgodnie z MSR 17 wartości bilansowej składnika aktywów stanowiącego przedmiot leasingu oraz
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zobowiązania z tytułu leasingu z dnia bezpośrednio poprzedzającego jego zastosowanie. W takich przypadkach MSSF 16
będzie miał zastosowanie do prawa do użytkowania składnika aktywów i do zobowiązania z tytułu leasingu od dnia
zastosowania po raz pierwszy.

Istotne subiektywne oceny i szacunki, dokonane na dzień wprowadzenia MSSF 16
Wdrożenie MSSF 16 wymaga subiektywnych ocen przy dokonywaniu szacunków i założeń, mających wpływ na wycenę
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego oraz praw do użytkowania składników aktywów. Dotyczą one między innymi:
- określenia pozostałego okresu leasingu w odniesieniu do umów zawartych przed 1 stycznia 2019 roku;
- określenia krańcowych stóp procentowych leasingobiorcy, stosowanych przy dyskontowaniu przyszłych przepływów
pieniężnych;
- wskazania okresów użyteczności i stawek amortyzacji praw do użytkowania składników aktywów, ujętych na dzień 1
stycznia 2019 roku.

2.5. MSSF 16 Leasing c.d.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa posiadała nieodwołalne zobowiązania z tytuły leasingu w kwocie 7.567.401 PLN
(szczegółowe informacje przedstawiono w Nocie 28).
Według wstępnej oceny, kwota 7.567.401 PLN z tytułu tych umów nie dotyczy leasingu krótkoterminowego, ani leasingu
aktywów niskowartościowych, wobec czego Grupa ujmuje prawo do użytkowania składnika aktywów w kwocie 7.567.401
PLN i odpowiadające mu zobowiązanie z tytułu leasingu w kwocie 7.567.401 PLN, dotyczące wszystkich tych umów leasingu.
Zgodnie z MSR 17, wszystkie płatności leasingowe dotyczące leasingu operacyjnego prezentuje się jako przepływy
pieniężne z działalności operacyjnej. Wpływ zmian wprowadzonych przez MSSF 16: zmniejszenie salda środków
pieniężnych z działalności operacyjnej o kwotę 3.455.716 PLN i zwiększenie o tę samą kwotę środków pieniężnych netto z
działalności finansowej.
Podsumowanie skutków finansowych wprowadzenia MSSF 16 przedstawiono w poniższej tabeli (dotyczy tylko kontraktów
rozpoznanych jako umowy zawierające element leasingu zawartych lub zmienionych przed 1 stycznia 2019 r.):

Stan na
01/01/2019

Stan na
31/12/2019

PLN

PLN

Prawo do użytkowania składnika aktywów (wzrost)

14 012 382

-

Zobowiązanie z tytułu leasingu (wzrost)

14 012 382

-

-

-

Wzrost amortyzacji

-

3 601 113

Wzrost kosztów odsetkowych

-

233 672

Spadek pozostałych kosztów

-

(3 689 388)

Wzrost przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej

-

3 834 785

Spadek przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej

-

(3 689 388)

Skumulowany wpływ ujęty jako korekta kapitału na dzień zastosowania standardu po
raz pierwszy

Prognozowany wpływ na sprawozdanie z całkowitych dochodów:

Prognozowany wpływ na sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
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3. Stosowane zasady rachunkowości
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.

Grupa zastosowała taką samą politykę rachunkowości, prezentacji danych i wycenę jaką zastosowała w odniesieniu do
Historycznych Informacji Finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2017.
3.1. Kontynuacja działalności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę.
3.2. Podstawa sporządzenia
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
Koszt historyczny ustalany jest co do zasady na bazie wartości godziwej dokonanej zapłaty za dobra lub usługi.

Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej.

3.3. Zasady konsolidacji
W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe Spółki w części dotyczącej
segmentu usługowego i jednostek kontrolowanych przez Spółkę (jej spółki zależne, w tym jednostki specjalnego
przeznaczenia). Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy z tytułu swojego zaangażowania
podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe, lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych oraz ma możliwość
wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy nad jednostką zależną.

Dochody i koszty jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są uwzględnione w skonsolidowanym
sprawozdaniu z całkowitych dochodów od momentu rzeczywistej daty nabycia danej jednostki oraz do dnia jej efektywnego
zbycia. Całkowite dochody jednostek zależnych są przypisywane do właścicieli Spółki oraz do udziałów niedających kontroli,
nawet jeśli skutkiem tego przypisania będzie ujemne saldo udziałów niedających kontroli.

W razie konieczności wprowadzane są korekty do sprawozdań finansowych jednostek zależnych dostosowujące ich politykę
rachunkowości do polityki Grupy.

Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między
jednostkami Grupy zostały w konsolidacji wyłączone w części dotyczącej segmentu usługowego.
3.3.1. Zmiany udziałów właścicielskich Grupy w jednostkach zależnych
Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się jako transakcje kapitałowe.
Wartość bilansowa udziałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających kontroli podlega korekcie w celu
odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach zależnych. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty
udziałów niedających kontroli a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnosi się bezpośrednio na kapitał
własny i przypisuje właścicielom Spółki.

W momencie utraty przez Grupę kontroli nad jednostką zależną oblicza się zysk lub stratę - jako różnicę między (i) sumą
wartości godziwej otrzymanej zapłaty oraz wartości godziwej zachowanych udziałów oraz (ii) wartością bilansową aktywów
(z uwzględnieniem wartości firmy) i zobowiązań jednostki zależnej - oraz ujmuje się w wyniku. W przypadku, gdy aktywa
spółki zależnej są wyceniane w kwocie przeszacowanej lub wartości godziwej i wynikający z tego skumulowany zysk lub
strata jest ujmowany w pozostałych całkowitych dochodach i odnoszony do kapitału, wartości uprzednio ujęte w pozostałych
całkowitych dochodach i skumulowane w kapitale własnym rozlicza się w taki sposób, jak gdyby Grupa bezpośrednio zbyła
odpowiednie składniki aktywów (tj. przenosi się na wynik lub bezpośrednio do zysków zatrzymanych, zgodnie z zasadami
odpowiedniego MSSF). Wartość godziwą inwestycji utrzymanej w byłej jednostce zależnej na dzień utraty kontroli uznaje się
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za wartość godziwą w momencie początkowego ujęcia, rozliczaną następnie zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe:
ujmowanie i wycena” lub za koszt w momencie początkowego ujęcia inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub jednostce
współkontrolowanej.

3.4. Połączenia jednostek gospodarczych
Na dzień przejścia na MSSF Grupa Kapitałowa Spółki Selvita S.A. skorzystała z wyłączenia ze stosowania MSSF 3
"Połączenie Jednostek Gospodarczych". Grupa nie korygowała żadnych transakcji połączeń, które miały miejsce przed
dniem przejścia na MSSF, tj. przed 1 stycznia 2012 roku. Przejęcia innych podmiotów rozlicza się metodą przejęcia. Zapłatę
przekazaną w transakcji połączenia jednostek gospodarczych wycenia się w wartości godziwej, obliczonej jako zbiorcza
kwota wartości godziwych na dzień przejęcia przekazanych przez Grupę aktywów, zobowiązań zaciągniętych przez Grupę
wobec poprzednich właścicieli jednostki przejmowanej oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w
zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną. Koszty związane z przejęciem ujmuje się w wynik w momencie ich
poniesienia.

Możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z następującymi
wyjątkami:


aktywa i zobowiązania wynikające z odroczonego podatku dochodowego lub związane z umowami o świadczenia
pracownicze ujmuje się i wycenia zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” i MSR 19 „Świadczenia pracownicze”;



zobowiązania lub instrumenty kapitałowe związane z programami płatności rozliczanymi na bazie akcji w jednostce
przejmowanej lub w Grupie, które mają zastąpić analogiczne umowy obowiązujące w jednostce przejmowanej,
wycenia się zgodnie z MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” na dzień przejęcia, oraz



aktywa (lub grupy aktywów przeznaczone do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z
MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” wycenia się zgodnie z wymogami
tego standardu.

Wartość firmy wycenia się jako nadwyżkę sumy przekazanej zapłaty, kwoty udziałów niedających kontroli w jednostce
przejmowanej oraz wartości godziwej udziałów poprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą w jednostce
przejmowanej nad kwotą wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto i zobowiązań
wycenionych na dzień przejęcia. Jeżeli po ponownej weryfikacji wartość netto wycenionych na dzień przejęcia możliwych do
zidentyfikowania aktywów i zobowiązań przekracza sumę przekazanej zapłaty, wartości udziałów niedających kontroli w
jednostce przejmowanej oraz wartości godziwej udziałów w tej jednostce uprzednio posiadanych przez jednostkę
przejmującą, nadwyżkę tę ujmuje się bezpośrednio w wyniku jako zysk na okazyjnym nabyciu.

Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posiadaczy do proporcjonalnego udziału
w aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić w wartości godziwej lub odpowiednio do
proporcji udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki
przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla każdej transakcji przejęcia. Inne rodzaje udziałów
niedających kontroli wycenia się w wartości godziwej lub inną metodą przepisaną w MSSF.

Jeżeli zapłata przekazana w transakcji połączenia jednostek gospodarczych obejmuje aktywa lub zobowiązania wynikające
z umowy o zapłacie warunkowej, zapłatę tę wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje jako część
wynagrodzenia przekazanego w transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Zmiany wartości godziwej zapłaty
warunkowej kwalifikujące się jako korekty za okres objęty wyceną uwzględnia się retrospektywnie, w korespondencji z
odpowiednimi korektami wartości firmy. Korekty dotyczące okresu wyceny to takie, które są wynikiem uzyskania dodatkowych
informacji dotyczących „okresu objętego wyceną” (który nie może być dłuższy niż jeden rok od dnia przejęcia), dotyczących
faktów i okoliczności występujących na dzień przejęcia.

Zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej, które nie kwalifikują się jako korekty dotyczące okresu wyceny, rozlicza się
w zależności od klasyfikacji zapłaty warunkowej. Warunkowej zapłaty sklasyfikowanej jako kapitał własny nie wycenia się
ponownie, a jej późniejsze uregulowanie rozlicza się w ramach kapitału własnego. Zapłata warunkowa zaklasyfikowana jako
składnik aktywów lub zobowiązań podlega przeszacowaniu na kolejne dni sprawozdawcze zgodnie z MSR 39 lub MSR 37
„Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, a wynikające z przeszacowania zyski lub straty ujmuje się w
wynik.

W przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, udziały w jednostce przejmowanej uprzednio posiadane przez
Grupę przeszacowuje się do wartości godziwej na dzień przejęcia, a wynikający stąd zysk lub stratę ujmuje się w wynik.
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Kwoty wynikające z posiadania udziałów w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia, uprzednio ujmowane w
pozostałych całkowitych dochodach, przenosi się do rachunku zysków i strat, jeżeli takie traktowanie byłoby poprawne w
chwili zbycia tych udziałów.

Jeżeli początkowe rozliczenie księgowe połączenia jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, w którym połączenie
miało miejsce, nie jest kompletne, Grupa prezentuje w swoim sprawozdaniu finansowym tymczasowe kwoty dotyczące
pozycji, których rozliczenie jest niekompletne. W okresie wyceny Grupa koryguje tymczasowe kwoty ujęte na dzień przejęcia
(patrz wyżej) lub ujmuje dodatkowe aktywa albo zobowiązania dla odzwierciedlenia nowych faktów i okoliczności
występujących na dzień przejęcia, które, jeśli byłyby znane, wpłynęłyby na ujęcie tych kwot na ten dzień.
3.5. Wartość firmy
Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się według kosztu ustalonego na dzień przejęcia tego podmiotu
(patrz nota 3.4) pomniejszonego o kwotę utraty wartości.

Dla celów testu na utratę wartości wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne
w ramach Grupy (lub do grup takich ośrodków), które mają odnieść korzyści z synergii będących skutkiem połączenia
jednostek gospodarczych.

Ośrodek generujący przepływy pieniężne, do którego alokuje się wartość firmy, jest testowany na utratę wartości raz do roku
lub częściej, jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości. Jeżeli wartość odzyskiwalna ośrodka
generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej, odpis z tytułu utraty wartości alokuje się tak,
by w pierwszej kolejności zredukować kwotę bilansową wartości firmy alokowanej do tego ośrodka, a pozostałą część alokuje
się na inne składniki aktywów tego ośrodka, proporcjonalnie do wartości bilansowej każdego z nich. Odpis z tytułu utraty
wartości firmy ujmuje się bezpośrednio w wynik. Odpisów z tytułu utraty wartości firmy nie odwraca się w kolejnych okresach.

W chwili zbycia ośrodka generującego przepływy pieniężne przypisana do niego wartość firmy jest uwzględniana w obliczeniu
zysku lub straty ze zbycia.

Zasady rozliczania wartości firmy w Grupie w momencie przejęcia jednostki stowarzyszonej przedstawiono w nocie 3.6.

3.6 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Jednostka stowarzyszona to taki podmiot, na który Grupa może znacząco wpływać, i który nie jest ani jednostką zależną, ani
wspólnym przedsięwzięciem. Znaczący wpływ oznacza możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących
polityki finansowej i operacyjnej w danej spółce, niestanowiący jednak kontroli ani współkontroli tej polityki.

Wyniki, aktywa i zobowiązania jednostek stowarzyszonych Grupa rozlicza metodą praw własności, z wyjątkiem inwestycji
sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, rozliczonych zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do
sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Zgodnie z metodą praw własności inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
ujmuje się początkowo w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej według kosztu, a następnie uwzględnia w
części wyniku przypadającego na Grupę lub w pozostałych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej. Jeżeli udział
Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej przekracza wartość jej udziałów w tej jednostce (obejmującą udziały
długoterminowe, stanowiące zasadniczo część wartości netto inwestycji w podmiocie), Grupa przestaje ujmować swoje
udziały w dalszych stratach jednostki stowarzyszonej. Dalsze straty ujmuje się tylko do wysokości prawnych lub
zwyczajowych zobowiązań Grupy albo płatności dokonanych w imieniu jednostki stowarzyszonej.

Nadwyżka kosztów przejęcia nad udziałem Grupy w wartości netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i
zobowiązań warunkowych jednostki stowarzyszonej ujętych na dzień przejęcia rozpoznawana jest jako wartość firmy,
stanowiąca element wartości bilansowej inwestycji. Nadwyżka udziału Grupy w wartości netto możliwych do zidentyfikowania
aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad kosztami przejęcia po ponownej weryfikacji ujmowana jest
bezpośrednio w wynik.

Wymogi MSR 39 stosuje się do sprawdzenia, czy Grupa powinna ująć odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę
stowarzyszoną. W razie konieczności wartość bilansowa inwestycji (z uwzględnieniem wartości firmy) testowana jest na
utratę wartości zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” tak, jak gdyby był to pojedynczy składnik aktywów, przez
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porównanie jej wartości odzyskiwalnej (wyższej z dwóch kwot: wartości użytkowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty
sprzedaży) z wartością bilansową. Odpisy z tytułu utraty wartości uwzględnia się w wartości bilansowej inwestycji.
Odwrócenie odpisu ujmuje się zgodnie z MSR 36 w kwocie odpowiadającej wzrostowi wartości odzyskiwalnej inwestycji.

Po zbyciu jednostki stowarzyszonej, którego skutkiem jest utrata przez Grupę znaczącego wpływu na tę jednostkę, pozostałe
udziały wycenia się w wartości godziwej na ten dzień, a wartość tę traktuje jako wartość godziwą w chwili początkowego
ujęcia składnika aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Różnicę między pierwotną wartością bilansową jednostki
stowarzyszonej przypisywaną do pozostałych udziałów oraz wartością godziwą tych udziałów uwzględnia się przy określaniu
wysokości zysku lub straty z tytułu zbycia jednostki zależnej. Ponadto Grupa rozlicza wszystkie kwoty uprzednio ujmowane
w pozostałych całkowitych dochodach w odniesieniu do jednostki stowarzyszonej tak samo, jak rozliczałaby je w przypadku
zbycia odpowiednich składników aktywów i zobowiązań przez tę jednostkę. Wobec tego, jeżeli zysk lub strata uprzednio
ujęte w pozostałych całkowitych dochodach zostaną przeniesione na wynik finansowy w chwili zbycia odpowiednich
składników aktywów i zobowiązań, Grupa przeklasyfikuje ten zysk lub stratę z kapitału własnego na wynik (w formie korekty
reklasyfikacyjnej) w chwili utraty znaczącego wpływu na tę jednostkę stowarzyszoną.

Jeżeli jednostka należąca do Grupy prowadzi transakcje z daną jednostką stowarzyszoną, zyski i straty wynikające z tych
transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy tylko w odniesieniu do udziałów w tej jednostce
niezwiązanych z Grupą.
3.7. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach
Nie występuje.
3.8. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
Aktywa trwałe i grupy do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana
raczej w wyniku transakcji zbycia niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie
wówczas, gdy wystąpienie transakcji zbycia jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest
dostępny do natychmiastowego zbycia w swoim obecnym stanie (zgodnie z ogólnie przyjętymi warunkami handlowymi).
Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do dokonania transakcji
zbycia w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.

Jeżeli Grupa ma zamiar dokonać transakcji zbycia, która prowadziłaby do utraty kontroli nad jednostką zależną, wszystkie
aktywa i zobowiązania tej jednostki zależnej są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia, jeżeli wszystkie wyżej
wymienione kryteria są spełnione oraz niezależnie od tego, czy Grupa zachowa udziały niedające kontroli po tej transakcji
zbycia.

Aktywa trwałe (i grupy do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wycenia się po niższej spośród dwóch
wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą.
3.9. Ujmowanie przychodów
Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty,
zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane ze sprzedażą,
za wyjątkiem podatku akcyzowego.
3.9.1 Sprzedaż towarów
Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie, kiedy towary zostały dostarczone, a wszelkie prawa do tego
towaru zostały przekazane oraz po spełnieniu wszystkich następujących warunków:


przeniesienia z Grupy na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności towarów;



scedowania przez Grupę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz efektywnej
kontroli nad sprzedanymi towarami;



możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;



wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją; oraz



możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją.
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3.9.2 Świadczenie usług
Przychody z umowy świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji umowy. Stopień
zaawansowania realizacji umowy określa się jako wartość kosztów faktycznie poniesionych do dnia bilansowego w stosunku
do aktualnego budżetu kosztów projektu.

Polityka Grupy do rozpoznawania przychodów z umów rozliczanych metodą kontraktów długoterminowych jest opisana w
Nocie 3.10 poniżej.
3.9.3 Przychody z tytułu odsetek i dywidend
Przychód z dywidendy ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania (pod warunkiem, że zachodzi
prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie wycenić wysokość
przychodu).

Dochód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez
Grupę korzyści ekonomicznych, a kwota dochodu da się wiarygodnie wycenić. Dochód odsetkowy rozlicza się w czasie w
odniesieniu do nierozliczonej kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę
dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne prognozowane na okres ekonomicznej użyteczności składnika aktywów
finansowych do kwoty wartości bilansowej tego składnika aktywów w momencie początkowego ujęcia. Przychody z tytułu
odsetek ujmowane są w części dotyczącej segmentu usługowego, proporcjonalnie do posiadanych środków pieniężnych.
3.10. Umowy rozliczane metodą kontraktów długoterminowych
Kiedy można wiarygodnie oszacować wynik umowy rozliczanej metodą kontraktów długoterminowych przychody i koszty są
ujmowane poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji działań na koniec okresu sprawozdawczego,
mierzonego w oparciu o proporcję poniesionych kosztów z tytułu prac wykonanych do tej pory w stosunku do szacowanych
całkowitych kosztów kontraktu, chyba że taka metodologia nie będzie reprezentatywnie przedstawiała stopnia
zaawansowania prac. Zmiany w wykonanych pracach, roszczenia i premie są również brane pod uwagę, jeżeli można
wiarygodnie oszacować ich koszty i ich otrzymanie jest prawdopodobne.

Kiedy nie można wiarygodnie oszacować wyniku na umowie o usługę rozliczaną metodą kontraktów długoterminowych,
przychody z tytułu umowy są ujmowane do wysokości poniesionych kosztów umowy oraz jeżeli jest prawdopodobne
uzyskanie tych przychodów. Koszty umowy ujmuje się jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione.

Gdy jest prawdopodobne, że łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę ujmuje
się natychmiastowo w koszty.

Jeżeli suma kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków pomniejszonych o ujęte straty przekracza
wartość zafakturowaną, nadwyżkę wykazuje się w należnościach od klientów z tytułu prac objętych umową. Jeżeli wartość
kosztów zafakturowanych na dany dzień przekracza sumę kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków
pomniejszonych o ujęte straty, nadwyżkę wykazuje się w zobowiązaniach wobec klientów z tytułu prac objętych umową.
Kwoty otrzymane przed wykonaniem prac, których dotyczą, ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej w zobowiązaniach, jako otrzymane zaliczki. Kwoty zafakturowane z tytułu zrealizowanych prac, ale niezapłacone
jeszcze przez klientów, ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w należnościach z tytułu dostaw
i usług.

3.11. Leasing
Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz
ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje
leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.

3.11.1. Grupa jako leasingobiorca
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Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia w ich wartości
godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z
tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.

Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa odsetek
od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat,
chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas są one kapitalizowane zgodnie z
zasadami rachunkowości Grupy dotyczącymi kosztów finansowania zewnętrznego, przedstawionymi poniżej w Nocie 3.13.
Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem przypadków,
kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego rządzącego
konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności warunkowe z tytułu
leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.

3.12. Waluty obce
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie waluty
obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych
są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane w wartości godziwej i
denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje
niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.

Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z wyjątkiem różnic
kursowych dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania produkcyjnego, które włącza się
do kosztów tych aktywów i traktuje jako korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach obcych.
3.12.1. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Przy naliczaniu różnic kursowych jednostek zagranicznych stosuje się zasadę:
- Kapitał podstawowy i kapitały pochodzące z wpłat wspólników jednostki są przeliczane po kursie historycznym,
- Niepodzielone zyski / Kapitały utworzone z wypracowanych zysków są przeliczane po kursach średnich z lat, w których
zostały zrealizowane,
- Rachunek wyników przeliczany jest po kursie średnim z danego roku bilansowego,
- Aktywa, Zobowiązania oraz Rezerwy jednostki są przeliczane po kursie z dnia bilansowego.
3.13. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku
wymagających dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza się do kosztów wytworzenia takich
aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży.

Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych
przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia składników majątku pomniejszają wartość kosztów
finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji.

Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio na wynik w okresie, w którym zostały
poniesione.

3.14. Dotacje
Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i otrzyma takie dotacje.
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Dotacje rządowe ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w którym Grupa ujmuje wydatki jako koszty, których
kompensatę ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest zakup, budowa
lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej i odnosi się na wynik systematycznie w uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności
związanych z nimi aktywów.
3.15. Koszty świadczeń pracowniczych oraz z tytułu rozwiązania umów
Rezerwy na świadczenia pracownicze, tj. odprawy emerytalne, są szacowane na każdy dzień bilansowy uproszczonymi
metodami zbliżonymi do metod aktuarialnych.

3.16. Podatek
Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.
3.16.1. Podatek bieżący
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu
sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem
przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania
przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są
wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

3.16.2. Podatek odroczony
Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i zobowiązań w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a odpowiadającą im podstawą opodatkowania stosowaną do obliczania
wysokości zysku opodatkowanego, a także od nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych.
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych
do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie
tych różnic przejściowych. Tego rodzaju aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie ujmuje się,
jeżeli różnice przejściowe wynikają z wartości firmy lub z początkowego ujęcia (poza połączeniem jednostek) innych aktywów
i zobowiązań w transakcji, która nie wpływa na zysk podatkowy ani księgowy.

Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy
spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje
jego odpis.

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja
aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla skutki podatkowe, które nastąpią
odpowiednio do przewidywanego przez Grupę sposobu realizacji lub rozliczenia na dzień bilansowy wartości bilansowych
aktywów i zobowiązań.

Selvita Services Sp. z o.o. uzyskała w dniu 11 czerwca 2014 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Zgodnie z pkt. II.2 Spółka może korzystać ze zwolnienia
podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Maksymalna wysokość zwolnienia (obowiązująca do 31.12.2017 roku)
wynosi 60% wartości kosztów wynagrodzeń wypłaconych nowozatrudnionych pracownikom. Od 1 stycznia 2018 roku
maksymalna wysokość zwolnienia wynosi 50%

Selvita Services Sp. z o.o. skalkulowała aktywo na podatek odroczony z tytułu przysługującej ulgi na podstawie decyzji o
działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sposób kalkulacji aktywa opisany jest w nocie 4.2.4
3.16.3. Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres
Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w pozostałych
całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i odroczony ujmuje się
również odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. Jeżeli podatek bieżący lub odroczony
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wynika z początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych, efekt podatkowy uwzględnia się w dalszych
rozliczeniach tego połączenia.
3.17. Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie
oraz o odpisy z tytułu utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne,
wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest
wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania
danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową
środka trwałego. W przypadku środków trwałych zakupionych w walucie obcej, różnice kursowe nie powiększają wartości
początkowej.

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. W skład środków trwałych
w budowie wchodzą wartości poniesione na opłaty patentowe związane z prowadzonymi pracami nad projektami
badawczymi.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej
użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10 lat
- Urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 10 lat
- Środki transportu - 5 lat
- Inne środki trwałe - od 3 do 5 lat

Maszyny i urządzenia są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy z tytułu utraty
wartości.

Ujmuje się amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (innych niż grunty oraz
środki trwałe w budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy użytkowania, wartości
rezydualne oraz metody amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (z prospektywnym
zastosowaniem wszelkich zmiany w szacunkach).

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego
użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W sytuacji, gdy nie ma wystarczającej
pewności, że własność zostanie przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane przez krótszy z dwóch
okresów: przez okres leasingu lub ich ekonomicznej użyteczności.

Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się iż nie uzyska się korzyści
ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze zbycia lub wycofania z
użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w wyniku okresu w którym dane składniki aktywów
zostały usunięte z bilansu (obliczone jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika).

3.18. Aktywa niematerialne

3.18.1. Nabyte aktywa niematerialne
Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu pomniejszonego
o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym okresie ekonomicznej
użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego
okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa niematerialne o
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nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu pomniejszonego o skumulowaną utratę
wartości.
3.18.2. Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne – koszty prac badawczych i rozwojowych
Koszty na prace badawcze są ujmowane w wynik w momencie ich poniesienia.

Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
jedynie po spełnieniu następujących warunków:


z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak aby nadawał
się do sprzedaży lub użytkowania,



istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży,



składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,



znany jest sposób, w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,



zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego
użytkowania i sprzedaży,



istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.

Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków poniesionych
od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w bilansie (patrz powyżej). W
przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym zakresie, koszty te są
ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione.

Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane według ceny nabycia
pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte aktywa niematerialne.
3.18.3. Zaprzestanie ujmowania aktywów niematerialnych
Zaprzestaje się ujmowania składnika aktywów niematerialnych po zbyciu lub w przypadku, kiedy jego dalsze użycie lub
zbycie nie przyniesie jednostce korzyści ekonomicznych. Zyski lub straty wynikające z usuwania składnika aktywów
niematerialnych z bilansu (obliczone jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika)
ujmuje się w wynik okresu, w którym nastąpiło usunięcie.
3.19. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oprócz wartości firmy
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i aktywów
niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono
istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego
odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości odzyskiwalnej składnika aktywów, przeprowadza
się analizę wartości odzyskiwalnej dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik
aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Grupy
alokowane są do poszczególnych jednostek generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek
generujących takie przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji.

W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nieprzyjętych do użytkowania test
utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość
wystąpienia utraty wartości.

Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży
lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych
zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza
w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów.
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Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy
pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty
wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła.

Jeśli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub jednostki generującej
przepływy pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie przekraczającej jednak wartości
bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości
składnika aktywów / jednostki generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się
niezwłocznie w wynik.

3.20. Zapasy
Zapasy wyceniane są według niższej z wartości: kosztu lub wartości możliwej do uzyskania. Koszty zapasów ustalane
metodą FIFO. Wartość możliwą do uzyskania stanowi szacunkowa cena sprzedaży zapasów pomniejszona o wszelkie
szacowane koszty dokończenia produkcji / wykonania usługi i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.

Zakupione materiały ujmuje się bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej i na dzień bilansowy wycenia się według
wyżej wymienionych zasad na podstawie przeprowadzanej inwentaryzacji.

3.21. Rezerwy
Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Grupie ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany,
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność
wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego
zobowiązania.

Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego
zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku
wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej
wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w przypadku gdy wpływ pieniądza w czasie jest istotny).

Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy
będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo
odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.
3.21.1. Umowy rodzące obciążenia
Bieżące zobowiązania wynikające z umów rodzących obciążenia ujmuje się i wycenia jak rezerwy. Za umowę rodzącą
obciążenia uważa się umowę zawartą przez Grupę, wymuszającą nieuniknione koszty realizacji zobowiązań umownych,
których wartość przekracza wysokość korzyści ekonomicznych przewidywanych w ramach umowy.

3.21.2. Restrukturyzacja
Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Grupa opracowała szczegółowy i formalny plan
restrukturyzacji i ogłosiła wszystkim zainteresowanym stronom zamiar jego realizacji lub jego główne założenia. Wycena
rezerwy restrukturyzacyjnej obejmuje wyłącznie bezpośrednie koszty restrukturyzacji, czyli kwoty niezbędne do
przeprowadzenia restrukturyzacji i niezwiązane z bieżącą działalnością podmiotu.

3.21.3. Gwarancje
Rezerwy na oczekiwane koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaży produktów, zgodnie z
najlepszym szacunkiem zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Grupę w okresie gwarancji.
3.22. Instrumenty finansowe – polityka rachunkowości stosowana po dniu 1 stycznia 2018 r. (MSSF 9)

3.22.1. Klasyfikacja i początkowe ujęcie instrumentów finansowych
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Począwszy od roku 2018 Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe zgodnie z MSSF 9 do jednej z trzech kategorii:


wyceniane według zamortyzowanego kosztu,



wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody,



wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Klasyfikacja uzależniona jest od modelu biznesowego stosowanego przez jednostkę do zarządzania aktywami finansowymi
oraz od tego, czy przepływy pieniężne wynikające z umów obejmują wyłącznie płatności kapitału i odsetek („SPPI”).


Jeśli instrument finansowy jest utrzymywany w celu uzyskiwania przepływów pieniężnych, zostaje zaklasyfikowany
jako wyceniany według zamortyzowanego kosztu, pod warunkiem, że spełnia wymóg SPPI.



Instrumenty dłużne spełniające wymóg SPPI utrzymywane zarówno w celu uzyskiwania umownych przepływów
pieniężnych z aktywów, jak i sprzedaży aktywów, klasyfikuje się do wycenianych w wartości godziwej przez
pozostałe całkowite dochody.



Wszystkie pozostałe instrumenty dłużne wycenia się do wartości godziwej, z ujęciem efektów wyceny w wyniku
finansowym.

Zobowiązania finansowe oraz aktywa finansowe, poza należnościami handlowymi, w których nie ma istotnego komponentu
finansowania, wycenia się w momencie początkowego ujęcia w wartości godziwej.
Należności z tytułu dostaw i usług niezawierające istotnego komponentu finansowania wycenia się w momencie
początkowego ujęcia po cenie transakcyjnej.
3.22.2. Utrata wartości instrumentów finansowych
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego w Grupie przeprowadza się analizę instrumentów finansowych celem ustalenia
ich utraty wartości i przygotowania odpisu aktualizującego.
Grupa stosuje w tym celu model utraty wartości oparty o oczekiwane straty kredytowe, skutkujący ujęciem odpisu przed
poniesieniem straty kredytowej. Model ten wymaga uwzględnienia w procesie kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych
zarówno warunków bieżących, jak i racjonalnych i możliwych do udokumentowania informacji dotyczących przyszłości,
dostępnych bez nadmiernych kosztów i starań.
Do oszacowania odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych stosowane są dwa podejścia:


Podejście ogólne – ma zastosowanie do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe
dochody całkowite oraz do aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie, z wyjątkiem należności
handlowych.



Podejście uproszczone – stosowane jest w przypadku należności z tytułu dostaw i usług, które nie zawierają
istotnego elementu finansowania. Grupa dokonuje dla tej kategorii aktywów kalkulacji oczekiwanych strat
kredytowych w całym okresie życia z zastosowaniem macierzy rezerw. Podstawą do kalkulacji jest historyczna
stopa strat obliczona w oparciu o dane o spłatach należności handlowych z okresu 4 lat. Otrzymana w ten sposób
stopa odnoszona jest do wykazanych na dzień bilansowy niespłaconych sald należności handlowych w przedziałach
wyznaczonych w analizie wiekowania.

3.22.3. Rachunkowość zabezpieczeń
Spółki wchodzące w skład Grupy nie wykorzystują rachunkowości zabezpieczeń.
3.23. Aktywa finansowe – polityka rachunkowości stosowana przed dniem 1 stycznia 2018 r. (MSR 39)
Aktywa finansowe klasyfikuje się do następujących kategorii: aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik (WGPW),
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (UTW), dostępne do sprzedaży (DDS) oraz pożyczki i należności.
Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych i określa się ją w chwili początkowego ujęcia. Aktywa
finansowe nabyte lub sprzedane w ramach standardowych transakcji ujmuje się i wyksięgowuje w dacie transakcji.
Standardowe transakcje to transakcje nabycia lub sprzedaży aktywów finansowych wymagające dostarczenia tych aktywów
w terminie ustalonym w regulacjach lub konwencjach przyjętych na rynku.

3.23.1. Metoda efektywnej stopy procentowej
Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu instrumentu dłużnego i alokacji
dochodu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych
przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów stanowiących integralną
część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej
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użyteczności instrumentu dłużnego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie, do wartości bilansowej netto w chwili
początkowego ujęcia.

Dochód jest ujmowany na bazie efektywnej stopy procentowej instrumentów dłużnych innych niż aktywa finansowe
sklasyfikowane jako na WGPW.
3.23.2. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik (WGPW)
Aktywa finansowe są klasyfikowane jako wyceniane w WGPW kiedy te aktywa finansowe są przeznaczone do obrotu albo
są wyznaczone do wyceny w WGPW.
Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli:


został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości; lub



stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie, zgodnie z
bieżącym i faktycznym



wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub



jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

Składnik aktywów finansowych inny niż przeznaczony do obrotu może zostać sklasyfikowany jako wyceniany w wartości
godziwej przez wynik przy ujęciu początkowym, jeżeli:


taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, występującą w innych
okolicznościach; lub



składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych lub do obu tych grup objętych
zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania
ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane
wewnętrznie; lub



składnik aktywów stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów
pochodnych, a MSR 39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu jako wycenianego w wartości godziwej przez wynik.

Aktywa finansowe wyceniane w WGPW są wykazywane w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty z tytułu
przeszacowania ujmowane są w wynik. Zysk lub strata ujęty w wynik obejmuje wszelkie dywidendy lub odsetki uzyskane od
aktywów finansowych i jest wykazywane na linii pozostałe przychody lub koszty finansowe. Wartość godziwa jest ustalana
w sposób opisany w Nocie 40.
3.23.3. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (UTW)
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niepochodne aktywa finansowe o stałej lub mieszanej charakterystyce
płatności i ustalonych terminach wymagalności, które Grupa zamierza i jest w stanie utrzymać do takiego terminu. Po
początkowym ujęciu inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według kosztu zamortyzowanym metodą
efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości.
3.23.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (DDS)
Aktywa finansowe DDS to niepochodne aktywa finansowe sklasyfikowane jako DDS lub niezaliczone do (a) pożyczek i
należności, (b) UTW, (c) WGPW.
Jako DDS klasyfikuje się umarzalne bony notowane na giełdzie będące w posiadaniu Grupy, wykazywane w wartości
godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Grupa zainwestowała również w udziały nienotowane na aktywnych
rynkach, także klasyfikowane jako DDS i wykazywane w wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego
(ponieważ zdaniem zarządu ich wartość godziwą da się wiarygodnie wycenić). Wartość godziwą wyznacza się metodą
opisaną w nocie 40. Zmiany wartości bilansowej pieniężnych aktywów finansowych DDS związane ze zmianami kursów
wymiany walut (patrz niżej), dochód odsetkowy obliczony metodą efektywnej stopy procentowej oraz dywidendy z inwestycji
kapitałowych DDS ujmuje się w wynik. Inne zmiany wartości bilansowych aktywów finansowych DDS ujmuje się w
pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitału z przeszacowania. W chwili zbycia inwestycji lub
stwierdzenia jej utraty wartości skumulowany zysk lub strata uprzednio wykazywane w kapitale z przeszacowania inwestycji
przenosi się na wynik.
Dywidendę z instrumentów kapitałowych DDS ujmuje się w wynik w chwili nabycia przez Grupę prawa do dywidendy. Wartość
godziwą pieniężnych aktywów finansowych DDS denominowanych w walutach obcych określa się w tej walucie i przelicza
po kursie spotowym obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe ujmowane
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w wynik określa się na podstawie kosztu zamortyzowanego składnika aktywów pieniężnych. Inne dodatnie i ujemne różnice
kursowe ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach.
Inwestycje kapitałowe DDS nienotowane na aktywnym rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz
instrumenty pochodne powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji kapitałowych,
wycenia się według kosztu pomniejszonym o utratę wartości na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
3.23.5. Pożyczki i należności
Pożyczki i należności to niepochodne instrumenty finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach,
nienotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności (w tym należności z tytułu dostaw i usług, salda bankowe i środki na
rachunkach oraz inne) wycenia się według kosztu zamortyzowanego metodą efektywnej stopy procentowej z
uwzględnieniem utraty wartości.
Dochód odsetkowy ujmuje się, stosując efektywną stopę procentową, z wyjątkiem należności krótkoterminowych, przy
których ujmowane dyskonta byłoby nieznaczące.
3.23.6. Utrata wartości aktywów finansowych
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza się analizę aktywów finansowych z wyjątkiem WGPW celem
stwierdzenia występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów finansowych w
przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub kilku zdarzeń po dacie
początkowego ujęcia danego składnika aktywów
szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z inwestycji uległy zmniejszeniu.

W przypadku inwestycji kapitałowych DDS za obiektywną przesłankę utraty wartości uznaje się znaczący lub przedłużający
się spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu.
Dla wszystkich innych rodzajów aktywów finansowych obiektywne przesłanki utraty wartości mogą obejmować:


znaczące trudności finansowe emitenta lub kontrahenta;



naruszenie umowy, np. niewywiązanie się lub opóźnienie w płatności odsetek lub kapitału;



prawdopodobieństwo upadłości lub restrukturyzacji finansowej firmy dłużnika;



zniknięcie aktywnego rynku danego składnika aktywów finansowych wskutek trudności finansowych.

Dla pewnych kategorii aktywów finansowych – np. należności z tytułu dostaw i usług, aktywów, które indywidualnie nie utraciły
wartości - dodatkowo przeprowadza się zbiorową ocenę występowania przesłanek utraty wartości. Obiektywne przesłanki
utraty wartości dotyczące portfela należności mogą obejmować doświadczenia Grupy z egzekwowaniem płatności,
zwiększenie liczby płatności opóźnionych powyżej 360 dni w portfelu oraz zauważalne zmiany krajowych lub lokalnych
warunków ekonomicznych korelujące z niewywiązywaniem się z zapłaty należności.
Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego zgodnie z zasadami zamortyzowanego kosztu będzie równa
różnicy między wartością bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych przepływów
pieniężnych zdyskontowanych według jego pierwotnej efektywnej stopy procentowej.
Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego według kosztu będzie równa różnicy między wartością
bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych
zdyskontowanych według bieżącej rynkowej stopy zwrotu podobnego składnika aktywów finansowych. Taki odpis nie ulega
odwróceniu w późniejszych okresach.
Wartość bilansowa składnika aktywów finansowych ulega bezpośredniemu obniżeniu o kwotę odpisu z tytułu utraty wartości,
z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których wartość bilansową redukuje się przy pomocy konta rezerwy. W
przypadku uznania należności z tytułu dostaw i usług za nieściągalne odpisuje się je w ciężar konta rezerwy. W przypadku
odzyskania uprzednio spisanej kwoty dopisuje się ją do salda na koncie rezerwy. Zmiany wartości bilansowej konta rezerwy
ujmuje się w wynik.
W przypadku utraty wartości składnika aktywów finansowych DDS skumulowane zyski lub straty uprzednio ujmowane w
pozostałych całkowitych dochodach przenosi się na wynik finansowy danego okresu.
Jeżeli utrata wartości aktywów finansowych wycenianych według kosztu zamortyzowanego ulegnie zmniejszeniu w kolejnym
okresie rozliczeniowym, a zmniejszenie to można obiektywnie powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło po ujęciu utraty
wartości, odpis z tego tytułu ulega odwróceniu przez wynik finansowy w kwocie bilansowej inwestycji na dzień odwrócenia
odpisu z tytułu utraty wartości nieprzekraczającej kosztu zamortyzowanego obliczonego bez uwzględnienia utraty wartości.
Utraty wartości papierów wartościowych DDS ujętej uprzednio w wynik nie odwraca się przez ten wynik. Zwiększenie wartości
godziwej po ujęciu utraty wartości ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitału z
przeszacowania inwestycji. Kwotę utraty wartości dłużnych papierów wartościowych DDS odwraca się przez wynik
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finansowy, jeżeli zwiększenie wartości godziwej inwestycji można w sposób obiektywny powiązać ze zdarzeniem, które
nastąpiło po dacie ujęcia tej utraty wartości.
3.23.7. Usunięcie aktywów finansowych z bilansu
Grupa usuwa z bilansu składnik aktywów finansowych w przypadku, gdy prawa umowne do przepływów pieniężnych
generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie dany składnik aktywów oraz wszystkie związane z nim rodzaje
ryzyka i korzyści wynikające z praw własności na inną jednostkę. W przypadku, gdy Grupa nie przenosi wszystkich rodzajów
ryzyka i korzyści wynikających z praw własności ani ich nie zachowuje, ale nadal sprawuje kontrolę nad przeniesionym
składnikiem aktywów, ujmuje zachowane udziały w tym składniku i związane z nimi zobowiązania, które będzie musiała
uiścić. Jeżeli Grupa zachowuje wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z prawa własności do przeniesionego
składnika aktywów, nadal ujmuje ten składnik oraz zabezpieczone finansowanie zewnętrzne na poczet otrzymanych korzyści.
W chwili całkowitego usunięcia składnika aktywów z bilansu różnicę między jego wartością bilansową a sumą otrzymanej i
należnej zapłaty oraz skumulowanego zysku lub straty ujętych w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowanych w
kapitale własnym ujmuje się w wynik.
W przypadku usunięcia z bilansu części składnika aktywów finansowych (np. jeżeli Grupa zachowuje możliwość odkupu
części przekazanego składnika aktywów), pierwotną wartość bilansową tego składnika alokuje się między część nadal
ujmowaną w ramach działalności kontynuowanej a część wyksięgowaną w oparciu o relatywne wartości godziwe tych części
na dzień przekazania. Różnicę między wartością bilansową alokowaną do części składnika aktywów usuniętej z bilansu a
sumą zapłaty otrzymanej za tę część oraz skumulowany zysk lub stratę alokowane do tej części i uprzednio ujmowane w
pozostałych całkowitych dochodach ujmuje się w wynik. Skumulowany zysk lub stratę uprzednio ujmowane w pozostałych
całkowitych dochodach, alokuje się między część składnika aktywów nadal ujmowaną w bilansie a część wyksięgowaną
odpowiednio do relatywnej wartości godziwej obu tych części.
3.24. Zobowiązania finansowe i instrumenty kapitałowe –polityka rachunkowości stosowana przed dniem 1 stycznia
2018 r. (MSR 39)

3.24.1. Klasyfikacja: instrumenty dłużne lub kapitałowe
Instrumenty dłużne i kapitałowe wyemitowane przez jednostki należące do grupy klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe
lub kapitał własny na podstawie postanowień umownych i definicji zobowiązania finansowego i instrumentu kapitałowego.
3.24.2. Instrumenty kapitałowe
Instrumenty kapitałowe to umowy, które odzwierciedlają rezydualny udział w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich jej
zobowiązań. Instrumenty kapitałowe emitowane przez Grupę ujmuje się w kwocie otrzymanych wpływów po odjęciu
bezpośrednich kosztów emisji.

Odkupione przez Spółkę własne instrumenty kapitałowe ujmuje się lub odnosi bezpośrednio w kapitale własnym. W
przypadku sprzedaży, zakupu, emisji lub umorzenia własnych instrumentów kapitałowych Spółki w wynik nie ujmuje się
żadnych związanych z tym zysków ani strat.
3.24.3. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako „wyceniane w WGPW” lub jako „pozostałe zobowiązania finansowe”.
3.24.3.1. Zobowiązania finansowe wyceniane w WGPW
Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu lub wyznaczone jako wyceniane w WGPW.
Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeżeli:


zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie;



stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie zgodnie z bieżącym
i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub



jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu mogą zostać wyznaczone jako
wyceniane w WGPW na
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taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w innych
warunkach; lub



składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych grup objętych
zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania
ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane
wewnętrznie; lub



stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a MSR 39
dopuszcza klasyfikację całego kontraktu do pozycji wycenianych w WGPW.

Zobowiązania finansowe wyceniane w WGPW są wykazywane w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty z tytułu
przeszacowania ujmuje się w wynik. Zysk lub strata ujęty w wyniku obejmuje wszelkie odsetki zapłacone od zobowiązań
finansowych i jest wykazywane w pozycji pozostałe przychody lub koszty finansowe.
3.24.3.2. Pozostałe zobowiązania finansowe
Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz inne zobowiązania) wycenia się według kosztu zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej.
Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego i alokacji
kosztu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych
przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów stanowiących integralną
część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej
użyteczności zobowiązania finansowego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie, do wartości bilansowej netto w
chwili początkowego ujęcia.
3.24.3.3. Zaprzestanie ujmowania zobowiązań finansowych
Grupa zaprzestaje ujmowania zobowiązań finansowych wyłącznie w przypadku ich wypełnienia, umorzenia lub wygaśnięcia.
Różnicę między wartością bilansową usuniętego zobowiązania finansowego a zapłatą uiszczoną lub należną ujmuje się w
wynik.
3.25. Rachunkowość zabezpieczeń
Spółki wchodzące w skład Grupy nie wykorzystują rachunkowości zabezpieczeń.
4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Grupie, zarząd jednostki dominującej zobowiązany jest do dokonywania
szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i
związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki
mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.
Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych ujmuje się w
okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeśli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie bieżącym i okresach
przyszłych, jeśli zmiana dotyczy ich na równi z okresem bieżącym.
4.1. Profesjonalny osąd w rachunkowości
Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami (patrz Nota 4.2), dokonane przez zarząd w
procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu
finansowym.

4.2. Niepewność szacunków
Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności na dzień
bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w następnym roku
obrotowym.

4.2.1. Rezerwy na premie
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W nocie 29 opisane zostały między innymi rezerwy na premie. Rezerwy na premie szacowane są zgodnie z przyjętym w
Grupie algorytmem w oparciu o pozyskaną i zrealizowaną marżę na poszczególnych projektach lub grupach projektów.
Obliczone wartości stanowią podstawę do podejmowania przez Zarząd decyzji o przewidywanej wartości premii do wypłaty.
Zarząd bierze pod uwagę wiele czynników, w tym aktualną i przewidywaną sytuację majątkową i finansową Grupy. Premia
ma charakter uznaniowy.
4.2.2. Okresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałych
Jak opisano w Nocie 3.17, Grupa weryfikuje przewidywane okresy użytkowania ekonomicznego składników pozycji
rzeczowych aktywów trwałych na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego. W bieżącym roku obrotowym zarząd
nie stwierdził, aby wartość użytkowa pewnych składników wymagała redukcji.
4.2.3. Rozliczanie kontraktów długoterminowych metodą szacowanego stopnia zaawansowania usługi
Jak opisano w nocie 3.10 Grupa dokonuje ustalenia stopnia zaawansowania kontraktów długoterminowych przez ustalenie
proporcji dotychczas poniesionych kosztów danego projektu do całkowitych szacowanych kosztów projektów. Z uwagi na
charakter prowadzonych projektów, a także możliwość pojawienia się nie przewidywanych wcześniej trudności związanych
z realizacją projektu może się okazać, iż rzeczywiste całkowite koszty realizacji projektu będą różniły się od dokonywanych
szacunków. Zmiana szacunków całkowitych kosztów realizacji projektów może spowodować, iż ustalony na dzień bilansowy
stopień zaawansowania projektu, a tym samym rozpoznany przychód, powinien być ustalony w innej wartości.
4.2.4 Aktywa z tytułu podatku odroczonego
W oparciu o prognozy na lata następne Zarząd Spółki Dominującej podejmuje decyzję o naliczeniu aktywa z tytułu podatku
odroczonego. Aktywo z tytułu ulgi podatkowej w SSE nalicza się wysokości 50% w SSV średniorocznego wynagrodzenia
dla nowoutworzonych miejsc pracy za okres możliwy do wykorzystania, nie dłuższy niż 24 miesiące. Aktywo jest
zdyskontowaną wartością naliczonej niewykorzystanej ulgi.

4.2.5. Rozliczenia podatkowe
Regulacje w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z
ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak ugruntowanych punktów
odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Brak
jednoznacznych interpretacji jasno określających przepisy podatkowe oraz relacje zarówno pomiędzy organami
państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do
nakładania kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone
wraz odsetkami. Te warunki powodują, zwiększone ryzyko podatkowe.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku
ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej
Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur
prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania jako czynność
dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i
celem przepisów ustawy podatkowej. Nowe regulacje wymagają znacznie większego osądu przy ocenie skutków
podatkowych poszczególnych transakcji.

Grupa ujmuje i wycenia należności/zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego, a także aktywa/rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego przy zastosowaniu wymogów MSR 12 Podatek dochodowy w oparciu o dochód do
opodatkowania (stratę podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe oraz odpowiednie stawki
podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych z rozliczeniami podatkowymi.
W październiku 2018 r. Unia Europejska zatwierdziła interpretację KIMSF 23 Niepewność co do traktowania podatkowego
dochodu, która będzie obowiązywała dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później.
Interpretacja ta wyjaśnia w jaki sposób należy stosować wymogi w zakresie ujmowania i wyceny zawarte w MSR 12 w
przypadku, gdy występuje niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego.
Nie przewiduje się, aby ww. interpretacja miała wpływ na wartość kapitałów własnych Grupy na moment jej pierwotnego
zastosowania, tj. 1 stycznia 2019 r.
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5. Przychody ze sprzedaży
Analiza przychodów ze sprzedaży Grupy za bieżący rok zarówno dla działalności kontynuowanej przedstawia się
następująco:
Okres zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

-

84 500

Przychody ze świadczenia usług

70 678 639

54 489 240

Razem przychody ze sprzedaży

70 678 639

54 573 740

474 841

313 169

71 153 480

54 886 909

Przychody ze sprzedaży towarów

Pozostałe przychody operacyjne
Przychody z działalności operacyjnej (bez dotacji)

5.1 Informacje geograficzne
Grupa działa w dwóch głównych obszarach geograficznych – w Polsce, będącej krajem jej siedziby oraz Europie. Wśród
pozostałych krajów dominującym rynkiem są Stany Zjednoczone.

Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne.
Okres zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

6 551 319

8 290 385

Kraje Unii Europejskiej

40 082 853

25 893 132

Pozostałe kraje

24 044 467

20 390 223

Razem

70 678 639

54 573 740

Okres zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

4 459 436

3 204 030

74 832

28 189

4 534 268

3 232 219

Sprzedaż krajowa

5.1 Koszty działalności operacyjnej

5.1.1 Amortyzacja i utrata wartości

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych
Koszty amortyzacji ogółem
Przypadające na:
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Działalność kontynuowaną

4 534 268

3 232 219

-

-

Okres zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych

-

-

Utrata wartości - wartości niematerialne i prawne

-

-

Koszty utraty wartości ogółem

-

-

-

-

Okres zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

28 143 797

21 757 945

4 511 894

3 225 719

Badania lekarskie i inne świadczenia

739 413

508 664

Szkolenia

147 410

344 898

57 632

59 424

Działalność zaniechaną

Przypadające na:
Działalność zaniechaną

5.1.2 Koszty świadczeń pracowniczych

Wynagrodzenia
Koszty ubezpieczeń społecznych
Koszty świadczeń emerytalnych

Odzież robocza
Zmiana wartości zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

-

Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych

-

Koszty świadczeń pracowniczych

33 600 146

25 896 649

Okres zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

4 645 430

-

5.1.3 Koszty badań i rozwoju ujęte w wynik w momencie podniesienia (*)

Koszty badań i rozwoju ujęte w wynik w momencie poniesienia

251

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

6. Segmenty operacyjne

6.1. Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody
Zgodnie z MSSF 8 Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane dotyczące trzech segmentów
operacyjnych.

Pierwszym segmentem są Usługi. Selvita świadczy usługi poprzez dwa główne działy: Dział Chemii Kontraktowej oraz Dział
Biologii Kontraktowej.

Drugim segmentem operacyjnym jest segment Bioinformatyczny.

6.2. Przychody i wyniki segmentów
Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością:
Wynik operacyjny w
segmencie

Przychody
Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017-

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

PLN

PLN

I segment - Usługi, w tym

65 484 739

49 470 520

8 946 170

5 165 979

przychody na rzecz klientów zewnętrznych

62 121 457

47 688 413

-

-

136 407

104 327

-

-

3 226 875

1 677 780

-

-

11 478 833

7 481 460

2 185 586

1 534 868

8 557 182

6 885 327

-

-

296 604

553 326

-

-

2 625 047

42 807

-

-

Niealokowane

474 841

313 170

-

1

Wyłączenia przychodów między segmentami"

433 012

657 654

(0)

(0)

77 005 401

56 607 496

11 131 755

6 700 848

przychody pomiędzy segmentami
przychody z dotacji
II segment - Bioinformatyka, w tym
przychody na rzecz klientów zewnętrznych
przychody pomiędzy segmentami
przychody z dotacji

Razem z działalności kontynuowanej

(*) w pozycji prezentowane są pozostałe przychody operacyjne wyłączeniem spisanych aktywowanych kosztów i przychodów
z grantów SEL120 z 2017 w kwocie 176.474 PLN

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości Grupy
opisana w Nocie 3. Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty po alokacji kosztów administracji
centralnej i wynagrodzenia zarządu oraz kosztów sprzedaży. Wynik ten nie uwzględnia udziału innych zysków i strat oraz
przychodów i kosztów finansowych. Informacje te przekazuje się osobom decydującym o przydziale zasobów i oceniających
wyniki finansowe segmentu.
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Koszty
Okres zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017-

PLN

PLN

I segment - Usługi, w tym

56 538 569

44 304 541

alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i koszty
sprzedaży

11 952 865

9 790 945

296 605

553 326

II segment - Bioinformatyka, w tym

9 293 247

5 946 592

alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i koszty
sprzedaży

2 496 543

1 799 995

koszty pomiędzy segmentami

136 407

104 328

Niealokowane**

474 841

313 169

Wyłączenia kosztów między segmentami

433 012

657 654

65 873 645

49 906 648

koszty pomiędzy segmentami

Razem z działalności kontynuowanej

(*) koszty niealokowane obejmują w szczególności program motywacyjny dla pracowników

6.3. Aktywa i zobowiązania segmentów

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

I segment – Usługi

64 940 431-

43 757 538

II segment – Bioinformatyka

7 643 541 -

4 182 347

Razem aktywa segmentów

72 583 972

47 939 885

Razem aktywa skonsolidowane

72 583 972

47 939 885

21 763 403

9 862
564

1 630 765

735 455

Aktywa segmentów

Zobowiązania segmentów
I segment – Usługi
II segment – Bioinformatyka
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Razem zobowiązania segmentów

23 394 168

10 598 019

Razem zobowiązania skonsolidowane

23 394 168

10 598 019

Dla celów monitorowania wyników osiąganych w poszczególnych segmentach oraz dla celów przydziału zasobów:


do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się: wartość firmy, niezakończone prace rozwojowe, udziały w
jednostkach stowarzyszonych, należności długoterminowe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, rzeczowe aktywa
trwałe, zapasy, należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu dotacji, aktywa wynikające z kontraktów
długoterminowych, aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego,



do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu
kontraktów długoterminowych, rezerwy na zobowiązania, przychody przyszłych okresów, zobowiązania finansowe.

6.4 Pozostałe informacje o segmentach

Zwiększenie aktywów
trwałych

Amortyzacja

I segment – Usługi
II segment – Bioinformatyka*
Razem działalność kontynuowana

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

PLN

PLN

4 397 540

3 177 880

16 697 995

3 959 619

136 728

54 339

552 820

129 429

4 534 268

3 232 219

17 250 815

4 089 048

6.5 Informacje o wiodących klientach
Okres zakończony
31/12/2018
I segment - Usługi

Okres zakończony
31/12/2017

Brak w segmencie klientów, których przychody za na dzień 30
kwietnia 2019 r., przekraczają 10% sprzedaży segmentu

III segment - Bioinformatyka
Klient D

2 298 372

1 650 588

Klient E

1 098 665

827 708

Klient F

960 986

642 460

Klient G

903 905

-

Klient H

-

-

Razem

5 261 928

3 120 756

7. Przychody finansowe
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Okres zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

682 389

71 728

-

-

158 635

31 147

-

-

523 754

40 581

706

1 070

Korekta dyskonta

-

-

Odsetki od należności budżetowych

-

-

Rozwiązanie rezerw bilansowych (odsetki)

-

-

706

1 016

-

54

683 095

72 798

Przychody finansowe z tytułu instrumentów finansowych
Dywidendy i udziały w zyskach
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Różnice kursowe
Pozostałe przychody finansowe

Zwrot Cash Back
Pozostałe
Razem przychody finansowe

8. Koszty finansowe

Okres zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

Koszty finansowe z tytułu instrumentów finansowych

9 231

1 561 142

Odsetki

3 838

17 227

Aktualizacja wartości

-

-

Odpis aktualizujący inwestycje

-

-

Strata na zbyciu inwestycji

-

-

5 393

1 543 915

90 126

30 895

Zmiana udziału w kapitale spółek zależnych

-

-

Koszty odsetkowe (efekt dyskonta)

-

-

444

-

-

-

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
Pozostałe koszty finansowe

Odsetki od zobowiązań budżetowych
Utworzenie rezerw bilansowych (odsetki)
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89 655

30 725

Koszty umowy kredytowej

-

170

Koszty emisji akcji

-

-

27

-

99 357

1 592 037

Pozostałe
Razem koszty finansowe

9. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

9.1 Pozostałe przychody operacyjne
Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

-

8 130

Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (+)

-

8 130

Wartość netto zbytych aktywów (-)

-

-

474 841

305 039

9 976

32 347

295

225

464 570

272 467

474 841

313 169

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

-

-

Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (-)

-

-

Wartość netto zbytych aktywów (+)

-

-

-

-

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:

Inne przychody operacyjne (tytuły):
Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania
Premia za zatrudnienie bezrobotnego
Zobowiązania umorzone
Zaokrąglenia
Pozostałe - sprzedaż usług pracownikom (LUX MED, Benefit, Genfit)

Razem pozostałe przychody operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
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Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie
Inne koszty operacyjne (tytuły):
Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania
Niedobory inwentaryzacyjne
Zwrot kosztów pracownikom - okulary korekcyjne
Koszty patentów zarzuconych
Odpisy na należności
Odpisy dotyczące aktywów z kontraktów długoterminowych
Przekazane darowizny
Pozostałe
Razem pozostałe koszty operacyjne

-

-

67 473

78 091

4 755

-

-

-

5 729

5 630

-

-

19 437

-

-

36 354

35 190

35 000

2 362

1 107

67 473

78 091

10. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

10.1. Podatek dochodowy ujęty w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

928 804

345 260

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego

-

-

Korekty dotyczące lat ubiegłych

-

-

Odroczony podatek dochodowy

(1 149 006)

(1 275 392)

(220 202)

(930 132)

Bieżący podatek dochodowy

Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

W zakresie podatku dochodowego Grupa podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Grupa nie stanowi podatkowej grupy
kapitałowej. Selvita S.A. i Selvita Services sp. z o.o. prowadzą działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółki
uzyskały zwolnienie podatkowe z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Rok podatkowy jak i bilansowy pokrywają się z
rokiem kalendarzowym.
10.2 Uzgodnienie wyniku podatkowe do wyniku księgowego kształtuje się następująco

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN
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Przychody i zyski w ewidencji
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77 688 496

56 680 294

5 377 929

2 980 582

736 201

472 857

Rozwiązane odpisy aktualizujące

-

-

Rozwiązane rezerwy

-

-

Kontrakty długoterminowe

-

1 619 548

Przychody z tytułu dotacji

4 641 728

888 177

Inne

-

-

Odsetki naliczone

-

-

1 010 877

-

1 010 877

-

Razem przychody podatkowe (1-2+3)

73 321 444

53 699 712

Koszty i straty w ewidencji

65 973 002

51 498 685

4 787 965

1 032 358

139 399

106 530

129

17 996

-

-

4 641 728

888 177

6 709

19 655

Faktury i opłaty wstępne leasingowe statystycznie

-

-

RMB

-

-

Kary, grzywny, odszkodowania

-

-

664 026

1 547 666

-

-

Utworzone rezerwy

113 331

449 153

Różnice kursowe

536 115

1 098 513

-

-

-

-

Amortyzacja KUP

-

-

Inne koszty NKUP

14 580

-

Przychody niepodlegające opodatkowaniu i wolne od podatku (tytuły):
Różnice kursowe

Przychody podatkowe, niebędące przychodami księgowymi (tytuły):
Kontrakty długoterminowe

Koszty i straty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):
PFRON
Koszty reprezentacji
Odsetki karne na rzecz budżetu
Koszty dotowane
Inne koszty NKUP

Koszty i straty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):
Utworzone odpisy aktualizujące

Niewypłacone wynagrodzenia oraz ZUS
Różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
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Koszty podatkowe, niebędące kosztami księgowymi (tytuły):

-

-

-

-

-

-

Razem koszty podatkowe

60 521 011

48 918 661

Dochód / strata

12 800 433

4 781 051

-

-

2 665 294

(3 033 698)

-

-

Dochód części usługowej Selvita S.A.

(158 416)

(4 443 121)

Dochód spółek zagranicznych

2 823 710

1 409 423

-

-

Wypłacone wynagrodzenia oraz ZUS ujęte w kosztach w roku ubiegłym
Różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dochody wolne od opodatkowania (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim)
Odliczenia od dochodu (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim):
Straty podatkowe z lat ubiegłych

Darowizny
Inne - Fundusz CBR
Podstawa opodatkowania

10 135 139

7 814 749

1 925 676

1 484 802

Odliczenia od podatku

996 872

1 139 542

Podatek należny

928 804

345 260

Podatek dochodowy wg stawki

Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. Od 2004 roku
obowiązującą, według znowelizowanych przepisów, jest stawka 19%.
10.3. Bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

Bieżące aktywa podatkowe

-

-

Należny zwrot podatku

-

-

Bieżące zobowiązania podatkowe

198 052

-

Podatek dochodowy do zapłaty

198 052

-

10.4. Saldo podatku odroczonego
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Poniżej znajduje się analiza aktywów z tytułu odroczonego podatku / (zobowiązania) w skonsolidowanym sprawozdaniu z
sytuacji finansowej:

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Stan na

Stan na

31/12/2018

31/12/2017

PLN

PLN

4 336 109

3 538 391

187 845

40 132

4 148 264

3 498 259

260

CZĘŚĆ III

Tytuły różnic przejściowych - różnica pomiędzy podatkową
a bilansową wartością:

DOKUMENT REJESTRACYJNY
zmiana aktywa ujęta w
korespondencji z wynikiem
finansowym za okres

stan aktywa w bilansie
na dzień
Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

od 01/01 do
31/12/2018

zmiana aktywa ujęta w
korespondencji z kapitałem za
okres

od 01/01 do
31/12/2017

od 01/01 do
31/12/2018

od 01/01 do
31/12/207

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (bez
leasingu)

-

18 886

(18 886)

(114 351)

-

-

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w
leasingu operacyjno - finansowym

-

-

-

-

-

-

- pożyczek udzielonych (odpisy aktualizujące, różnice kursowe,
wycena w skorygowanej cenie nabycia)

-

-

-

-

-

-

- aktywów finansowych wycenianych w cenie nabycia

-

-

-

-

-

-

3 793 199

3 389 542

403 657

(2 036 839)

-

-

- aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej

-

-

-

-

-

-

- zapasów (odpisy aktualizujące, bonusy i rabaty rozliczone na
zapas)

-

-

-

-

-

-

- należności handlowych i innych (odpisy aktualizujące, różnice
kursowe)

-

-

-

-

-

-

30 559

-

30 559

(23 012)

-

-

-

-

-

-

-

-

379 223

68 576

310 647

(69 482)

-

-

-

-

-

-

-

-

21 605

61 387

(39 782)

49 655

-

-

-

-

-

-

-

-

- z tytułu SSE

- kontrakty długoterminowe
- rezerw na świadczenia pracownicze
- pozostałych rezerw
- kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena w skorygowanej
cenie nabycia, różnice kursowe)
- zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz ZUS
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- pozostałe różnice przejściowe
Razem
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-

-

-

(17 505)

-

-

111 523

-

111 523

(108)

-

-

4 336 109

3 538 391

797 718

(2 211 642)

-

-

10.5 Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystane ulgi podatkowe
Na dzień bilansowy nie zostały wykazane następujące aktywa z tytułu podatku odroczonego:
Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

Straty podatkowe

-

-

Ulgi podatkowe

-

-

Bierne rozliczenia kosztów

-

-

Różnice kursowe

-

-

Pozostałe

-

-

Nieujęta rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

-

Razem nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego

-

-

4 336 109

3 538 391

Razem aktywa (ujęte i nieujęte) z tytułu podatku odroczonego
Sposób kalkulacji z aktywa został opisany w nocie 4.2.4
10.6. Straty podatkowe możliwe do odliczenia
Brak strat z lat ubiegłych

10.7. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
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Tytuły różnic przejściowych - różnica pomiędzy podatkową
a bilansową wartością:

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Rezerwa z tytułu podatku
odroczonego

Stan na
31/12/2018

zmiana rezerwy
ujęta w
korespondencji z
kapitałem
za okres

zmiana rezerwy ujęta w
korespondencji z wynikiem
finansowym za okres

Stan na
31/12/2017

od 01/01 do
31/12/2018

od 01/01 do
31/12/2017

od 01/01 do
31/12/2018

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (bez leasingu)

3 290

-

-

-

-

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w leasingu
finansowym

-

-

-

-

-

- pożyczek udzielonych (różnice kursowe, skorygowana cena nabycia)

-

-

-

-

-

- aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej

-

-

-

-

-

- należności handlowych i innych (różnice kursowe)

-

-

-

-

-

29 989

-

29 989

-

-

- kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena w skorygowanej cenie
nabycia, różnice kursowe)

-

-

-

-

-

- zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej (przecena
do wartości godziwej)

-

-

-

-

-

117 493

14 356

103 137

(44 808)

-

-

-

-

-

-

37 073

25 776

11 297

(14 433)

-

-

-

-

-

-

187 845

40 132

144 423

(59 241)

-

- należności (przychody zarachowane statystycznie) odsetki od lokat

- zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)
- niewykorzystana część funduszu Innowacyjności
- pozostałe różnice przejściowe
-wycena udziałów w Nodthera
Razem
11. Działalność zaniechana
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W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

12. Aktywa przeznaczone do zbycia
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

13. Zysk na akcje
Dla potrzeb określenia zysku na akcję, dla celów ilustracyjnych przyjęto liczbę akcji, która zgodnie z Planem Podziału zostanie wyemitowana przez Spółkę Przejmującą.
Okres zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

gr na akcję

gr na akcję

66,4

29,6

66,4

29,6

-

-

Podstawowy zysk na akcję ogółem

66,4

29,6

Zysk rozwodniony na akcję:

68,3

29,6

Podstawowy zysk na akcję:
Z działalności kontynuowanej
Z działalności zaniechanej

Z działalności kontynuowanej
Z działalności zaniechanej
Zysk rozwodniony na akcję ogółem

68,3

29,6

-

-

68,3

29,6
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13.1 Podstawowy zysk na akcję
Zysk i średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego na akcję:

Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Inne - udziałom niedającym kontroli
Zysk wykorzystany do obliczenia podstawowego zysku przypadającego
na akcję ogółem

Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia
rozwodnionego zysku na akcję

Okres zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

10 598 156

3 926 485

998 804

324 993

11 596 960

4 251 478

Okres zakończony
31/12/2018

Okres zakończony
31/12/2017

szt.

szt.

15 522 744

13 771 229

14. Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości bilansowe:

Stan na 31/12/2018

Stan na 31/12/2017

PLN

PLN

-

-

1 721 375

641 160

811 927

416 733

Środki transportu

27 913

39 158

Inne środki trwałe

13 427 699

3 436 413

1 283 289

-

-

-

17 272 203

4 533 464

Grunty własne
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny

Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość
środków trwałych.

Grupa użytkuje środki trwałe na podstawie umów leasingu, zaklasyfikowanych do ujęcia w ewidencji bilansowej jako leasing
finansowy. Wartość bilansowa tych składników na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 6.748.949 PLN (31 grudnia 2017
roku wynosiła 978.834 PLN).

265

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

Grunty

-

-

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

-

Urządzenia techniczne i maszyny

-

-

Środki transportu

-

-

Inne środki trwałe

6 748 949

978 834

6 748 949

978 834

Grupa użytkuje na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu środki trwałe służące działalności operacyjnej Grupy.
Wynajmowana jest także powierzchnia biurowa i laboratoryjna. Miesięczny koszt wynajmowanej powierzchni w roku 2018
wynosił średnio 366 tys. PLN.
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy i najmu

Minimalne opłaty

Nie dłużej niż 1 rok
Dłużej niż 1 rok i do 5 lat
Powyżej 5 lat

Minus przyszłe obciążenia finansowe
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

Stan na 31/12/2018

Stan na 31/12/2017

PLN

PLN

2 597 895

3 088 154

17 996 478

11 406 895

3 081 195

576 976

23 675 568

22 354 665

-

-

23 675 568

22 354 665

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie użytkowała gruntów wieczyście.

W 2019 roku Grupa planuje nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 2.000 tys. PLN. Grupa nie planuje ponoszenia
nakładów na ochronę środowiska.
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14.1 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w bieżącym okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie

Grunty

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki
trwałe w
budowie

Razem

Wartość brutto - stan na początek okresu

-

1 095 754

686 742

616 333

9 766 608

-

12 165 437

Zwiększenia wartości brutto (tytuły):

-

1 180 899

782 663

-

14 003 964

1 283 289

17 250 815

- nabycie

-

1 180 899

782 663

-

14 003 964

1 283 289

17 250 815

- przyjęcie ze środków trwałych w budowie

-

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):

-

500

-

-

-

-

500

- sprzedaż

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

500

-

-

-

-

500

'- inne

-

-

-

-

-

-

-

Wartość brutto - stan na koniec okresu

-

2 276 153

1 469 405

616 333

23 770 572

1 283 289

29 415 752

Umorzenie - stan na początek okresu

-

454 594

270 009

577 175

6 330 195

-

7 631 973

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

-

100 184

387 469

11 245

4 012 678

-

4 511 576

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

-

100 184

387 469

11 245

4 012 678

-

4 511 576

- inne

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia umorzenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja

-

-

-

-

-

-

-

- inne

-

-

-

-

-

-

-

-
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Grunty

Umorzenie - stan na koniec okresu

-

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki
trwałe w
budowie

Razem

554 778

657 478

588 420

10 342 872

-

12 143 549

Wartość netto - stan na początek okresu

-

641 160

416 733

39 158

3 436 413

-

4 533 464

Wartość netto - stan na koniec okresu

-

1 721 375

811 927

27 913

13 427 700

1 283 289

17 272 203

14.2 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w poprzednim okresie sprawozdawczym

Grunty

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki trwałe
w budowie

Razem

Wartość brutto - stan na początek okresu

-

814 090

703 877

545 704

6 546 837

-

8 610 508

Zwiększenia wartości brutto (tytuły):

-

281 664

480 054

110 629

3 216 701

-

4 089 047

- nabycie

-

281 664

480 054

-

3 170 593

-

3 932 310

- inne

-

-

-

110 629

46 108

-

156 737

Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):

-

-

497 188

40 000

3 070

-

478 534

- sprzedaż

-

-

-

40 000

-

-

40 000

- likwidacja

-

-

435 464

-

3 070

-

438 534

- sprzedaż spółki zależnej

-

-

61 724

-

-

-

-

Wartość brutto - stan na koniec okresu

-

1 095 754

686 742

616 333

9 766 608

-

12 165 437

Umorzenie - stan na początek okresu

-

325 054

603 042

491 632

3 332 717

-

4 752 445

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

-

129 539

87 218

125 543

3 000 548

-

3 342 848

Wyszczególnienie
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Grunty

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki trwałe
w budowie

Razem

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

-

129 539

87 218

14 914

3 000 548

-

3 232 219

- inne

-

-

-

110 629

-

-

110 629

- nabycie spółki zależnej

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia umorzenia (tytuły):

-

-

420 250

40 000

3 070

-

463 320

- sprzedaż

-

-

-

40 000

-

-

40 000

- likwidacja

-

-

396 820

-

3 070

-

399 890

- inne

-

-

23 430

-

-

-

23 430

Umorzenie - stan na koniec okresu

-

454 594

270 009

577 175

6 330 195

-

7 631 973

Wartość netto - stan na początek okresu

-

489 036

100 835

54 072

3 214 120

-

3 858 063

Wartość netto - stan na koniec okresu

-

641 160

416 733

39 158

3 436 413

-

4 533 464

Wyszczególnienie
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15. Wartość firmy

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

280 740

280 740

-

-

280 740

280 740

Według kosztu
Skumulowana utrata wartości

15.1 Wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych w bieżącym okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie

Biocentrum
z o.o.

Spółka

Razem

Odpisy
Wartość
aktualizujące
firmy na
z tytułu
koniec
utraty
okresu
wartości

Wartość
bilansowa
wartości
firmy na
koniec
okresu

Wartość firmy na
początek okresu

Zwiększenie
stanu z tytułu
nabycia

Zmniejszenie
stanu z tytułu
sprzedaży

280 740

-

-

280 740

-

280 740

280 740

-

-

280 740

-

280 740

15.2 Wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych i współzależnych w poprzednim okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie

Biocentrum
z o.o.

Spółka

Razem

Odpisy
Wartość
aktualizujące
firmy na
z tytułu
koniec
utraty
okresu
wartości

Wartość
bilansowa
wartości
firmy na
koniec
okresu

Wartość firmy
na początek
okresu

Zwiększenie
stanu z tytułu
nabycia

Zmniejszenie
stanu z tytułu
sprzedaży

280 740

-

-

280 740

-

280 740

280 740

-

-

280 740

-

280 740

16. Pozostałe aktywa niematerialne

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

Patenty

-

-

Oprogramowanie

-

-

Wartości bilansowe
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Pozostałe aktywa niematerialne
Aktywa niematerialne w trakcie realizacji

91 509

72 645

-

-

91 509

72 645

Grupa nie użytkuje wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umów leasingu, zaklasyfikowanych do ujęcia w
ewidencji bilansowej jako leasing finansowy.

16.1 Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w bieżącym okresie sprawozdawczym

Koszty
zakończonyc Wartość
h prac
firmy
rozwojowych

Wyszczególnienie

Inne
wartości
niematerialn
e i prawne

Wartości
niematerialn
e i prawne w
trakcie
realizacji

Zaliczki na
wartości
niematerialn
e i prawne

Razem

Wartość brutto - stan na
początek okresu

-

-

197 570

-

-

197 570

Zwiększenia wartości brutto
(tytuły):

-

-

41 556

-

-

41 556

-

-

41 556

-

-

41 556

- przyjęcie z środków
trwałych w budowie

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia wartości brutto
(tytuły):

-

-

-

-

-

Wartość brutto - stan na
koniec okresu

-

-

-

-

239 126

- nabycie

Umorzenie
stan
początek okresu
Zwiększenia
(tytuły):

239 126

na
124 925

124 925

umorzenia
-

-

22 692

-

-

22 692

odpisy
amortyzacyjne/umorzeniowe

-

-

22 692

-

-

22 692

Zmniejszenia
(tytuły):

-

-

-

-

-

-

Umorzenie - stan na koniec
okresu

-

-

147 617

-

-

147 617

Wartość netto - stan na
początek okresu

-

-

72 645

-

-

72 645

Wartość netto - stan na
koniec okresu

-

-

91 509

-

-

91 509

umorzenia

16.2 Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w poprzednim okresie sprawozdawczym
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Wartości
Koszty
Zaliczki na
Inne wartości niematerialne
zakończonych Wartość
wartości
niematerialne
i prawne w
prac
firmy
niematerialne
i prawne
trakcie
rozwojowych
i prawne
realizacji

Razem

Wartość brutto - stan na
początek okresu

-

-

80 857

-

-

80 857

Zwiększenia wartości brutto
(tytuły):

-

-

116 713

-

-

116 713

-

-

116 713

-

-

116 713

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż spółki zależnej

-

-

-

-

-

-

-

-

197 570

-

-

197 570

- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto
(tytuły):

Wartość brutto - stan na
koniec okresu
Umorzenie - stan na
początek okresu

80 302

632 120

Zwiększenia umorzenia
(tytuły):

-

-

44 623

-

-

44 623

- odpisy
amortyzacyjne/umorzeniowe

-

-

44 623

-

-

44 623

Zmniejszenia umorzenia
(tytuły):

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż spółki zależnej

-

-

-

-

-

-

Umorzenie - stan na koniec
okresu

-

-

124 925

-

-

124 925

Wartość netto - stan na
początek okresu

-

-

555

-

-

555

Wartość netto - stan na
koniec okresu

-

-

72 645

-

-

72 645

17. Jednostki zależne
Szczegółowe informacje dotyczące jednostek zależnych objętych konsolidacją przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki zależnej

Podstawowa
działalność

Miejsce
rejestracji
i prowadzenia
działalności

Procentowa wielkość udziałów
oraz praw do głosów posiadanych
przez Grupę
Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017
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Biocentrum Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczych i
technicznych

30-348 Kraków
ul.
Bobrzyńskiego
14

100%

100%

Selvita Services Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczych i
technicznych

30-348 Kraków
ul.
Bobrzyńskiego
14

100%

100%

Selvita Inc.

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczych i
technicznych

Stan Delaware w
USA

100%

100%

Selvita Ltd

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczych i
technicznych

Cambridge w
Wielkiej Brytanii

100%

100%

Ardigen S.A.

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczych i
technicznych

30-348 Kraków
ul.
Bobrzyńskiego
14

51,85%

51,63%

17.1. Szczegóły na temat jednostek zależnych, które mają istotne udziały niekontrolujące

Poniższa tabela przedstawia szczegóły na temat jednostek zależnych w Grupie, które mają istotne udziały niekontrolujące:

Nazwa
jednostki

Ardigen
S.A.

Miejsce
rejestracji
i
prowadzenia
działalności

30-348 Kraków ul.
Bobrzyńskiego 14

Procentowa wielkość
udziałów oraz praw do
głosów posiadanych
przez Grupę

Zysk (strata) zalokowana
na niekontrolujące
udziały

Skumulowana wartość
niekontrolujących
udziałów

Stan na
Stan na
31/12/2018 31/12/2017

Stan na
Stan na
31/12/2018 31/12/2017

Stan na
Stan na
31/12/2018 31/12/2017

51,85%

51,63%

998 804

324 993

2 947 424

1 697 642

(I) Selvita S.A. posiada 51,85% udziałów w spółce Ardigen S.A. Umowa zawarta między Grupą a innymi inwestorami daje
jednak Grupie prawo powoływania i odwoływania większości członków zarządu spółki Ardigen S.A.. Decyzje dotyczące
istotnych działań tej spółki podejmuje jej zarząd zwykłą większością głosów. Na tej podstawie Zarząd Grupy stwierdził, że
Grupa sprawuje kontrolę nad spółką Ardigen S.A., która została objęta konsolidacją w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
Podsumowanie informacji finansowych w odniesieniu do każdych jednostek zależnych Grupy posiadające istotne udziały
niekontrolujące. Wykazane kwoty poniżej stanowią kwoty przed eliminacjami transakcji między jednostkami w Grupie.

Ardigen S.A.

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN
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Aktywa obrotowe

7 489 911

4 677 603

Aktywa trwałe

2 081 133

1 820 068

Zobowiązania krótkoterminowe

1 406 481

666 711

Zobowiązania długoterminowe

212 219

16 413

Kapitał przypisany właścicielom jednostki

4 540 919

3 917 058

Niekontrolujące udziały

2 947 424

1 697 642

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

11 529 675

6 967 069

Koszty

9 115 490

5 848 546

Zysk (strata) za rok obrotowy

2 414 185

1 118 523

Zysk (strata) przypisany właścicielom spółki

1 415 381

346 896

998 804

324 993

2 414 185

671 889

Pozostałe całkowite dochody przypisane właścicielom spółki

-

-

Pozostałe całkowite dochody przypisane niekontrolującym udziałowcom

-

-

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy

-

-

1 415 381

346 896

998 804

324 993

2 414 185

671 889

-

-

Przychody

Zysk (strata) przypisany niekontrolującym udziałowcom
Zysk (strata) za rok obrotowy

Całkowite dochody razem przypisane właścicielom spółki
Całkowite dochody razem przypisane niekontrolującym udziałowcom
Całkowite dochody razem za rok obrotowy

Wypłacone dywidendy niekontrolującym udziałowcom

17.2 Zmiany własnościowe Grupy - udziały w jednostkach zależnych
W roku 2018 nie wystąpiły zmiany kapitału podstawowego Spółki Ardigen S.A.
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17.3 Istotne ograniczenia
W bieżącym okresie nie występowały ograniczenia.

17.4 Wsparcie finansowe
W roku 2018 Selvita S.A. nie udzieliła wsparcia finansowego.

18. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Na dzień 31 grudnia 2018 roku brak inwestycji w jednostkach stowarzyszonych.
19. Udziały niedające kontroli

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

1 697 641

336 824

998 804

324 992

Dopłaty do kapitału

-

1 035 825

Rejestracja akcji pracowniczych

-

-

250 979

-

2 947 424

1 697 641

Saldo na początek okresu sprawozdawczego
Udział w zyskach w ciągu roku

Dodatkowe udziały niedające kontroli powstałe na sprzedaży udziałów spółki
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
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19. Pozostałe aktywa finansowe

20.1 Zakres zmian wartości aktywów finansowych w bieżącym okresie sprawozdawczym

Wartość bilansowa

Wartość godziwa

Instrumenty
finansowe
wyceniane
metoda
zamortyzowan
ego kosztu

Instrumenty
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
inne całkowite
dochody

Instrumenty
finansowe
wyceniane w
wartości
godziwej przez
wynik
finansowy

Razem

Poziom I

Poziom II

Razem

Aktywa finansowe na początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

Zwiększenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

- nabycie

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

Aktywa finansowe na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

Wyszczególnienie

Oprocentowanie udzielonych pożyczek oparte jest o wskaźnik referencyjny i nie kalkuluje się oczekiwanej utraty wartości.
20.2 Zakres zmian wartości aktywów finansowych w poprzednim okresie sprawozdawczym

Pożyczki
udzielone

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Instrumenty
pochodne

Razem

Poziom I

Poziom II

Razem

Aktywa finansowe na początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

Zwiększenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

- nabycie / udzielenie pożyczki

-

-

-

-

-

-

-
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Pożyczki
udzielone

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

Instrumenty
pochodne

Razem

Poziom I

Poziom II

Razem

Zmniejszenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

Aktywa finansowe na koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

21. Pozostałe aktywa długoterminowe
Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

91 800

195 661

Rozliczenia międzyokresowe czynne

-

-

Odsetki od leasingu finansowego

-

-

Ubezpieczenie

-

-

Usługi naprawy i serwisu

-

-

Pozostałe

-

-

91 800

195 661

Kaucje wpłacone
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22. Pozostałe aktywa
Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

135 122

98 244

1 085 523

1 619 699

-

-

47 338

40 031

Usługi naprawy i serwisu

-

-

Pozostałe

-

-

1 267 983

1 757 974

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

1 110 324

570 676

Towary

-

-

Zaliczki na dostawy

-

-

1 110 324

570 676

Zaliczki na koszty
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Odsetki od leasingu finansowego
Ubezpieczenie

23. Zapasy

Materiały

Razem

Wartość zapasów ujęta w wynik w roku 2018 wynosiła 8.464.965 PLN.

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie tworzyła odpisów aktualizujących
wartość zapasów. Grupa dokonuje zakupów towarów i materiałów bezpośrednio potrzebnych do realizacji projektu.
Materiały są zużywane na bieżąco, dlatego nie ma trwałej utraty wartości zapasu, a tym samym konieczności
tworzenia odpisu.
24. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

Należności z tytuł dostaw i usług
Należności od jednostek stowarzyszonych
Rezerwa na należności zagrożone

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

15 496 472

13 272 393

-

-

(121 333)

(76 421)
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Należności z tytułu podatków, (VAT)
Inne - rozrachunki z pracownikami, wadium
Należne dotacje

15 375 139

13 195 972

1 066 471

547 959

466 647

79 428

3 653 552

419 601

20 561 809

14 242 960

24.1 Należności z tytułu dostaw i usług
Grupa w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług dokonała na dzień 31 grudnia 2018 r. oszacowania
oczekiwanych strat kredytowych w oparciu o macierz rezerw, zdefiniowaną na podstawie danych historycznych
dotyczących strat kredytowych. Uznano, że należności poszczególnych kontrahentów charakteryzują się
podobnym poziomem ryzyka, nie dokonano podziału na grupy.
Różnica między wysokością odpisu wykazanego w poprzednim okresie sprawozdawczym w stosunku do odpisu
obliczonego metodą oczekiwanych strat na koniec bieżącego roku była nieznaczna. W związku z tym nie zmieniono
wysokości odpisu w stosunku do roku ubiegłego.
Poniższa tabela przedstawia kalkulację oczekiwanych strat kredytowych w odniesieniu do należności z tytułu
dostaw i usług
Saldo niespłaconych
należności na dzień
bilansowy

Stopa oczekiwanej straty
kredytowej
(skorygowana)

Wysokość odpisu na
oczekiwane straty
kredytowe

Nieprzeterminowane

9 993 217

0,02%

2 095

1-30 dni po terminie

4 002 285

0,04%

1 723

31-60 dni po terminie

197 616

0,14%

281

61-90 dni po terminie

37 858

1,74%

659

7 361

1,46%

107

0

0,00%

0

116 468

100,00%

116 468

91-180 dni po
terminie
181-365 dni po
terminie
Ponad 365 po
terminie
Razem

14 354 805

121 333

Średni termin spłaty przeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 32 dni. Przed
przyjęciem nowego klienta Grupa dokonuje oceny jego zdolności kredytowej. Ze względu na specyfikę działalności
Grupa współpracuje z jednostkami znanymi w branży, co wpływa na ocenę ryzyka kredytowego. Terminy płatności
są elementem oferty przedstawianej kontrahentowi.

Odpis na oczekiwane straty kredytowe*

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017
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PLN

PLN

Stan na początek okresu sprawozdawczego

76 421

76 421

Odpis na oczekiwane straty kredytowe*

44 912

-

Kwoty odpisane jako nieściągalne

-

-

Kwoty odzyskane w ciągu roku

-

-

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości

-

-

Odwrócenie dyskonta

-

-

121 333

76 421

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
*Odpis z tytułu utraty wartości należności w przypadku stanu na dzień 31/12/2017
25. Przychody ujmowane w miarę upływu czasu

Grupa zastosowała MSSF 15 Przychody z umów z klientami od 1 stycznia 2018 roku. MSSF 15 zastępuje
dotychczas obowiązujące wytyczne dotyczące ujmowania przychodów, zawarte w MSR 18 Przychody, MSR 11
Umowy o usługę budowlaną oraz w związanych z nimi interpretacjach.
Zgodnie z zasadą MSSF 15, Grupa ujmuje przychód w sposób, który przedstawia transakcję transferu na klienta
przyrzeczonych towarów lub usług, w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, którego Spółka
spodziewa się w zamian za te towary lub usługi. Wobec powyższego, kluczowe jest prawidłowe określenie
momentu oraz wysokości ujmowanych przez Spółkę przychodów.
Standard wprowadził następujący jednolity 5-etapowy model ujmowania przychodów:
-Etap 1: Identyfikacja umowy z klientem,
-Etap 2: Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,
-Etap 3: Ustalenie ceny transakcyjnej,
-Etap 4: Alokacja ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia zawartych w umowie,
-Etap 5: Ujęcie przychodu w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania
świadczenia.

Zgodnie z MSSF 15, Grupa ujmuje przychód w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do
wykonania świadczenia, czyli w momencie przeniesienia na klienta kontroli nad towarami lub usługami będącymi
przedmiotem tego zobowiązania. Przychody ujmowane są jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została
przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia.
Grupa przenosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do
wykonania świadczenia oraz ujmuje przychody w miarę upływu czasu jeśli spełniony jest jeden z następujących
warunków:
- klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia w miarę jego wykonywania
- w wyniku wykonania świadczenia powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów, a kontrolę nad tym
składnikiem aktywów - w miarę jego powstawania lub ulepszania sprawuje klient
- w wyniku wykonania świadczenia nie powstaje składnik o alternatywnym zastosowaniu dla Grupy, a Grupie
przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.

Grupa zastosowała wymogi standardu MMSF 15 z wykorzystaniem zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego
ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku. Zgodnie z dopuszczoną przez standard możliwością, Grupa zrezygnowała
ze przekształcenia danych porównywalnych. Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz za 1 półrocze 2017 roku
zostały sporządzone w oparciu o MSR 18 i MSR 11.
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Wpływ zastosowania MSSF 15 na pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy w 2018 roku w
porównaniu z MSR 11, MSR 18 i związanymi z nimi interpretacjami był nieistotny. Zastosowanie MSSF 15
spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży o 360 tys. PLN. Dodatkowo Grupa ujawniła informacje dotyczące
szacunkowego wpływu zastosowania MSSF 15 w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za
rok 2017.

W okresie sprawozdawczym Grupa podpisała zlecenia do realizacji w postaci kontraktów rozliczanych w miarę
upływu czasu. Ogólna wartość otwartych kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu na koniec okresu
sprawozdawczego wynosiła 18.542.828 PLN. Grupa stosuje dwie metody pomiaru stopnia całkowitego spełnienia
zobowiązania do wykonania świadczenia spełnianego w czasie, obejmującymi:
a)

b)

1.
2.

metodę opartą na wynikach, tj. ujmuje przychody na podstawie bezpośredniego pomiaru wartości dla
klienta dóbr i usług które zostały dotychczas przekazane na rzecz klienta, w stosunku do pozostałych dóbr
lub usług przyrzeczonych w umowie, poprzez ocenę osiągniętych wyników i etapów
metodę oparta na nakładach tj. ujmuje przychody w oparciu o stopnień zaawansowania prac
proporcjonalnie do udziału poniesionych kosztów w całości kosztów kontraktu.

Fakturowanie niezakończonych na dzień bilansowy kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu:
6.471.363 PLN.
Przychody z niezakończonych na dzień bilansowy kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu:
6.149.707 PLN.

Umowy w trakcie realizacji na koniec okresu sprawozdawczego:

Koszty poniesione plus ujęte zyski minus straty poniesione do dnia bilansowego
Minus: faktury wystawiane zgodnie z postępem prac

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

6 106 289

1 100 521

(6 471 363)

(846 896)

(365 074)

253 625

791 604

633 207

(1 156 678)

(379 582)

(365 074)

253 625

Ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako kwoty należne:
Od klientów w ramach usług długoterminowych
Na rzecz klientów w ramach usług długoterminowych

26. Kapitał podstawowy
Selvita CRO nie jest odrębnym podmiotem prawnym i w związku z tym nie posiada kapitału akcyjnego. W niniejszej
nocie zostały zaprezentowane informacje odnośnie kapitału akcyjnego Selvita S.A. jako spółki w ramach której
funkcjonuje Selvita CRO.

Zarejestrowany kapitał akcyjny

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

6 388 492

5 508 492

6 388 492

5 508 492
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W dniu 16 marca 2018 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z publiczną
emisją akcji serii H. Wyemitowano 2.200.000 akcji po cenie 61 PLN/akcja.

26.1. Kapitał podstawowy wg stanu na dzień bilansowy
Stan na 31/12/2018

Stan na 31/12/2017

PLN

PLN

15 971 229

13 771 229

0,40

0,40

6 388 492

5 508 492

Liczba akcji / udziałów
Wartość nominalna 1 akcji / udziału
Kapitał podstawowy

Struktura kapitału podstawowego wg stanu na dzień 31/12/2018

Rodzaj
uprzywilejowania

Liczba
akcji / udziałów

Wartość serii /
emisji wg
wartości
nominalnej

2 głosy / 1 akcja

4 050 000

1 620 000

Akcje serii "B" zwykłe

brak

1 329 500

531 800

Akcje serii "C" zwykłe

brak

1 833 000

733 200

Akcje serii "D" zwykłe

brak

551 066

220 426

Akcje serii "E" zwykłe

brak

2 700 000

1 080 000

Akcje serii "F" zwykłe

brak

2 651 891

1 060 756

Akcje serii "G1" zwykłe

brak

327 886

131 154

Akcje serii "G2" zwykłe

brak

327 886

131 154

Akcje serii "H" zwykłe

brak

2 200 000

880 000

Razem

15 971 229

6 388 492

Seria
/
emisja
Rodzaj
Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)
uprzywilejowania

Liczba
akcji / udziałów

Wartość serii /
emisji wg
wartości
nominalnej

2 głosy / 1 akcja

4 050 000

1 620 000

Akcje serii "B" zwykłe

brak

1 329 500

531 800

Akcje serii "C" zwykłe

brak

1 833 000

733 200

Seria / emisja
Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)

Akcje serii "A" imienne

Struktura kapitału podstawowego wg stanu na dzień 31/12/2017

Akcje serii "A" imienne
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Akcje serii "D" zwykłe

brak

551 066

220 426

Akcje serii "E" zwykłe

brak

2 700 000

1 080 000

Akcje serii "F" zwykłe

brak

2 651 891

1 060 756

Akcje serii "G1" zwykłe

brak

327 886

131 154

Akcje serii "G2" zwykłe

brak

327 886

131 154

Razem

13 771 229

5 508 492

Struktura właścicielska
Stan na dzień 31/12/2018
Liczba
akcji /
udziałów

% kapitału
podstawow
ego

Liczba
głosów

% ogólnej
liczby
głosów

Paweł Tadeusz Przewięźlikowski

4 990 880

31,25%

8 490 880

42,41%

Bogusław Stanisław Sieczkowski

924 384

5,79%

1 474 384

7,36%

Augebit
Fundusz
Inwestycyjny
Zamknięty
(bezpośrednio oraz pośrednio przez Privatech
Holdings Limited)

1 039 738

7,55%

1 039 738

5,83%

Nationale Nederlanden PTE S.A.

1 316 969

8,25%

1 316 969

6,58%

Pozostali akcjonariusze (poniżej 5% głosów na WZ)

7 699 258

47,16%

7 699 258

37,82%

15 971 229

100,00%

20 021 229

100,00%

Akcjonariusz / udziałowiec

Razem
Stan na dzień 31/12/2017

Akcjonariusz / udziałowiec

Liczba
% kapitału
akcji /
podstawowego
udziałów

Liczba
głosów

% ogólnej
liczby
głosów

Paweł Tadeusz Przewięźlikowski

4 990 880

36,24%

8 490 880

47,64%

Bogusław Stanisław Sieczkowski

924 384

6,71%

1 474 384

8,27%

1 039 738

7,55%

1 039 738

5,83%

950 000

6,90%

950 000

5,33%

5 866 227

42,60%

5 866 227

32,93%

13 771 229

100,00%

17 821 229

100,00%

Augebit
Fundusz
Inwestycyjny
Zamknięty
(bezpośrednio oraz pośrednio przez Privatech
Holdings Limited) *
Nationale Nederlanden PTE S.A.
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5% głosów na WZ)
Razem

26.2. Kapitał z aktualizacji wyceny
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W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie tworzyła kapitału z aktualizacji
wyceny.
26.3. Kapitały rezerwowe

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

Kapitał utworzony na zakup akcji własnych

-

-

Przeznaczony na wypłatę dywidendy

-

-

Inne - program motywacyjny

11 172 000

11 172 000

Razem pozostałe kapitały rezerwowe

11 172 000

11 172 000

Stan na 31/12/2018

Stan na 31/12/2017

PLN

PLN

Kapitał zapasowy tworzony z nadwyżki z tytułu emisji akcji
powyżej ich wartości nominalnej

-

-

Kapitał zapasowy tworzony ustawowo

-

-

Kapitał zapasowy tworzony z kapitału rezerwowego

-

-

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

31 607 673

27 453 159

Razem kapitał zapasowy

31 607 673

27 453 159

W 2017 roku Spółka zakończyła realizację programu motywacyjnego.
26.4. Kapitał zapasowy

27. Kredyty, pożyczki otrzymane i inne źródła finansowania

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

-

-

13 314

6 270

13 314

6 270

Niezabezpieczone
Kredyty w rachunku bieżącym (i)
Wykorzystanie limitu na kartach kredytowych (ii)

Zabezpieczone
284

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Kredyty bankowy (iii)

-

-

-

-

Razem

13 314

6 270

Zobowiązania krótkoterminowe

13 314

6 270

Zobowiązania długoterminowe

-

-

13 314

6 270

27.1. Podsumowanie umów kredytowych
(i) Grupa nie posiada otwartych kredytów w rachunkach bieżących.
(ii) Saldo zadłużenia według stanu na 31.12.2018 wynika z wykorzystania limitu na kartach kredytowych w kwocie
13.314 zł.
(iii) Grupa nie posiada innych kredytów
Oprocentowanie na dzień bilansowy wynosiło 3,14%

27.2. Naruszenie postanowień umowy kredytowej
Nie wystąpiło takie zjawisko.
28. Pozostałe zobowiązania finansowe
Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

Zobowiązania krótkoterminowe

1 895 702

507 831

Zobowiązania długoterminowe

5 671 699

1 085 602

7 567 401

1 593 433

Zobowiązania z tytułu leasingu, w tym:

28.1. Ogólne warunki leasingu
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu

Minimalne opłaty leasingowe

Nie dłużej niż 1 rok

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

1 895 702

507 831
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6 033 441

1 157 317

-

-

7 929 143

1 665 148

361 742

71 715

7 567 401

1 593 433

Powyżej 5 lat

Minus przyszłe obciążenia finansowe
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

29. Rezerwy

Stan na
31/12/2018

Stan na 31/12/2017

PLN

PLN

Świadczenia pracownicze (i)

3 302 195

2 744 487

Inne rezerwy

1 449 207

745 609

4 751 402

3 490 096

Rezerwy krótkoterminowe

4 751 402

3 490 096

Rezerwy długoterminowe

-

-

4 751 402

3 490 096

(i) Rezerwa na świadczenia pracownicze obejmuje narosłe prawa do urlopów i roszczenia pracownicze z tytułu
wynagrodzeń (tj. premie).
(ii) Rezerwa na premie obejmuje zaplanowane przez Zarząd do wypłaty premie uznaniowe dla pracowników
(iii) Rezerwa na koszty obejmuję rezerwy na usługi
(iv) Pozostałe rezerwy obejmują świadczenia urlopowe

30. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

7 677 344

3 779 660

Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń (ZUS, PIT, PEFRON), z tytułu
wynagrodzeń, inne rozrachunki z pracownikami

1 489 994

698 285

9 167 338

4 477 945
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Rezerwa na
premie (ii)

Rezerwa na
koszty (iii)

Rezerwa na
urlopy (iv)

Rezerwy
razem

PLN

PLN

PLN

PLN

1 690 287

745 609

1 054 200

3 490 096

2 169 756

1 449 207

1 132 439

4 751 402

(1 690 287)

(745 609)

(1 054 200)

(3 490 096)

-

-

-

-

2 169 756

1 449 207

1 132 439

4 751 402

Rezerwa na
premie (ii)

Rezerwa na
koszty (iii)

Rezerwy
pozostałe(iv)

Rezerwy
razem

PLN

PLN

PLN

PLN

990 831

537 741

797 919

2 326 491

1 690 287

745 609

1 054 200

3 490 096

-

(537 741)

(797 919)

(1 335 660)

Rezerwy wykorzystane w okresie

(990 831)

-

-

(990 831)

Stan na 31 grudnia 2017 r.

1 690 287

745 609

1 054 200

3 490 096

Stan na 1 stycznia 2018 r.
Rezerwy utworzone w okresie ujęte
sprawozdaniu z całkowitych dochodów

w

Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte
sprawozdaniu z całkowitych dochodów

w

Rezerwy wykorzystane w okresie

-

Pozostałe
Stan na 31 grudnia 2018 r.

Stan na 1 stycznia 2017 r.
Rezerwy utworzone w okresie ujęte
sprawozdaniu z całkowitych dochodów

w

Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte
sprawozdaniu z całkowitych dochodów

w

Średni termin zapłaty za zakup towarów i materiałów wynosi średnio dwa miesiące. Po upływie tego terminu od
nieuregulowanych zobowiązań, zwyczajowo nie nalicza się odsetek. W sytuacji naliczania stosuje się
oprocentowanie jak dla odsetek ustawowych. Grupa posiada zasady zarządzania ryzykiem finansowym
zapewniające regulowanie zobowiązań w wyznaczonym terminie.

31. Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych

Stan na 31/12/2018

287

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Rezerwy
ogółem

Wyszczególnienie
Rezerwy na odprawy emerytalne
Stan rezerw na początek okresu

94 122

94 122

Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):

1 022

1 022

- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku
zysków i strat

1 022

1 022

Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):

-

-

- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku
zysków i strat

-

-

Stan rezerw na koniec okresu, w tym:
- długoterminowa
- krótkoterminowa

95 144

95 144

95 144

95 144

-

-

Stan na 31/12/2017

Rezerwy na
odprawy emerytalne

Rezerwy
ogółem

Stan rezerw na początek okresu

34 676

34 676

Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):

59 446

59 446

59 446

59 446

-

-

-

-

94 122

94 122

- długoterminowa

94 122

94 122

- krótkoterminowa

-

-

Wyszczególnienie

- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat
Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):
- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat
Stan rezerw na koniec okresu, w tym:

32. Instrumenty finansowe

32.1. Zarządzanie ryzykiem kapitałowym

Spółka zarządza kapitałem by zagwarantować, że będzie zdolna kontynuować działalność przy jednoczesnej
maksymalizacji rentowności dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego.
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W Spółce dokonuje się regularnego przeglądu struktury kapitałowej i poziomu oraz struktury czasowej zobowiązań
W ramach tych przeglądów analizuje się koszty kapitału i ryzyko związane z poszczególnymi jego kategoriami.
Głównymi składnikami podlegającymi ww. analizie są:



środki pieniężne i ich ekwiwalenty – ujawnione w nocie 38,
kapitał, w tym, kapitały rezerwowe i zysk zatrzymany – ujawnione nocie 26.

Na Grupę nie są nałożone zewnętrzne wymagania kapitałowe za wyjątkiem tego, iż zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu
Spółek Handlowych, któremu podlega Jednostka Dominująca, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy,
do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej
jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Ta część kapitału zapasowego (zysków zatrzymanych) nie jest dostępna do
dystrybucji na rzecz Akcjonariuszy.
32.1.1. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych
Spółka okresowo dokonuje przeglądu struktury kapitałowej. W ramach przeglądu analizuje koszt kapitału oraz
rodzaje ryzyka związanego z każdą klasą kapitału.

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

(22 751 277)

(10 041 448)

26 690 520

22 021 473

Zadłużenie netto

3 939 243

11 980 025

Kapitał własny (ii)

49 189 804

37 341 866

0,08

0,32

Zadłużenie (i)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego

(I) Zadłużenie rozumiane jest jako zadłużenie długo- i krótkoterminowe
(II) Kapitał własny obejmuje kapitał wykazany w sprawozdaniu z pozycji finansowej.

32.2. Kategorie instrumentów finansowych

Nie dokonywano wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich wartość
bilansowa uznawana jest przez Zarząd za rozsądne przybliżenie wartości godziwej.
Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyka związane z instrumentami finansowymi. Ryzyka, na które jest narażona
to:
- ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej,
- ryzyko kredytowe oraz
- ryzyko płynności.

Poszczególne rodzaje ryzyka zostały omówione w kolejnych notach.
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Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

57 575 606

18 685 00

89 371

92 694

-

-

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności (Nota 24)

20 561 809

14 242 960

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy

26 690 520

22 021 473

26 690 520

22 021 473

-

-

32 470 347

18 866 942

13 314

6 270

7 567 401

1 593 433

10 324 016

4 857 527

Aktywa finansowe
Instrumenty finansowe wyceniane metodą
zamortyzowanego kosztu
Pożyczki udzielone (Nota 20)
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe (Nota 20)

Środki pieniężne (nota 38)
Pozostałe aktywa finansowe - (Nota 19)
Zobowiązania finansowe
Instrumenty finansowe wyceniane metodą
zamortyzowanego kosztu
Oprocentowane kredyty i pożyczki (Nota 27)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (Nota 28)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania (Nota 30)

32.3. Cele zarządzania ryzykiem finansowym
Ryzyka kredytowe, płynności oraz rynkowe (obejmujące przede wszystkim ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy
procentowej) powstają w normalnym toku działalności Grupy. Celem zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie
jest zminimalizowanie wpływu czynników rynkowych, takich jak kursy walutowe i stopy procentowe, na
zatwierdzone w budżecie Grupy na dany rok podstawowe parametry finansowe (wynik finansowy, wielkość
przepływów pieniężnych) z wykorzystaniem hedgingu naturalnego.

32.4. Ryzyko rynkowe
Działalność Grupy wiąże się z ekspozycją na ryzyko finansowe zmian kursów walut (patrz nota 30.5) i stóp
procentowych (patrz Nota 30.6). Grupa nie stosuje instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym
ani ryzykiem stóp procentowych, gdyż minimalizacja ryzyka przez hedging naturalny jest wystarczająca.

Narażenie na wszystkie rodzaje ryzyka rynkowego mierzy się poprzez analizę wrażliwości
32.5. Zarządzanie ryzykiem walutowym
Grupa zawiera określone transakcje denominowane w walutach obcych. W związku z tym pojawia się ryzyko wahań
kursów walut. Ryzykiem tym zarządza się poprzez hedging naturalny.

Wartość bilansowa aktywów oraz zobowiązań pieniężnych Grupy denominowanych w walutach obcych na dzień
bilansowy przedstawia się następująco:
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Zobowiązania

Aktywa

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

PLN

PLN

Waluta EUR

8 169 787

5 936 014

7 697 878

6 181 935

Waluta USD

323 674

786 129

1 542 470

1 241 215

5 623

65 723

632

4 490

Pozostałe

Pozycja "Aktywa" nie uwzględnia denominowanych w walutach obcych środków pieniężnych na rachunkach
bankowych Grupy.
32.5.1. Wrażliwość na ryzyko walutowe

Grupa jest narażona przede wszystkim na ryzyko związane z walutami: EUR oraz USD.

Stopień wrażliwości Grupy na 15%. wzrost i spadek kursu wymiany PLN na waluty obce przedstawiony jest w
poniższej tabeli. 15% to stopa wrażliwości wykorzystywana w wewnętrznych analizach dotyczących ryzyka
walutowego przeznaczonych dla członków naczelnego kierownictwa i odzwierciedlających ocenę zarządu
dotyczącą możliwych zmian kursów wymiany walut obcych. Analiza wrażliwości obejmuje wyłącznie nierozliczone
pozycje pieniężne denominowane w walutach obcych i koryguje przewalutowanie na koniec okresu
obrachunkowego o 15% zmianę kursów. Wartość dodatnia w poniższej tabeli wskazuje wzrost zysku i zwiększenie
kapitału własnego towarzyszące wzmocnieniu się kursu wymiany PLN na waluty obce o 15%. W przypadku 15%
osłabienia PLN w stosunku do danej waluty obcej wartość ta byłaby ujemna, a wpływ na zysk i kapitały własne
byłby odwrotny.

Wpływ EUR

Wpływ USD

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

PLN

PLN

AKTYWA
Wzrost kursu walutowego

15%

1 154 682

892 658

231 371

186 263

Wzrost kursu walutowego

10%

769 788

595 106

154 247

124 175

Wzrost kursu walutowego

5%

384 894

297 553

77 124

62 088

Spadek kursu walutowego

-5%

(384 894)

(297 553)

(77 124)

(62 088)

Spadek kursu walutowego

-10%

(769 788)

(595 106)

(154 247)

(124 175)

Spadek kursu walutowego

-15%

(1 154 682)

(892 658)

(231 371)

(186 263)

ZOBOWIĄZANIA
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Wzrost kursu walutowego

15%

1 225 468

265 637

48 551

39 066

Wzrost kursu walutowego

10%

816 979

177 091

32 367

26 044

Wzrost kursu walutowego

5%

408 489

88 546

16 184

13 022

Spadek kursu walutowego

-5%

(408 489)

(88 546)

(16 184)

(13 022)

Spadek kursu walutowego

-10%

(816 979)

(177 091)

(32 367)

(26 044)

Spadek kursu walutowego

-15%

(1 225 468)

(265 637)

(48 551)

(39 066)

Wzrost kursu walutowego

15%

(70 786)

627 021

182 819

147 197

Wzrost kursu walutowego

10%

(47 191)

418 014

121 880

98 131

Wzrost kursu walutowego

5%

(23 595)

209 007

60 940

49 066

Spadek kursu walutowego

-5%

23 595

(209 007)

(60 940)

(49 066)

Spadek kursu walutowego

-10%

47 191

(418 014)

(121 880)

(98 131)

Spadek kursu walutowego

-15%

70 786

(627 021)

(182 819)

(147 197)

WPŁYW NA WYNIK

Wrażliwość Grupy na ryzyko walutowe zmian kursu EUR zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego na
skutek większej wartości zobowiązań walutowych na koniec 2018 r. wyrażonych w EUR. Jest to wyraz polityki spółki
do stosowania naturalnego hedgingu walutowego i w przypadku EUR zaciągania zobowiązań leasingowych w tej
walucie.
Wrażliwość Grupy na ryzyko walutowe zmian kursu USD pozostała na poziomie zbliżonym do ubiegłego okresu
obrotowego.
Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w ciągu roku w zależności od wolumenu transakcji
przeprowadzanych w walucie. Tym niemniej powyższą analizę wrażliwości można uznać za reprezentatywną dla
określenia ekspozycji na ryzyko walutowe.

32.6. Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
Grupa jest narażona na ryzyko stóp procentowych, z uwagi na zawarte umowy leasingu oraz kredytu
inwestycyjnego oparte o zmienne stopy procentowe. Działalność zabezpieczająca podlega regularnej ocenie w celu
dostosowania do bieżącej sytuacji stóp procentowych i określonej gotowości poniesienia ryzyka oraz dla
zapewnienia optymalnej strategii zabezpieczeń.
32.6.1. Wrażliwość na wahania stóp procentowych
Przedstawione poniżej analizy wrażliwości oparto o stopień narażenia na ryzyko stóp procentowych instrumentów
finansowych (zobowiązań wynikających z umów leasingu i kredytu) na dzień bilansowy. W przypadku zobowiązań
o oprocentowaniu zmiennym zakłada się na potrzeby analizy, że kwota zobowiązań niespłaconych na dzień
bilansowy była niezapłacona przez cały rok. W analizach wewnętrznych dotyczących ryzyka stopy procentowej dla
kluczowych członków kierownictwa wykorzystuje się wahania w górę i w dół o 50 punktów bazowych, co
odzwierciedla ocenę kierownictwa dotyczącą prawdopodobnej zmiany stóp procentowych.

W bieżącym roku obrotowym zdecydowana większość umów leasingu podpisana była w EUR i w związku z faktem,
iż stopy referencyjne będące podstawą oprocentowania tych umów były w 2018 r. ujemne, dlatego też potencjalna
ich zmiana o 50 punktów bazowych nie miałaby istotnego wpływu na wynik finansowy Grupy za bieżący okres.
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32.7. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych, w wyniku czego Grupa
poniesie straty finansowe. Grupa stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie z kontrahentami o sprawdzonej
wiarygodności kredytowej; w razie potrzeby uzyskując stosowne zabezpieczenie jako narzędzie redukcji ryzyka
strat finansowych z tytułu niedotrzymania warunków umowy. Grupa korzysta też z innych informacji finansowych
dostępnych publicznie oraz z własnych danych o transakcjach dokonując oceny swoich głównych klientów.
Narażenie Grupy na ryzyko wiarygodności kredytowej kontrahentów jest stale monitorowane, a zagregowaną
wartość zawartych transakcji rozkłada się na zatwierdzonych kontrahentów.
Na należności z tytułu dostaw i usług składają się kwoty należne od dużej liczby klientów, rozłożone między różne
branże i obszary geograficzne. Prowadzi się bieżącą ocenę kredytów na podstawie kondycji należności.

Z wyłączeniem największych odbiorców Grupy (wartości przychodów od tych klientów ujawnione w nocie 6.5),
pojedynczy kontrahenci nieznacznie wpływają na zwiększenie ryzyka kredytowego. Każdy z tych klientów jest
spółką o zasięgu międzynarodowym i stabilnej sytuacji finansowej, co znacząco wpływa na obniżenie ryzyka
kredytowego. Koncentracja ryzyka kredytowego innych kontrahentów nie przekracza 10% aktywów pieniężnych
brutto w ciągu roku.
Ryzyko kredytowe dotyczące środków płynnych jest ograniczone, ponieważ kontrahentami Grupy są banki o
wysokim ratingu kredytowym przyznawanym przez międzynarodowe agencje ratingowe.
32.8. Zarządzanie ryzykiem płynności
Ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponosi zarząd, który opracował odpowiedni
system służący do zarządzania krótko-, średnio- i długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania i
zarządzania płynnością. Zarządzanie ryzykiem płynności w Grupie ma formę utrzymywania odpowiedniego
poziomu kapitału rezerwowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i
faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności
zobowiązań finansowych.

Na dzień
31/12/2018

Na dzień
31/12/2017

Aktywa finansowe (+)

42 276 363

35 386 560

Należności własne (w tym należności handlowe grup zakwalifikowanych
jako przeznaczone do zbycia)

15 496 472

13 272 393

26 690 520

22 021 473

89 371

92 694

(15 080 720)

(5 378 243)

(13 314)

(6 270)

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

(7 567 401)

(1 593 433)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

(7 677 344)

(3 779 660)

-

-

27 018 304

30 007 197

Środki pieniężne
Pozostałe aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe (-)
Oprocentowane kredyty i pożyczki

Pozostałe zobowiązania finansowe
Ekspozycja na ryzyko płynności

Na dzień bilansowy 31.12.2018 zobowiązania finansowe spółki mieściły się w następujących przedziałach terminów
wymagalności:
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Krótkoterminowe
Rodzaj zobowiązania

Długoterminowe
Zobowiązania
wartość bilansowa

Wymagalne na
dzień
31/12/2018

Do 3 m-cy

3 do 12 mcy

Razem

1 do 5 lat

powyżej 5
lat

Razem długoterminowe

Oprocentowane kredyty i
pożyczki

-

13 314

-

13 314

-

-

-

13 314

Zobowiązania z tytułu
leasingu finansowego

-

473 926

1 421 777

1 895 702

5 671 699

-

5 671 699

7 567 401

Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług

5 144 333

2 355 672

-

7 500 005

-

-

-

7 500 005

-

-

-

-

-

-

-

-

5 144 333

2 842 912

1 421 777

9 409 021

5 671 699

-

5 671 699

15 080 720

Pozostałe zobowiązania
finansowe
Razem

32.8.1. Dostępne finansowanie zewnętrzne

Zabezpieczone limity kart kredytowych w rachunku bieżącym:

Kwota wykorzystana
Kwota niewykorzystana

Stan na 31/12/2018

Stan na 31/12/2017

PLN

PLN

13 314

6 270

243 686

135 730

257 000

142 000

Informacje o dostępnym niewykorzystanym kredycie inwestycyjnym znajdują się w nocie 27.1.

294

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

33. Płatności realizowane na bazie akcji

33.1. Pracowniczy program motywacyjny

33.1.1. Szczegółowy opis programu motywacyjnego opartego na warrantach subskrypcyjnych
Grupa nie prowadziła programów motywacyjnych opartych o emisję warrantów subskrypcyjnych
34. Przychody przyszłych okresów

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

26 776

189 329

230 537

327 427

257 313

516 756

Krótkoterminowe

116 319

315 110

Długoterminowe

140 675

201 329

256 994

516 439

Płatności od Partnerów (i)
Dotacje rządowe (ii)

(i) Płatności od partnerów obejmują wpłacone zaliczki od kontrahentów, na pokrycie części kosztów związanych
z wykonywanymi usługami
(ii) Dotacje rządowe obejmują otrzymane wpłaty, wynikające z podpisanych umów na dotacje.

34.1. Przychody z tytułu dotacji

Dotacje

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

5 851 921

1 720 587

35.Transakcje z jednostkami powiązanymi
Transakcje między Spółką a jej jednostkami zależnymi będącymi stronami powiązanymi Spółki zostały
wyeliminowane w trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszej nocie. Szczegółowe informacje o transakcjach
między Grupą a pozostałymi stronami powiązanymi (w tym osobowo) przedstawiono poniżej.
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35.1. Transakcje handlowe
W roku obrotowym jednostki należące do Grupy zawarły następujące transakcje handlowe ze stronami
powiązanymi (w tym osobowo) niebędącymi członkami Grupy:

Sprzedaż towarów i usług

H&H Investment Sp. z o.o.

Zakup towarów i usług

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

PLN

PLN

1
070

1
814

160 859

159 334

281 794

134 045

Pixent Jacek Szmatka

2 201

MAMIKOM Łukasz Nowak

3 613

458

269
-

-

767
129

98

VIRTUS Bogusław Sieczkowski

-

-

ALTIUM Piotr Romanowski

-

-

-

-

72 500

80 017

6 884

2 272

919 618

477 982

Chabasiewicz, Kowalska
Partnerzy Radcowie Prawni

i

600

000
5

6 587

099

Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego:
Kwoty należne od
stron powiązanych

H&H Investment Sp. z o.o.

Stan na 31/12/2018

Stan na
31/12/2017

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

PLN

PLN

-

Pixent Jacek Szmatka

153

MAMIKOM Łukasz Nowak

218

VIRTUS
Sieczkowski

Bogusław

ALTIUM Piotr Romanowski

Kwoty płatne na rzecz stron
powiązanych

153
1
973

16 520

141 897

129
040

140 246

-

-

-

-

14 022

-

-

-
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Chabasiewicz, Kowalska i
Partnerzy
Radcowie
Prawni

-

-

2 460

2
460

371

2 126

315 145

131 500

Transakcje z podmiotami powiązanymi dokonywano przy zastosowaniu cen rynkowych.
35.2. Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

-

-

Pożyczki udzielone kluczowym członkom naczelnego kierownictwa

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia nie wystąpiło dane zagadnienie.

35.3. Pożyczki od jednostek powiązanych

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

-

-

Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia nie wystąpiło dane zagadnienie.

35.4. Wynagrodzenia członków naczelnego kierownictwa
Wynagrodzenia członków zarządu i pozostałych członków naczelnego kierownictwa w roku obrotowym
przedstawiały się następująco:

Zarząd Spółki

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

2 308 982

2 036 693
297

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Rada Nadzorcza

-

-

2 308 982

2 036 693

35.5. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
nadzorujących, administrujących Spółek Grupy
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia nie wystąpiło dane zagadnienie.

36. Połączenie Spółek handlowych
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia nie wystąpiło dane zagadnienie.
37. Zbycie działalności
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia nie wystąpiło dane zagadnienie.
38. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem nierozliczonych kredytów w rachunku bieżącym.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów
pieniężnych można w następujący sposób uzgodnić do skonsolidowanych pozycji bilansowych:

Na dzień bilansowy środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych nie są korygowane ze względu na
ryzyko utraty wartości, ponieważ są zgromadzone w bankach należących do dużych grup kapitałowych o
ugruntowanej pozycji na rynku.

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

PLN

PLN

26 690 520

22 021 473

-

-

26 690 520

22 021 473

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - lokaty bankowe

-

-

Inne środki pieniężne - naliczone odsetki

-

-

26 690 520

22 021 473

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Kredyty w rachunku bieżącym

39. Transakcje niepieniężne
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W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie. Transakcje
płatności w formie akcji zostały opisane w nocie 33.

40. Przeciętne zatrudnienie w Grupie

Pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni
Pracownicy ogółem

Okres
zakończony
31/12/2018

Okres
zakończony
31/12/2017

340

250

-

-

340

250

41. Zobowiązania do poniesienia wydatków

Stan na 31/12/2018

Stan na 31/12/2017

PLN

PLN

8 468 496

453 881

Zobowiązania do zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Zobowiązania do zakupu rzeczowych aktywów trwałych wynikają z podpisanych przez Grupę Selvita S.A. umów o
dotację na utworzenie i zwiększenie potencjału laboratoriów.
42. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

42.1. Zobowiązania warunkowe
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Grupa zaciągnęła zobowiązania warunkowe konieczne do
otrzymania dotacji. Na zobowiązania warunkowe składają się:
- zobowiązania wekslowe – pokrywające kwotę przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków za konto do dnia zwrotu. W
okresie objętym sprawozdaniem na rachunki bankowe z tytułu dofinansowania wpłynęła kwota 1.578.713,86 PLN.
Na dzień bilansowy 31.12.2018 suma otrzymanych środków pieniężnych z tytułu dotacji wynosi 2.250.850,54 PLN

W związku z otrzymanymi dotacjami Spółka jest zobowiązania do wypełnienia warunków wynikających z
podpisanych umów o dotację (między innymi wskaźników rezultatu i produktu). W ocenie Zarządu ewentualne
ryzyko zwrotu jest niskie.
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W tytułu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Krakowski Park Technologiczny Selvita Services sp. z o.o. jest zobowiązana do poniesienia wydatków
inwestycyjnych w wysokości co najmniej 7.320.000 PLN oraz do utworzenia 150 nowych miejsc pracy do grudnia
2023 roku. Do 31.12.2018 roku wykorzystano 2.796.468 PLN ulgi w podatku dochodowym z tytułu działalności na
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

42.2. Aktywa warunkowe
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia nie wystąpiło dane zagadnienie.

43. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia nie wystąpiło dane zagadnienie.

44. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

PLN

PLN

40 000

40 000

Inne usługi poświadczające

-

-

Usługi doradztwa podatkowego

-

-

Pozostałe usługi

-

-

40 000

40 000

Wyszczególnienie

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

Łączne wynagrodzenie

45. Kursy walutowe

Stan na
31/12/2018

Stan na
31/12/2017

EUR / PLN

4,3000

4,1709

USD / PLN

3,7597

3,4813

GBP / PLN

4,7895

4,7001

CHF / PLN

3,8166

3,5672

JPY / PLN

0,0341

0,0309

SEK / PLN

0,4201

0,4243

Wyszczególnienie
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46. Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w Bilansie
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia nie wystąpiło dane zagadnienie.
47. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia nie wystąpiło dane zagadnienie.

48. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia nie wystąpiło dane zagadnienie.

49. Zdarzenia po dniu bilansowym
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia nie wystąpiło dane zagadnienie.

50. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia zostało zatwierdzone przez zarząd jednostki
dominującej w dniu 07 czerwca 2019 r.

18.5.2

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego specjalnego przeznaczenia sporządzonego za lata obrotowe zakończone 31 grudnia
2017 i 31 grudnia 2018 r.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. sporządzone na dzień 31
grudnia 2016 r.

Grupa Kapitałowa Selvita S.A.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe sporządzone na dzień
31.12.2016

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską
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SKONSOLIDOWANE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNIA 2016 ORAZ OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

48 133 127

41 028 641

12 066 981

14 699 621

6 520 463

348 444

66 720 571

56 076 706

413

(3 398)

(3 617 457)

(3 432 751)

Zużycie surowców i materiałów

(13 219 882)

(11 118 031)

Usługi obce

(10 538 123)

(8 761 320)

Koszty świadczeń pracowniczych

(30 370 269)

(21 780 955)

(526 557)

(374 103)

(3 513 002)

(3 262 382)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

(132 953)

(452 955)

Inne

(156 301)

(88 800)

(62 074 131)

(49 274 695)

4 646 440

6 802 011

(5 860 000)

(4 729 000)

(1 213 560)

2 073 011

Nota

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

5

Przychody z tytułu dotacji
Pozostałe przychody operacyjne

9

Razem przychody z działalności operacyjnej
Zmiana stanu produktów
Amortyzacja

Podatki i opłaty
Pozostałe koszty

Razem koszty działalności operacyjnej
Zysk (strata) na działalności operacyjnej bez wpływu
programu motywacyjnego
Koszt programu motywacyjnego

33

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe

7

1 131 551

844 061

Koszty finansowe

8

(184 256)

(96 221)

(266 265)

2 820 851

Wycena udziałów w jednostkach stowarzyszonych
metodą praw własności

(1 016 483)

-

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(1 282 748)

2 820 851

3 968 139

3 412 101

2 685 391

6 232 952

-

-

2 685 391

6 232 952

2 720 211

6 269 811

(34 820)

(36 859)

Zysk (strata) na działalności gospodarczej

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

10

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
ZYSK (STRATA) NETTO
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
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Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

(42 631)

(2 619)

Pozostałe całkowite dochody netto razem

(42 631)

(2 619)

2 642 760

6 230 333

2 677 580

6 267 192

(34 820)

(36 859)

Zwykły

20,2

48,0

Rozwodniony

19,8

47,4

Zwykły

20,2

48,0

Rozwodniony

19,8

47,4

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

21 832 609

8 597 002

-

-

Nota

Pozostałe całkowite dochody netto
Składniki, które mogą zostać przeniesione
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Suma całkowitych dochodów przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niedającym kontroli
Zysk (strata) na akcję (w gr na jedną akcję)

13

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

Z działalności kontynuowanej:

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Nota

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

14

Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy

15

280 740

280 740

Niezakończone prace rozwojowe

22

6 226 898

1 839 834

Pozostałe aktywa niematerialne

16

132 699

153 638

3 120 772

-

Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

10

9 662 724

5 650 690

Pozostałe aktywa finansowe

20

-

-

Pozostałe aktywa

21

196 038

196 038

41 452 480

16 717 942

1 403 263

1 174 090

Aktywa trwałe razem

Aktywa obrotowe
Zapasy

23
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Nota

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności

24

15 681 811

17 411 959

Należności z tytułu kontraktów długoterminowych

25

637 849

549 455

Pozostałe aktywa finansowe

20

60 000

-

-

-

Bieżące aktywa podatkowe
Pozostałe aktywa

21

790 997

581 815

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

38

29 094 669

28 806 527

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia

12

-

-

Aktywa obrotowe razem

47 668 589

48 523 846

Aktywa razem

89 121 069

65 241 788

5 377 337

5 246 183

25 480 803

25 284 072

-

-

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Kapitał własny
Kapitał podstawowy

26

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości
nominalnej
Akcje własne
Kapitał zapasowy

26

14 890 225

5 829 400

Pozostałe kapitały rezerwowe

26

10 589 000

6 612 442

(42 631)

(2 619)

(3 640 312)

(2 790 893)

2 720 211

6 269 811

-

-

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki
dominującej

55 374 633

46 448 396

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

336 824

431 379

55 711 457

46 879 775

4 791 517

-

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z lat ubiegłych)
Zysk (strata) netto
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z
aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia

Razem kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe

28

3 028 017

297 618

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych

31

61 438

61 438

Rezerwa na podatek odroczony

10

214 039

170 144

-

-

6 381 589

1 513 383

Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów

34
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Nota
Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe razem

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

-

-

14 476 600

2 042 583

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

30

7 883 012

3 927 091

Zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych

25

176 244

1 374 860

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

27

858 529

33 469

Pozostałe zobowiązania finansowe

28

945 908

268 379

Bieżące zobowiązania podatkowe

10

-

4 481

Rezerwy krótkoterminowe

29

3 599 968

3 327 277

Przychody przyszłych okresów

34

5 469 351

7 383 873

-

-

Zobowiązania krótkoterminowe razem

18 933 012

16 319 430

Zobowiązania razem

33 409 612

18 362 013

Pasywa razem

89 121 069

65 241 788

Pozostałe zobowiązania
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZA OKRESY SPRAWOZDAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015 ORAZ OD 1 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNIA 2016

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka
ze
sprzedaży
akcji
powyżej
wartości
nominalnej

Kapitał
zapasowy

PLN

PLN

4 185 426

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Różnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych

Zyski
zatrzymane/
Niepokryte
straty
(z lat
ubiegłych)

Zysk
(strata)
netto

Przypadające
akcjonariuszom jednostki
dominującej

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli

Razem

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

-

2 521 789

1 883 442

-

(5 187 170)

5 850 126

9 253 613

-

9 253 613

-

-

-

-

-

-

6 269 811

6 269 811

(36 859)

6 232 952

1 060 756

25 284 072

-

-

-

-

-

26 344 828

-

26 344 828

Umorzenie akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisja akcji powyżej
wartości nominalnej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie wyniku z
lat ubiegłych

-

-

3 307 611

-

2 542 515

(5 850 126)

-

-

-

Inne całkowite dochody

-

-

-

-

(2 619)

-

-

(2 619)

-

(2 619)

Pokrycie strat z lat
ubiegłych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utworzenie kapitału
rezerwowego w ramach
programu
motywacyjnego

-

-

-

4 729 000

-

-

-

4 729 000

-

4 729 000

Udział akcnonariuszy
niesprawujących kontroli
w nadwyżce kapitału
wniesionego nad
nominalnym

-

-

-

-

-

(146 238)

-

(146 238)

468 238

322 000

5 246 183

25 284 072

5 829 400

6 612 442

(2 619)

(2 790 893)

6 269 811

46 448 395

431 379

46 879 774

Stan na 1 stycznia
2015 roku
Zysk netto za rok
obrotowy
Emisja akcji

Stan na 31 grudnia
2015 roku
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Kapitał
podstawowy

Nadwyżka
ze
sprzedaży
akcji
powyżej
wartości
nominalnej

PLN

Kapitał
zapasowy

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Różnice
kursowe z
przeliczenia
jednostek
zagranicznych

Zyski
zatrzymane/
Niepokryte
straty
(z lat
ubiegłych)

Zysk
(strata)
netto

Przypadające
akcjonariuszom jednostki
dominującej

Przypadające
udziałom
niedającym
kontroli

Razem

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

-

-

-

-

-

-

2 720 211

2 720 211

(34 820)

2 685 391

131 154

196 731

-

-

-

-

-

327 885

-

327 885

Umorzenie akcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przeniesienie wyniku z
lat ubiegłych

-

-

7 177 383

-

-

(907 572)

(6 269 811)

-

-

-

1 883 442

(1 883 442)

-

-

-

-

-

(40 012)

-

(40 012)

Zysk netto za rok
obrotowy
Emisja akcji

Przeniesienie kapitału
rezerwowego
Nabycie akcji własnych
w ramach programu
motywacyjnego

-

-

-

-

-

Inne całkowite dochody

-

-

-

-

(40 012)

Pokrycie strat z lat
ubiegłych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utworzenie kapitału
rezerwowego w ramach
programu
motywacyjnego

-

-

-

5 860 000

-

-

-

5 860 000

-

5 860 000

Zysk udziałom
niedającym kontroli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rejestracja akcji
pracowniczych w spółce
zależnej

-

-

-

-

-

58 153

58 153

(59 735)

(1 582)

5 377 337

25 480 803

14 890 225

10 589 000

(42 631)

(3 640 312)

55 374 633

336 824

55 711 457

Stan na 31 grudnia
2016 roku

2 720 211

.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
ZA OKRESY OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015 ORAZ 1 STYCZNIA 2016 DO 31 GRUDNIA 2016

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk za rok obrotowy

2 685 391

6 232 952

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych
metodą praw własności

1 016 483

-

Amortyzacja oraz odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
niematerialne

3 617 457

3 432 751

-

-

72 442

(461 851)

-

-

927 933

(7 422 103)

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów

(229 173)

(597 311)

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

2 757 305

(748 792)

Zmiana stanu dotacji

(12 374 215)

(13 458 670)

Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych

(10 886 426)

(9 078 542)

272 691

590 371

Zmiana pozostałych aktywów

-

-

Udział akcjonariuszy niesprawujących kontroli w aporcie

-

319 380

5 860 000

4 729 000

-

33 049

(6 280 112)

(16 429 766)

-

-

Korekty:

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i dywidendy, netto
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności

Zmiana stanu rezerw

Program motywacyjny
Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
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(18 355 196)

(4 951 495)

(2 855 190)

(238 157)

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych

-

-

2 596 850

-

Nabycie pozostałych aktywów finansowych

-

-

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych

-

-

Dywidendy otrzymane

-

-

288 546

473 577

-

400 000

(60 000)

(400 000)

Inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

Pozostałe

-

63 748

(18 384 990)

(4 652 327)

327 887

27 314 477

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

(916 102)

(416 877)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów

5 648 066

33 469

19 959 564

19 266 605

(31 198)

(90 921)

-

-

(9 973)

(6 301)

(25 000)

(969 649)

24 953 244

45 130 803

288 142

24 048 710

28 806 527

4 757 817

-

-

Zakup dotowanych środków trwałych

Sprzedaż pozostałych aktywów

Odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji

Otrzymane dotacje
Spłata pożyczek/kredytów
Dywidendy wypłacone / dopłaty do kapitału
Odsetki zapłacone
Pozostałe
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego

29 094 669

28 806 527

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016

1.

Informacje ogólne

1.1. Informacje o jednostce dominującej
Spółka dominująca Grupy Kapitałowej SELVITA Spółka Akcyjna została utworzona wskutek przekształcania Selvita
Spółka z o.o. w Spółkę Akcyjną. Akt Notarialny z dnia 20 sierpnia 2010 roku w kancelarii notarialnej A. Deflorian, D.
Jastrzębska-Kwiecień Spółka Cywilna (Rep. Nr 3222/2010). Siedzibą jednostki dominującej jest Polska. Aktualnie
spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000367359.
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład organów zarządczych i
nadzorujących jednostki dominującej jest następujący:
Zarząd:
Paweł Tadeusz Przewięźlikowski

Prezes Zarządu

Bogusław Stanisław Sieczkowski

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Daniel Brzózka

Wiceprezes Zarządu

Miłosz Kazimierz Gruca

Członek Zarządu

Mirosława Monika Zydroń

Członek Zarządu

Rada nadzorcza
Piotr Romanowski

Przewodniczący

Tadeusz Wesołowski

Wiceprzewodniczący

Rafał Piotr Chwast

Członek

Adam Tadeusz Przewięźlikowski

Członek

Wojciech Wit Chabasiewicz

Członek

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku struktura akcjonariatu jednostki dominującej jest następująca:

Paweł Tadeusz Przewięźlikowski

Siedziba

Ilość akcji

Polska

5 248 595

%
%
posiadanego posiadanych praw
kapitału
głosów
39,04%

50,01%
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Bogusław Stanisław Sieczkowski

Polska

963 984

7,17%

8,65%

Tadeusz Wesołowski
bezpośrednio i pośrednio

Polska

1 282 713

9,54%

7,33%

5 948 051

44,25%

34,01%

13 443 343

100,00%

100,00%

Pozostali akcjonariusze

Razem

1.2. Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień bilansowy w skład grupy kapitałowej SELVITA Spółka Akcyjna wchodzą Selvita S.A. jako podmiot dominujący
oraz 5 spółek zależnych - Ardigen S.A., Biocentrum Spółka z o.o., Selvita Services Spółka z o.o, Selvita INC i Selvita
Ltd.
04.03.2015 została zarejestrowana w stanie Delaware w USA Spółka Selvita Inc. wchodząca w skład Grupy Selvita.
22.04.2015 została zarejestrowana w Cambridge w Wielkiej Brytanii Spółka Selvita Ltd. wchodząca w skład Grupy
Selvita.
12.11.2015 zastała zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie Spółka Ardigen S.A. wchodząca w skład grupy
Selvita.
Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony.
Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres
sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości.
Rokiem obrotowym Spółki Dominującej oraz spółek wchodzących w skład grupy jest rok kalendarzowy.
Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.

1.3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest
walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w
złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.

2.

Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

2.1. Oświadczenie o zgodności
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.
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Okres i zakres sprawozdania
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku i zawiera dane porównawcze, które stanowią dane za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku 31 grudnia 2015 roku.
Status zatwierdzenia Standardów w UE

2.2. Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które weszły w życie w roku 2016
Następujące zmiany do istniejących standardów wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(RMSR) wchodzą w życie po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym Grupy Selvita za 2016 rok:


Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w
innych jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”
– Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji - zatwierdzone w UE w dniu 22 września
2016 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub
po tej dacie),



Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach
- zatwierdzone w UE w dniu 24 listopada 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),



Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),



Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne” – Wyjaśnienia na temat
akceptowalnych metod amortyzacyjnych - zatwierdzone w UE w dniu 2 grudnia 2015 roku (obowiązujące w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),



Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – Uprawy roślinne - zatwierdzone w
UE w dniu 23 listopada 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2016 roku lub po tej dacie),



Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Programy określonych świadczeń: składki pracownicze zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie),



Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – Metoda praw własności w jednostkowych
sprawozdaniach finansowych - zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie).



Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” – dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16,
MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa –
zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie),



Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” – dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34)
ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa - zatwierdzone w UE w dniu
15 grudnia 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2016 lub po tej dacie).



Wyżej wymienione zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na sprawozdania finansowe Grupy
Selvita za 2016 rok.

2.3. Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły
w życie
Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, następujące nowe standardy oraz zmiany do standardów zostały
wydane przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE przy czym nie weszły jeszcze w życie:
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MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),



MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15” zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).

Grupa postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych nowych standardów oraz
zmian do istniejących standardów.
2.4. Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do
standardów i interpretacji, które według stanu na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie
zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji
pełnej):


MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja Europejska postanowiła nie
rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu
wydania ostatecznej wersji MSSF 14,



MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
roku lub po tej dacie),



Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),



Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z MSSF
4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po raz
pierwszy),



Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem
a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia w życie
zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności),



Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z
klientami” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub
po tej dacie),



Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),



Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
od niezrealizowanych strat (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2017 roku lub po tej dacie),



Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),



Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)” – dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane
głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do MSSF 12 obowiązują w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie, a zmiany do
MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku
lub po tej dacie),



Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” (obowiązująca w odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).

Na dzień 31.12 2016 Grupa nie skorzystała z wprodzonych zmian. Grupa jest w trakcie analizy wpływu zmian
powyższych przepisów na sprawozdanie finansowe.
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Stosowane zasady rachunkowości

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
Grupa zastosowała taką samą politykę rachunkowości, prezentacji danych i wycenę jaką zastosowała w odniesieniu do
Historycznych Informacji Finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2014 poza kosztami prac rozwojowych
dotyczących projektu KIND-P1. Na podstawie analiz uznano, że prace nad projektem KIND-P1 na etapie prac
badawczych zostały zakończone i od 01.01.2015 przystąpiono do prac rozwojowych. Ponoszone w związku z projektem
KIND-P1 koszty nie obciążają wyniku bieżącego, a są kumulowane na koncie rozliczeń międzyokresowych. W bilansie
koszty prac rozwojowych, pomniejszone o przychody z otrzymanej na ten cel dotacji są prezentowane w aktywach
trwałych.
3.1.

Kontynuacja działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę.

3.2.

Podstawa sporządzenia

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
Koszt historyczny ustalany jest co do zasady na bazie wartości godziwej dokonanej zapłaty za dobra lub usługi.
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej.

3.3.

Zasady konsolidacji

W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe Spółki i jednostek
kontrolowanych przez Spółkę (jej spółki zależne, w tym jednostki specjalnego przeznaczenia). Sprawowanie kontroli
przez jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy z tytułu swojego zaangażowania podlega ekspozycji na zmienne
wyniki finansowe, lub gdy ma prawa do zmiennych wyników finansowych oraz ma możliwość wywierania wpływu na
wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy nad jednostką zależną.
Dochody i koszty jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są uwzględnione w skonsolidowanym
sprawozdaniu z całkowitych dochodów od momentu rzeczywistej daty nabycia danej jednostki oraz do dnia jej
efektywnego zbycia. Całkowite dochody jednostek zależnych są przypisywane do właścicieli Spółki oraz do udziałów
niedających kontroli, nawet jeśli skutkiem tego przypisania będzie ujemne saldo udziałów niedających kontroli.
W razie konieczności wprowadzane są korekty do sprawozdań finansowych jednostek zależnych dostosowujące ich
politykę rachunkowości do polityki Grupy.
Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między
jednostkami Grupy zostały w konsolidacji w pełni wyłączone.
3.3.1. Zmiany udziałów właścicielskich Grupy w jednostkach zależnych
Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się jako transakcje kapitałowe.
Wartość bilansowa udziałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających kontroli podlega korekcie w
celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach zależnych. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą
korekty udziałów niedających kontroli a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnosi się bezpośrednio
na kapitał własny i przypisuje właścicielom Spółki.
W momencie utraty przez Grupę kontroli nad jednostką zależną oblicza się zysk lub stratę - jako różnicę między (i)
sumą wartości godziwej otrzymanej zapłaty oraz wartości godziwej zachowanych udziałów oraz (ii) wartością bilansową
aktywów (z uwzględnieniem wartości firmy) i zobowiązań jednostki zależnej - oraz ujmuje się w wyniku. W przypadku,
gdy aktywa spółki zależnej są wyceniane w kwocie przeszacowanej lub wartości godziwej i wynikający z tego
skumulowany zysk lub strata jest ujmowany w pozostałych całkowitych dochodach i odnoszony do kapitału, wartości
uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w kapitale własnym rozlicza się w taki sposób,
jak gdyby Grupa bezpośrednio zbyła odpowiednie składniki aktywów (tj. przenosi się na wynik lub bezpośrednio do
zysków zatrzymanych, zgodnie z zasadami odpowiedniego MSSF). Wartość godziwą inwestycji utrzymanej w byłej
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jednostce zależnej na dzień utraty kontroli uznaje się za wartość godziwą w momencie początkowego ujęcia, rozliczaną
następnie zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” lub za koszt w momencie początkowego
ujęcia inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub jednostce współkontrolowanej.
3.4.

Połączenia jednostek gospodarczych

Na dzień przejścia na MSSF Grupa Kapitałowa Spółki Selvita S.A. skorzystała z wyłączenia ze stosowania MSSF 3
Połączenie Jednostek Gospodarczych. Grupa nie korygowała żadnych transakcji połączeń, które miały miejsce przed
dniem przejścia na MSSF, tj. przed 1 stycznia 2012 roku.
Przejęcia innych podmiotów rozlicza się metodą przejęcia. Zapłatę przekazaną w transakcji połączenia jednostek
gospodarczych wycenia się w wartości godziwej, obliczonej jako zbiorcza kwota wartości godziwych na dzień przejęcia
przekazanych przez Grupę aktywów, zobowiązań zaciągniętych przez Grupę wobec poprzednich właścicieli jednostki
przejmowanej oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za przejęcie kontroli nad
jednostką przejmowaną. Koszty związane z przejęciem ujmuje się w wynik w momencie ich poniesienia.
Możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z
następującymi wyjątkami:


aktywa i zobowiązania wynikające z odroczonego podatku dochodowego lub związane z umowami o
świadczenia pracownicze ujmuje się i wycenia zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” i MSR 19
„Świadczenia pracownicze”;



zobowiązania lub instrumenty kapitałowe związane z programami płatności rozliczanymi na bazie akcji
w jednostce przejmowanej lub w Grupie, które mają zastąpić analogiczne umowy obowiązujące w
jednostce przejmowanej, wycenia się zgodnie z MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” na dzień przejęcia
oraz



aktywa (lub grupy aktywów przeznaczone do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” wycenia się
zgodnie z wymogami tego standardu.

Wartość firmy wycenia się jako nadwyżkę sumy przekazanej zapłaty, kwoty udziałów niedających kontroli w jednostce
przejmowanej oraz wartości godziwej udziałów poprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą w jednostce
przejmowanej nad kwotą wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto i zobowiązań
wycenionych na dzień przejęcia. Jeżeli po ponownej weryfikacji wartość netto wycenionych na dzień przejęcia
możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań przekracza sumę przekazanej zapłaty, wartości udziałów
niedających kontroli w jednostce przejmowanej oraz wartości godziwej udziałów w tej jednostce uprzednio posiadanych
przez jednostkę przejmującą, nadwyżkę tę ujmuje się bezpośrednio w wyniku jako zysk na okazyjnym nabyciu.
Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posiadaczy do proporcjonalnego
udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić w wartości godziwej lub
odpowiednio do proporcji udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów netto
jednostki przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla każdej transakcji przejęcia. Inne
rodzaje udziałów niedających kontroli wycenia się w wartości godziwej lub inną metodą przepisaną w MSSF.
Jeżeli zapłata przekazana w transakcji połączenia jednostek gospodarczych obejmuje aktywa lub zobowiązania
wynikające z umowy o zapłacie warunkowej, zapłatę tę wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje
jako część wynagrodzenia przekazanego w transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Zmiany wartości godziwej
zapłaty warunkowej kwalifikujące się jako korekty za okres objęty wyceną uwzględnia się retrospektywnie, w
korespondencji z odpowiednimi korektami wartości firmy. Korekty dotyczące okresu wyceny to takie, które są wynikiem
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących „okresu objętego wyceną” (który nie może być dłuższy niż jeden rok od
dnia przejęcia), dotyczących faktów i okoliczności występujących na dzień przejęcia.
Zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej, które nie kwalifikują się jako korekty dotyczące okresu wyceny, rozlicza
się w zależności od klasyfikacji zapłaty warunkowej. Warunkowej zapłaty sklasyfikowanej jako kapitał własny nie
wycenia się ponownie, a jej późniejsze uregulowanie rozlicza się w ramach kapitału własnego. Zapłata warunkowa
zaklasyfikowana jako składnik aktywów lub zobowiązań podlega przeszacowaniu na kolejne dni sprawozdawcze
zgodnie z MSR 39 lub MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, a wynikające z
przeszacowania zyski lub straty ujmuje się w wynik.
W przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, udziały w jednostce przejmowanej uprzednio posiadane
przez Grupę przeszacowuje się do wartości godziwej na dzień przejęcia, a wynikający stąd zysk lub stratę ujmuje się
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w wynik. Kwoty wynikające z posiadania udziałów w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia, uprzednio ujmowane
w pozostałych całkowitych dochodach, przenosi się do rachunku zysków i strat, jeżeli takie traktowanie byłoby poprawne
w chwili zbycia tych udziałów.
Jeżeli początkowe rozliczenie księgowe połączenia jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, w którym
połączenie miało miejsce, nie jest kompletne, Grupa prezentuje w swoim sprawozdaniu finansowym tymczasowe kwoty
dotyczące pozycji, których rozliczenie jest niekompletne. W okresie wyceny Grupa koryguje tymczasowe kwoty ujęte
na dzień przejęcia (patrz wyżej) lub ujmuje dodatkowe aktywa albo zobowiązania dla odzwierciedlenia nowych faktów
i okoliczności występujących na dzień przejęcia, które, jeśli byłyby znane, wpłynęłyby na ujęcie tych kwot na ten dzień.

3.5

Wartość firmy

Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się według kosztu ustalonego na dzień przejęcia tego
podmiotu (patrz nota 3.4) pomniejszonego o kwotę utraty wartości.
Dla celów testu na utratę wartości wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków generujących przepływy
pieniężne w ramach Grupy (lub do grup takich ośrodków), które mają odnieść korzyści z synergii będących skutkiem
połączenia jednostek gospodarczych.
Ośrodek generujący przepływy pieniężne, do którego alokuje się wartość firmy, jest testowany na utratę wartości raz
do roku lub częściej, jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości. Jeżeli wartość odzyskiwalna
ośrodka generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej, odpis z tytułu utraty wartości
alokuje się tak, by w pierwszej kolejności zredukować kwotę bilansową wartości firmy alokowanej do tego ośrodka, a
pozostałą część alokuje się na inne składniki aktywów tego ośrodka, proporcjonalnie do wartości bilansowej każdego z
nich. Odpis z tytułu utraty wartości firmy ujmuje się bezpośrednio w wynik. Odpisów z tytułu utraty wartości firmy nie
odwraca się w kolejnych okresach.
W chwili zbycia ośrodka generującego przepływy pieniężne przypisana do niego wartość firmy jest uwzględniana w
obliczeniu zysku lub straty ze zbycia.
Zasady rozliczania wartości firmy w Grupie w momencie przejęcia jednostki stowarzyszonej przedstawiono w nocie 3.6.

3.6

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Jednostka stowarzyszona to taki podmiot, na który Grupa może znacząco wpływać, i który nie jest ani jednostką
zależną, ani wspólnym przedsięwzięciem. Znaczący wpływ oznacza możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji
dotyczących polityki finansowej i operacyjnej w danej spółce, niestanowiący jednak kontroli ani współkontroli tej polityki.
Wyniki, aktywa i zobowiązania jednostek stowarzyszonych Grupa rozlicza metodą praw własności, z wyjątkiem
inwestycji sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, rozliczonych zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe
przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Zgodnie z metodą praw własności inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych ujmuje się początkowo w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej według kosztu, a
następnie uwzględnia w części wyniku przypadającego na Grupę lub w pozostałych całkowitych dochodach jednostki
stowarzyszonej. Jeżeli udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej przekracza wartość jej udziałów w tej
jednostce (obejmującą udziały długoterminowe, stanowiące zasadniczo część wartości netto inwestycji w podmiocie),
Grupa przestaje ujmować swoje udziały w dalszych stratach jednostki stowarzyszonej. Dalsze straty ujmuje się tylko
do wysokości prawnych lub zwyczajowych zobowiązań Grupy albo płatności dokonanych w imieniu jednostki
stowarzyszonej.
Nadwyżka kosztów przejęcia nad udziałem Grupy w wartości netto możliwych do zidentyfikowania aktywów,
zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki stowarzyszonej ujętych na dzień przejęcia rozpoznawana jest jako
wartość firmy, stanowiąca element wartości bilansowej inwestycji. Nadwyżka udziału Grupy w wartości netto możliwych
do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad kosztami przejęcia po ponownej weryfikacji
ujmowana jest bezpośrednio w wynik.
Wymogi MSR 39 stosuje się do sprawdzenia, czy Grupa powinna ująć odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w
jednostkę stowarzyszoną. W razie konieczności wartość bilansowa inwestycji (z uwzględnieniem wartości firmy)
testowana jest na utratę wartości zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” tak, jak gdyby był to pojedynczy składnik
aktywów, przez porównanie jej wartości odzyskiwalnej (wyższej z dwóch kwot: wartości użytkowej i wartości godziwej
pomniejszonej o koszty sprzedaży) z wartością bilansową. Odpisy z tytułu utraty wartości uwzględnia się w wartości
bilansowej inwestycji. Odwrócenie odpisu ujmuje się zgodnie z MSR 36 w kwocie odpowiadającej wzrostowi wartości
odzyskiwalnej inwestycji.
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Po zbyciu jednostki stowarzyszonej, którego skutkiem jest utrata przez Grupę znaczącego wpływu na tę jednostkę,
pozostałe udziały wycenia się w wartości godziwej na ten dzień, a wartość tę traktuje jako wartość godziwą w chwili
początkowego ujęcia składnika aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Różnicę między pierwotną wartością
bilansową jednostki stowarzyszonej przypisywaną do pozostałych udziałów oraz wartością godziwą tych udziałów
uwzględnia się przy określaniu wysokości zysku lub straty z tytułu zbycia jednostki zależnej. Ponadto Grupa rozlicza
wszystkie kwoty uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach w odniesieniu do jednostki stowarzyszonej
tak samo, jak rozliczałaby je w przypadku zbycia odpowiednich składników aktywów i zobowiązań przez tę jednostkę.
Wobec tego, jeżeli zysk lub strata uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach zostaną przeniesione na wynik
finansowy w chwili zbycia odpowiednich składników aktywów i zobowiązań, Grupa przeklasyfikuje ten zysk lub stratę z
kapitału własnego na wynik (w formie korekty reklasyfikacyjnej) w chwili utraty znaczącego wpływu na tę jednostkę
stowarzyszoną.
Jeżeli jednostka należąca do Grupy prowadzi transakcje z daną jednostką stowarzyszoną, zyski i straty wynikające z
tych transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy tylko w odniesieniu do udziałów w tej
jednostce niezwiązanych z Grupą.
Udziały we wspólnych przedsięwzięciach

3.7

Nie występuje.

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

3.8

Aktywa trwałe i grupy do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia, jeśli ich wartość bilansowa zostanie
odzyskana raczej w wyniku transakcji zbycia niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za
spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji zbycia jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub
grupa do zbycia) jest dostępny do natychmiastowego zbycia w swoim obecnym stanie (zgodnie z ogólnie przyjętymi
warunkami handlowymi). Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa
spółki do dokonania transakcji zbycia w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.
Jeżeli Grupa ma zamiar dokonać transakcji zbycia, która prowadziłaby do utraty kontroli nad jednostką zależną,
wszystkie aktywa i zobowiązania tej jednostki zależnej są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia, jeżeli wszystkie
wyżej wymienione kryteria są spełnione oraz niezależnie od tego, czy Grupa zachowa udziały niedające kontroli po tej
transakcji zbycia.
Aktywa trwałe (i grupy do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wycenia się po niższej spośród dwóch
wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą.
Ujmowanie przychodów

3.9

Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane
rabaty, zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki związane
ze sprzedażą, za wyjątkiem podatku akcyzowego.

3.9.1

Sprzedaż towarów

Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie, kiedy towary zostały dostarczone, a wszelkie prawa do
tego towaru zostały przekazane oraz po spełnieniu wszystkich następujących warunków:



przeniesienia z Grupy na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności towarów;



scedowania przez Grupę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz
efektywnej kontroli nad sprzedanymi towarami;



możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;



wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją; oraz



możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją.
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Świadczenie usług

Przychody z umowy świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji umowy.
Stopień zaawansowania realizacji umowy określa się jako wartość kosztów faktycznie poniesionych do dnia
bilansowego w stosunku do aktualnego budżetu kosztów projektu.
Polityka Grupy do rozpoznawania przychodów z umów rozliczanych metodą kontraktów długoterminowych jest opisana
w Nocie 3.10 poniżej.

3.9.3

Przychody z tytułu odsetek i dywidend

Przychód z dywidendy ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania (pod warunkiem, że
zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie wycenić
wysokość przychodu). Dochód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi
prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych, a kwota dochodu da się wiarygodnie wycenić.
Dochód odsetkowy rozlicza się w czasie w odniesieniu do nierozliczonej kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne prognozowane na okres ekonomicznej
użyteczności składnika aktywów finansowych do kwoty wartości bilansowej tego składnika aktywów w momencie
początkowego ujęcia.

3.10

Umowy rozliczane metodą kontraktów długoterminowych

Kiedy można wiarygodnie oszacować wynik umowy rozliczanej metodą kontraktów długoterminowych przychody i
koszty są ujmowane poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji działań na koniec okresu
sprawozdawczego, mierzonego w oparciu o proporcję poniesionych kosztów z tytułu prac wykonanych do tej pory w
stosunku do szacowanych całkowitych kosztów kontraktu, chyba że taka metodologia nie będzie reprezentatywnie
przedstawiała stopnia zaawansowania prac. Zmiany w wykonanych pracach, roszczenia i premie są również brane pod
uwagę, jeżeli można wiarygodnie oszacować ich koszty i ich otrzymanie jest prawdopodobne.
Kiedy nie można wiarygodnie oszacować wyniku na umowie o usługę rozliczaną metodą kontraktów długoterminowych,
przychody z tytułu umowy są ujmowane do wysokości poniesionych kosztów umowy oraz jeżeli jest prawdopodobne
uzyskanie tych przychodów. Koszty umowy ujmuje się jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione.
Gdy jest prawdopodobne, że łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę
ujmuje się natychmiastowo w koszty.
Jeżeli suma kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków pomniejszonych o ujęte straty przekracza
wartość zafakturowaną, nadwyżkę wykazuje się w należnościach od klientów z tytułu prac objętych umową. Jeżeli
wartość kosztów zafakturowanych na dany dzień przekracza sumę kosztów umownych poniesionych na dany dzień i
ujętych zysków pomniejszonych o ujęte straty, nadwyżkę wykazuje się w zobowiązaniach wobec klientów z tytułu prac
objętych umową. Kwoty otrzymane przed wykonaniem prac, których dotyczą, ujmuje się w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej w zobowiązaniach, jako otrzymane zaliczki. Kwoty zafakturowane z tytułu
zrealizowanych prac, ale niezapłacone jeszcze przez klientów, ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej w należnościach z tytułu dostaw i usług.

3.11

Leasing

Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści
oraz ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe
rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.

3.11.1

Grupa jako leasingobiorca

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia w ich wartości
godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające
z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa
odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku
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zysków i strat, chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas są one
kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Grupy dotyczącymi kosztów finansowania zewnętrznego,
przedstawionymi poniżej w Nocie 3.13. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich
ponoszenia.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem
przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego
rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności
warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.

3.12

Waluty obce

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie waluty
obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach
obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane w wartości
godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej.
Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.
Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z wyjątkiem różnic
kursowych dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania produkcyjnego, które
włącza się do kosztów tych aktywów i traktuje jako korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach obcych.

3.12 .1

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

Przy naliczaniu różnic kursowych jednostek zagranicznych stosuje się zasadę:

3.13



Kapitał podstawowy i kapitały pochodzące z wpłat współników jednostki są przeliczane po kursie historycznym



Niepodzielone zyski / Kapitały utworzone z wypracowanych zysków są przeliczane po kursach średnich z lat,
w których zostały zrealizowane



Rachunek wyników przeliczany jest po kursie średnim z danego roku bilansowego



Aktywa, Zobowiązania oraz Rezerwy jednostki są przeliczane po kursie z dnia bilansowego.
Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku
wymagających dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza się do kosztów wytworzenia takich
aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży.
Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych
przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia składników majątku pomniejszają wartość
kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji.
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio na wynik w okresie, w którym
zostały poniesione.

3.14

Dotacje

Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i otrzyma takie
dotacje.
Dotacje rządowe ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w którym Grupa ujmuje wydatki jako koszty,
których kompensatę ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest
zakup, budowa lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odnosi się na wynik systematycznie w uzasadnionych kwotach przez okres
ekonomicznej użyteczności związanych z nimi aktywów.

3.15

Koszty świadczeń pracowniczych oraz z tytułu rozwiązania umów
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Rezerwy na świadczenia pracownicze, tj. odprawy emerytalne, są szacowane na każdy dzień bilansowy uproszczonymi
metodami zbliżonymi do metod aktuarialnych.

3.16

Podatek

Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.

3.16.1

Podatek bieżący

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego
okresu sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z
wyłączeniem przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących
kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu.
Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

3.16.2

Podatek odroczony

Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i zobowiązań
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im podstawą opodatkowania stosowaną do obliczania
wysokości zysku opodatkowanego, a także od nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg
podatkowych. Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic
przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich
ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż zostanie osiągnięty dochód do
opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic przejściowych. Tego rodzaju aktywów i zobowiązań z tytułu
odroczonego podatku dochodowego nie ujmuje się, jeżeli różnice przejściowe wynikają z wartości firmy lub z
początkowego ujęcia (poza połączeniem jednostek) innych aktywów i zobowiązań w transakcji, która nie wpływa na
zysk podatkowy ani księgowy.
Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku
gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części,
następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja
aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla skutki podatkowe, które nastąpią
odpowiednio do przewidywanego przez Grupę sposobu realizacji lub rozliczenia na dzień bilansowy wartości
bilansowych aktywów i zobowiązań.
Selvita Services Sp. z o.o. uzyskała w dniu 11 czerwca 2014 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Zgodnie z pkt. II.2 Spółka może korzystać ze
zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Maksymalna wysokość zwolnienia wynosi 60%
wartości kosztów wynagrodzeń wypłaconych nowozatrudnionych pracownikom.
Selvita S.A. uzyskała w dniu 13 grudnia 2016 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Zgodnie z pkt. III.2 Spółka może korzystać ze
zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Maksymalna wysokość zwolnienia wynosi 45%
wartości kosztów wynagrodzeń wypłaconych nowozatrudnionych pracownikom.
Selvita Services Sp. z o.o. i Selvita S.A. skalkulowały aktywo na podatek odroczony z tytułu przysługującej ulgi na
podstawie decyzji o działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Aktywo jest liczone przy założeniach, że
roczna liczba nowozatrudnianych pracowników utrzyma się co najmniej na poziomie z roku 2016, a wynagrodzenia
pracowników będą wzrastać o 10% rocznie. Naliczana ulga stanowi w Selvicie Services sp. z o.o.60% wynagrodzenia
pracownika, a w Selvicie S.A. 45% wynagrodzenia. Wysokość naliczanej ulgi jest podyktowana wskaźnikiem pomocy
publicznej przysługującej na podstawie otrzymanej decyzji. Ulga podatkowa może być naliczana w ciągu 2 lat od
momentu zatrudnienia nowego pracownika, a jego stanowisko musi być utrzymane przez 3 lat. Maksymalna kwota
możliwej do wykorzystania ulgi wynosi w Selvicie Servvices sp. zo.60% dwuletnich kosztów pracy 225
nowozatrudnionych pracowników, a w Selvicie S.A. 45% dwuletnich kosztów pracy 130 nowo zatrudnionych
pracowników.
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Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres

Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w
pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i
odroczony ujmuje się również odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. Jeżeli
podatek bieżący lub odroczony wynika z początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych, efekt
podatkowy uwzględnia się w dalszych rozliczeniach tego połączenia.

Rzeczowe aktywa trwałe

3.17

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o
umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe
jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z
tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one
wartość początkową środka trwałego. W przypadku środków trwałych zakupionych w walucie obcej, różnice kursowe
nie powiększają wartości początkowej.
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. W skład
środków trwałych w budowie wchodzą wartości poniesione na opłaty patentowe związane z prowadzonymi pracami nad
projektami badawczymi.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów:
ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:


Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10 lat



Urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 10 lat



Środki transportu - 5 lat



Inne środki trwałe - od 3 do 5 lat

Maszyny i urządzenia są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy z tytułu utraty
wartości.
Ujmuje się amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (innych niż grunty
oraz środki trwałe w budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy użytkowania,
wartości rezydualne oraz metody amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (z
prospektywnym zastosowaniem wszelkich zmiany w szacunkach).
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego
użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W sytuacji, gdy nie ma wystarczającej
pewności, że własność zostanie przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane przez krótszy z
dwóch okresów: przez okres leasingu lub ich ekonomicznej użyteczności.
Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się iż nie uzyska się
korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze zbycia lub
wycofania z użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w wyniku okresu w którym dane
składniki aktywów zostały usunięte z bilansu (obliczone jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością
bilansową tego składnika).

3.18

Aktywa niematerialne

3.18.1

Nabyte aktywa niematerialne
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Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu
pomniejszonego o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym okresie
ekonomicznej użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji
na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa
niematerialne o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu pomniejszonego o
skumulowaną utratę wartości.

3.18.2

Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne – koszty prac badawczych i rozwojowych

Koszty na prace badawcze są ujmowane w wynik w momencie ich poniesienia.
Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej jedynie po spełnieniu następujących warunków:


z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak aby
nadawał się do sprzedaży lub użytkowania,



istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży,



składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,



znany jest sposób, w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,



zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego
użytkowania i sprzedaży,



istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.

Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków
poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w bilansie
(patrz powyżej). W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym
zakresie, koszty te są ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione.
W Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej wydatki poniesione na prace rozwojowe są pomniejszone o otrzymane na ten
cel dotacje.
Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane według ceny nabycia
pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte aktywa
niematerialne.

3.18.3

Zaprzestanie ujmowania aktywów niematerialnych

Zaprzestaje się ujmowania składnika aktywów niematerialnych po zbyciu lub w przypadku, kiedy jego dalsze użycie lub
zbycie nie przyniesie jednostce korzyści ekonomicznych. Zyski lub straty wynikające z usuwania składnika aktywów
niematerialnych z bilansu (obliczone jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika)
ujmuje się w wynik okresu, w którym nastąpiło usunięcie.

3.19

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oprócz wartości firmy

Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i aktywów
niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono
istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia
potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości odzyskiwalnej składnika
aktywów, przeprowadza się analizę wartości odzyskiwalnej dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do
której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki
majątku trwałego Grupy alokowane są do poszczególnych jednostek generujących przepływy pieniężne lub do
najmniejszych grup jednostek generujących takie przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite
podstawy alokacji.
W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nieprzyjętych do
użytkowania test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki
wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.
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Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty
sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów
pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową
wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów.
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy
pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu
utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła.
Jeśli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub jednostki
generującej przepływy pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie przekraczającej
jednak wartości bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z
tytułu utraty wartości składnika aktywów / jednostki generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty
wartości ujmuje się niezwłocznie w wynik.

3.20

Zapasy

Zapasy wyceniane są według niższej z wartości: kosztu lub wartości możliwej do uzyskania. Koszty zapasów ustalane
metodą FIFO. Wartość możliwą do uzyskania stanowi szacunkowa cena sprzedaży zapasów pomniejszona o wszelkie
szacowane koszty dokończenia produkcji / wykonania usługi i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do
skutku.
Zakupione materiały ujmuje się bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej i na dzień bilansowy wycenia się według
wyżej wymienionych zasad na podstawie przeprowadzanej inwentaryzacji.

3.21

Rezerwy

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Grupie ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany,
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność
wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego
zobowiązania.
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia
bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem.
W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego
zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w przypadku gdy wpływ pieniądza
w czasie jest istotny).
Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy
będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo
odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.
3.21.1 Umowy rodzące obciążenia
Bieżące zobowiązania wynikające z umów rodzących obciążenia ujmuje się i wycenia jak rezerwy. Za umowę rodzącą
obciążenia uważa się umowę zawartą przez Grupę, wymuszającą nieuniknione koszty realizacji zobowiązań
umownych, których wartość przekracza wysokość korzyści ekonomicznych przewidywanych w ramach umowy.

3.21.2

Restrukturyzacja

Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Grupa opracowała szczegółowy i formalny plan
restrukturyzacji i ogłosiła wszystkim zainteresowanym stronom zamiar jego realizacji lub jego główne założenia.
Wycena rezerwy restrukturyzacyjnej obejmuje wyłącznie bezpośrednie koszty restrukturyzacji, czyli kwoty niezbędne
do przeprowadzenia restrukturyzacji i niezwiązane z bieżącą działalnością podmiotu.

3.21.3

Gwarancje
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Rezerwy na oczekiwane koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaży produktów, zgodnie z
najlepszym szacunkiem zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Grupę w okresie
gwarancji.

3.22

Instrumenty finansowe

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy jednostka należąca do Grupy staje się stroną umowy
instrumentu finansowego.
Pierwotnie wycenia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do zakupu lub emisji
aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez wynik) odpowiednio dodaje się do lub odejmuje od wartości godziwej aktywów lub zobowiązań finansowych w
chwili początkowego ujęcia. Koszty transakcji bezpośrednio przypisywane nabyciu aktywów finansowych lub przejęciu
zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik ujmuje się bezpośrednio w wynik.

3.23

Aktywa finansowe

Aktywa finansowe klasyfikuje się do następujących kategorii: aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik
(WGPW), inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (UTW), dostępne do sprzedaży (DDS) oraz pożyczki i
należności. Klasyfikacja zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych i określa się ją w chwili
początkowego ujęcia. Aktywa finansowe nabyte lub sprzedane w ramach standardowych transakcji ujmuje się i
wyksięgowuje w dacie transakcji. Standardowe transakcje to transakcje nabycia lub sprzedaży aktywów finansowych
wymagające dostarczenia tych aktywów w terminie ustalonym w regulacjach lub konwencjach przyjętych na rynku.

3.23.1

Metoda efektywnej stopy procentowej

Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu instrumentu dłużnego i alokacji
dochodu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych
przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów stanowiących
integralną część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres
prognozowanej użyteczności instrumentu dłużnego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie, do wartości
bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.
Dochód jest ujmowany na bazie efektywnej stopy procentowej instrumentów dłużnych innych niż aktywa finansowe
sklasyfikowane jako na WGPW.

3.23.2

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik (WGPW)

Aktywa finansowe są klasyfikowane jako wyceniane w WGPW kiedy te aktywa finansowe są przeznaczone do obrotu
albo są wyznaczone do wyceny w WGPW.
Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli:


został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości; lub stanowi część
określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie, zgodnie z bieżącym i
faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub



jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

Składnik aktywów finansowych inny niż przeznaczony do obrotu może zostać sklasyfikowany jako wyceniany w wartości
godziwej przez wynik przy ujęciu początkowym, jeżeli:


taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, występującą w innych
okolicznościach; lub



składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych lub do obu tych grup
objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią
zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są
przekazywane wewnętrznie; lub
332

CZĘŚĆ III


DOKUMENT REJESTRACYJNY

składnik aktywów stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów
pochodnych, a MSR 39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu jako wycenianego w wartości godziwej przez
wynik.

Aktywa finansowe wyceniane w WGPW są wykazywane w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty z tytułu
przeszacowania ujmowane są w wynik. Zysk lub strata ujęty w wynik obejmuje wszelkie dywidendy lub odsetki uzyskane
od aktywów finansowych i jest wykazywane na linii pozostałe przychody lub koszty finansowe.

3.23.3

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (UTW)

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niepochodne aktywa finansowe o stałej lub mieszanej
charakterystyce płatności i ustalonych terminach wymagalności, które Grupa zamierza i jest w stanie utrzymać do
takiego terminu. Po początkowym ujęciu inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według kosztu
zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości.

3.23.4

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (DDS)

Aktywa finansowe DDS to niepochodne aktywa finansowe sklasyfikowane jako DDS lub niezaliczone do (a) pożyczek i
należności, (b) UTW, (c) WGPW.
Jako DDS klasyfikuje się umarzalne bony notowane na giełdzie będące w posiadaniu Grupy, wykazywane w wartości
godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Grupa zainwestowała również w udziały nienotowane na
aktywnych rynkach, także klasyfikowane jako DDS i wykazywane w wartości godziwej na koniec każdego okresu
sprawozdawczego (ponieważ zdaniem zarządu ich wartość godziwą da się wiarygodnie wycenić). Wartość godziwą
wyznacza się metodą opisaną w nocie 40. Zmiany wartości bilansowej pieniężnych aktywów finansowych DDS
związane ze zmianami kursów wymiany walut (patrz niżej), dochód odsetkowy obliczony metodą efektywnej stopy
procentowej oraz dywidendy z inwestycji kapitałowych DDS ujmuje się w wynik. Inne zmiany wartości bilansowych
aktywów finansowych DDS ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitału z
przeszacowania. W chwili zbycia inwestycji lub stwierdzenia jej utraty wartości skumulowany zysk lub strata uprzednio
wykazywane w kapitale z przeszacowania inwestycji przenosi się na wynik.
Dywidendę z instrumentów kapitałowych DDS ujmuje się w wynik w chwili nabycia przez Grupę prawa do dywidendy.
Wartość godziwą pieniężnych aktywów finansowych DDS denominowanych w walutach obcych określa się w tej walucie
i przelicza po kursie spotowym obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego. Dodatnie lub ujemne różnice
kursowe ujmowane w wynik określa się na podstawie kosztu zamortyzowanego składnika aktywów pieniężnych. Inne
dodatnie i ujemne różnice kursowe ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach.
Inwestycje kapitałowe DDS nienotowane na aktywnym rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić
oraz instrumenty pochodne powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych inwestycji
kapitałowych, wycenia się według kosztu pomniejszonym o utratę wartości na koniec każdego okresu
sprawozdawczego.

3.23.5

Pożyczki i należności

Pożyczki i należności to niepochodne instrumenty finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach,
nienotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności (w tym należności z tytułu dostaw i usług, salda bankowe i
środki na rachunkach oraz inne) wycenia się według kosztu zamortyzowanego metodą efektywnej stopy procentowej z
uwzględnieniem utraty wartości.
Dochód odsetkowy ujmuje się, stosując efektywną stopę procentową, z wyjątkiem należności krótkoterminowych, przy
których ujmowane dyskonta byłoby nieznaczące.

3.23.6

Utrata wartości aktywów finansowych

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza się analizę aktywów finansowych z wyjątkiem WGPW
celem stwierdzenia występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów
finansowych w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub kilku zdarzeń
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po dacie początkowego ujęcia danego składnika aktywów szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z inwestycji uległy
zmniejszeniu.
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza się analizę aktywów finansowych z wyjątkiem WGPW
celem stwierdzenia występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów
finansowych w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub kilku zdarzeń
po dacie początkowego ujęcia danego składnika aktywów szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z inwestycji uległy
zmniejszeniu.
Dla wszystkich innych rodzajów aktywów finansowych obiektywne przesłanki utraty wartości mogą obejmować:


znaczące trudności finansowe emitenta lub kontrahenta;



naruszenie umowy, np. niewywiązanie się lub opóźnienie w płatności odsetek lub kapitału;



prawdopodobieństwo upadłości lub restrukturyzacji finansowej firmy dłużnika;



zniknięcie aktywnego rynku danego składnika aktywów finansowych wskutek trudności finansowych.

Dla pewnych kategorii aktywów finansowych – np. należności z tytułu dostaw i usług, aktywów, które indywidualnie nie
utraciły wartości - dodatkowo przeprowadza się zbiorową ocenę występowania przesłanek utraty wartości. Obiektywne
przesłanki utraty wartości dotyczące portfela należności mogą obejmować doświadczenia Grupy z egzekwowaniem
płatności, zwiększenie liczby płatności opóźnionych powyżej 360 dni w portfelu oraz zauważalne zmiany krajowych lub
lokalnych warunków ekonomicznych korelujące z niewywiązywaniem się z zapłaty należności.
Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego zgodnie z zasadami zamortyzowanego kosztu będzie
równa różnicy między wartością bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych według jego pierwotnej efektywnej stopy procentowej.
Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego według kosztu będzie równa różnicy między wartością
bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych
zdyskontowanych według bieżącej rynkowej stopy zwrotu podobnego składnika aktywów finansowych. Taki odpis nie
ulega odwróceniu w późniejszych okresach.
Wartość bilansowa składnika aktywów finansowych ulega bezpośredniemu obniżeniu o kwotę odpisu z tytułu utraty
wartości, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których wartość bilansową redukuje się przy pomocy konta
rezerwy. W przypadku uznania należności z tytułu dostaw i usług za nieściągalne odpisuje się je w ciężar konta rezerwy.
W przypadku odzyskania uprzednio spisanej kwoty dopisuje się ją do salda na koncie rezerwy. Zmiany wartości
bilansowej konta rezerwy ujmuje się w wynik.
W przypadku utraty wartości składnika aktywów finansowych DDS skumulowane zyski lub straty uprzednio ujmowane
w pozostałych całkowitych dochodach przenosi się na wynik finansowy danego okresu.
Jeżeli utrata wartości aktywów finansowych wycenianych według kosztu zamortyzowanego ulegnie zmniejszeniu w
kolejnym okresie rozliczeniowym, a zmniejszenie to można obiektywnie powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło po
ujęciu utraty wartości, odpis z tego tytułu ulega odwróceniu przez wynik finansowy w kwocie bilansowej inwestycji na
dzień odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości nieprzekraczającej kosztu zamortyzowanego obliczonego bez
uwzględnienia utraty wartości.
Utraty wartości papierów wartościowych DDS ujętej uprzednio w wynik nie odwraca się przez ten wynik. Zwiększenie
wartości godziwej po ujęciu utraty wartości ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji
kapitału z przeszacowania inwestycji. Kwotę utraty wartości dłużnych papierów wartościowych DDS odwraca się przez
wynik finansowy, jeżeli zwiększenie wartości godziwej inwestycji można w sposób obiektywny powiązać ze zdarzeniem,
które nastąpiło po dacie ujęcia tej utraty wartości.

3.23.7

Usunięcie aktywów finansowych z bilansu

Grupa usuwa z bilansu składnik aktywów finansowych w przypadku, gdy prawa umowne do przepływów pieniężnych
generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie dany składnik aktywów oraz wszystkie związane z nim
rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z praw własności na inną jednostkę. W przypadku, gdy Grupa nie przenosi
wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści wynikających z praw własności ani ich nie zachowuje, ale nadal sprawuje kontrolę
nad przeniesionym składnikiem aktywów, ujmuje zachowane udziały w tym składniku i związane z nimi zobowiązania,
które będzie musiała uiścić. Jeżeli Grupa zachowuje wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z prawa własności
do przeniesionego składnika aktywów, nadal ujmuje ten składnik oraz zabezpieczone finansowanie zewnętrzne na
poczet otrzymanych korzyści.
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W chwili całkowitego usunięcia składnika aktywów z bilansu różnicę między jego wartością bilansową a sumą
otrzymanej i należnej zapłaty oraz skumulowanego zysku lub straty ujętych w pozostałych całkowitych dochodach i
skumulowanych w kapitale własnym ujmuje się w wynik.
W przypadku usunięcia z bilansu części składnika aktywów finansowych (np. jeżeli Grupa zachowuje możliwość odkupu
części przekazanego składnika aktywów), pierwotną wartość bilansową tego składnika alokuje się między część nadal
ujmowaną w ramach działalności kontynuowanej a część wyksięgowaną w oparciu o relatywne wartości godziwe tych
części na dzień przekazania. Różnicę między wartością bilansową alokowaną do części składnika aktywów usuniętej z
bilansu a sumą zapłaty otrzymanej za tę część oraz skumulowany zysk lub stratę alokowane do tej części i uprzednio
ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach ujmuje się w wynik. Skumulowany zysk lub stratę uprzednio ujmowane
w pozostałych całkowitych dochodach, alokuje się między część składnika aktywów nadal ujmowaną w bilansie a część
wyksięgowaną odpowiednio do relatywnej wartości godziwej obu tych części.

3.24

Zobowiązania finansowe i instrumenty kapitałowe

3.24.1

Klasyfikacja: instrumenty dłużne lub kapitałowe

Instrumenty dłużne i kapitałowe wyemitowane przez jednostki należące do grupy klasyfikuje się jako zobowiązania
finansowe lub kapitał własny na podstawie postanowień umownych i definicji zobowiązania finansowego i instrumentu
kapitałowego.

3.24.2

Instrumenty kapitałowe

Instrumenty kapitałowe to umowy, które odzwierciedlają rezydualny udział w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich
jej zobowiązań. Instrumenty kapitałowe emitowane przez Grupę ujmuje się w kwocie otrzymanych wpływów po odjęciu
bezpośrednich kosztów emisji.
Odkupione przez Spółkę własne instrumenty kapitałowe ujmuje się lub odnosi bezpośrednio w kapitale własnym. W
przypadku sprzedaży, zakupu, emisji lub umorzenia własnych instrumentów kapitałowych Spółki w wynik nie ujmuje się
żadnych związanych z tym zysków ani strat.

3.24.3

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako „wyceniane w WGPW” lub jako „pozostałe zobowiązania finansowe”.

3.24.3.1

Zobowiązania finansowe wyceniane w WGPW

Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu lub wyznaczone jako wyceniane w WGPW.

Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeżeli:


zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie;



stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie zgodnie z
bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub



jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie. Zobowiązania
finansowe inne niż zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu mogą zostać wyznaczone jako
wyceniane w WGPW na moment początkowego ujęcia, jeżeli:



taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w innych
warunkach; lub



składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych grup
objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią
zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są
przekazywane wewnętrznie; lub
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stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a MSR 39
dopuszcza klasyfikację całego kontraktu do pozycji wycenianych w WGPW.



Zobowiązania finansowe wyceniane w WGPW są wykazywane w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty z tytułu
przeszacowania ujmuje się w wynik. Zysk lub strata ujęty w wyniku obejmuje wszelkie odsetki zapłacone od zobowiązań
finansowych i jest wykazywane w pozycji pozostałe przychody lub koszty finansowe.

3.24.3.2

Pozostałe zobowiązania finansowe

Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i
usług oraz inne zobowiązania) wycenia się według kosztu zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej.
Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego i
alokacji kosztu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta
szacunkowych przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów
stanowiących integralną część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez
okres prognozowanej użyteczności zobowiązania finansowego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie, do
wartości bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.

3.24.3.3

Zaprzestanie ujmowania zobowiązań finansowych

Grupa zaprzestaje ujmowania zobowiązań finansowych wyłącznie w przypadku ich wypełnienia, umorzenia lub
wygaśnięcia. Różnicę między wartością bilansową usuniętego zobowiązania finansowego a zapłatą uiszczoną lub
należną ujmuje się w wynik.

3.25

Rachunkowość zabezpieczeń

Spółki wchodzące w skład Grupy nie wykorzystują rachunkowości zabezpieczeń.

3.26

Program motywacyjny

Grupa prowadzi program motywacyjny oparty o emisję warrantów subskrypcyjnych dla kadry menedżerskiej i
kluczowych pracowników spółki dominującej i spółek zależnych. Zgodnie z warunkami programu zatwierdzonymi przez
Walne Zgromadzenie uchwałami z dnia 2 września 2015 r. i przedstawionym pracownikom dnia 22 września 2015,
członkowie kadry menedżerskiej i kluczowi pracownicy, mogą otrzymać warranty subskrypcyjne imienne uprawniające
do objęcia akcji zwykłych na okaziciela. Lista uczestników programu motywacyjnego wraz z istotnymi warunkami
programu została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 17 września 2015 r.
Każdy warrant subskrypcyjny jest wymienny na jedną akcję zwykłą Spółki w momencie wykonania. Otrzymujący warrant
nie płaci ani nie dostaje żadnych kwot pieniężnych. Prawa do objęcia akcji wynikające z warrantów można wykonać w
dwóch terminach tj. do 29 lutego 2016 r. i 28 lutego 2017 r.
W księgach program motywacyjny jest ujmowany w wartości godziwej wycenionej według kursu akcji notowanego na
GPW. Koszty programu motywacyjnego rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu od momentu rozpoczęcia
realizacji programu do daty konwersji każdej z transz.

4.

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Grupie, zarząd jednostki dominującej zobowiązany jest do
dokonywania szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i
zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane
za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.
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Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych ujmuje
się w okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeśli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie bieżącym i
okresach przyszłych, jeśli zmiana dotyczy ich na równi z okresem bieżącym.

4.1 Profesjonalny osąd w rachunkowości
Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami (patrz Nota 4.2), dokonane przez zarząd
w procesie stosowania zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu
finansowym.

4.1.1

Kalkulacja zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych

W nocie 28 opisane zostały rezerwy zobowiązania z tyt. odpraw emerytalnych, które zostały oszacowane przez Grupę
przy wykorzystaniu uproszczonych metod aktuarialnych zgodnie z metodą wyceny aktuarialnej (prognozowanych
uprawnień jednostkowych), której stosowanie zalecane jest przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 –
„Świadczenia Pracownicze”. Metoda ta uwzględnia fakt, iż odprawy emerytalne nie są formą świadczenia za konkretnie
wykonaną pracę. Nabycie przez pracownika prawa do ich otrzymania wynika z faktu przepracowania określonego
okresu. Szczegółowe zasady odpraw emerytalnych przyjęte w Grupie wynikają wprost z przepisów Kodeksu Pracy i
powiązanych z nim aktów prawnych, które określają podstawę wymiaru świadczenia, jego wysokość (krotność
podstawy), liczbę przepracowanych lat oraz ewentualne inne warunki konieczne dla nabycia prawa do danego
świadczenia.
4.2 Niepewność szacunków
Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności na
dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w
następnym roku obrotowym.

4.2.1

Rezerwy na premie

W nocie 26 opisane zostały min. rezerwy na premie. Rezerwy na premie szacowane są zgodnie z przyjętym w Grupie
algorytmem w oparciu o pozyskaną i zrealizowaną marżę na poszczególnych projektach lub grupach projektów.
Obliczone wartości stanowią podstawę do podejmowania przez Zarząd decyzji o przewidywanej wartości premii do
wypłaty. Zarząd bierze pod uwagę wiele czynników, w tym aktualną i przewidywaną sytuację majątkową i finansową
Grupy. Premia ma charakter uznaniowy.

4.2.2

Okresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałych

Jak opisano w Nocie 3.17, Grupa weryfikuje przewidywane okresy użytkowania ekonomicznego składników pozycji
rzeczowych aktywów trwałych na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego. W bieżącym roku obrotowym
zarząd nie stwierdził, aby wartość użytkowa pewnych składników wymagała redukcji.

4.2.3

Rozliczanie kontraktów długoterminowych metodą szacowanego stopnia zaawansowania usługi

Jak opisano w nocie 3.10 Grupa dokonuje ustalenia stopnia zaawansowania kontraktów długoterminowych przez
ustalenie proporcji dotychczas poniesionych kosztów danego projektu do całkowitych szacowanych kosztów projektów.
Z uwagi na charakter prowadzonych projektów, a także możliwość pojawienia się nie przewidywanych wcześniej
trudności związanych z realizacją projektu może się okazać, iż rzeczywiste całkowite koszty realizacji projektu będą
różniły się od dokonywanych szacunków. Zmiana szacunków całkowitych kosztów realizacji projektów może
spowodować, iż ustalony na dzień bilansowy stopień zaawansowania projektu, a tym samym rozpoznany przychód,
powinien być ustalony w innej wartości.

4.2.4

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
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W oparciu o prognozy na lata następne Zarząd Spółki Dominującej podejmuje decyzję o naliczeniu aktywa z tytułu
podatku odroczonego. Aktywo z tytułu ulgi podatkowej w SSE nalicza się w wysokości 60% w SSV i 45% w SLV
planowanego średniorocznego wynagrodzenia dla nowoutworzonych miejsc pracy w kolejnym okresie
sprawozdawczym". Wysokość naliczanej ulgi jest podyktowana wskaźnikami możliwej do uzyskania pomocy publicznej
oraz możliwym okresem jej naliczania, czyli dwa lata od momentu zatrudnienia nowego pracownika. W Selvita Services
sp. z o.o naliczono ulgę dla nowozatrudnionych pracowników za okres 2017 do 2019, a w Selvita S.A. za okres 2017 2020.

4.2.5

Odpis aktualizujący wartość należności

Grupa dokonuje okresowego (przynajmniej raz do roku na dzień bilansowy) oszacowania prawidłowości ustalenia
odpisów aktualizujących dotyczących należności. Szacunki te oparte są gównie na doświadczeniu historycznym oraz
analizie różnorodnych czynników wpływających na możliwość windykacji tych należności.

4.2.6

Program motywacyjny

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Selvita prowadzi program motywacyjny oparty o emisję warrantów
subskrypcyjnych dla kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników spółki dominującej i spółek zależnych. Program
motywacyjny wyceniony jest w wartości godziwej w oparciu o kurs akcji notowany na GPW. Koszty programu
motywacyjnego według powyższej wyceny są rozpoznawane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przez okres
trwania programu dla każdej z transz proporcjonalnie to upływu czasu.

5.

Przychody ze sprzedaży

Analiza przychodów ze sprzedaży Grupy za bieżący rok zarówno dla działalności kontynuowanej przedstawia się
następująco:
Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2016

PLN

PLN

190 264

567 830

Przychody ze świadczenia usług

47 942 863

40 460 811

Razem przychody ze sprzedaży

48 133 127

41 028 641

Przychody ze sprzedaży towarów

Główne źródło przychodów Spółki to przychody ze sprzedaży usług i innowacji. Szczegółowy podział przychodów
przedstawiono w nocie 5.1.

5.1 Informacje geograficzne
Grupa działa w dwóch głównych obszarach geograficznych – w Polsce, będącej krajem jej siedziby oraz Europie. Wśród
pozostałych krajów dominującym rynkiem są Stany Zjednoczone.

Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne.
Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

PLN

PLN
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Sprzedaż krajowa

6 035 876

8 290 385

Kraje Unii Europejskiej

28 817 507

25 893 132

Pozostałe kraje

13 279 744

20 390 223

Razem

48 133 127

54 573 740

5.2 Przychody związane z umowami o budowę/umowami długoterminowymi
W okresie sprawozdawczym Grupa podpisała zlecenia do realizacji w postaci kontraktów długoterminowych. Ogólna
wartość otwartych kontraktów długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 3.532.528,51 PLN.
Grupa stosuje zasadę ustalania stopnia zaawansowania prac proporcjonalnie do udziału poniesionych kosztów w
całości kosztów kontraktu.


Fakturowanie niezakończonych na dzień bilansowy kontraktów rozliczanych metodą stopnia zaawansowania:
1.713.331.58 PLN.



Przychody z niezakończonych na dzień bilansowy
zaawansowania prac: 2.201.460,53 PLN.

kontraktów - efekt rozliczenia zgodnie ze stopniem

5.3. Koszty działalności operacyjnej

5.3.1 Amortyzacja i utrata wartości
Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

3 279 071

3 400 258

338 386

32 493

3 617 457

3 432 751

3 617 457

3 432 751

-

-

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych

-

-

Utrata wartości - wartości niematerialne i prawne

-

-

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych
Koszty amortyzacji ogółem
Przypadające na:
Działalność kontynuowaną
Działalność zaniechaną
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Koszty utraty wartości ogółem

-

-

-

-

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

30 116 838

20 839 667

4 005 796

2 735 562

780 364

2 024 456

1 327 272

910 270

36 230 270

26 509 955

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

17 307 337

12 996 558

Przypadające na:
Działalność zaniechaną

5.3.2 Koszty świadczeń pracowniczych

Wynagrodzenia
Koszty ubezpieczeń społecznych
Zmiana wartości zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych
Koszty świadczeń pracowniczych

5.3.3 Koszty badań i rozwoju ujęte w wynik w momencie podniesienia (*)

Koszty badań i rozwoju ujęte w wynik w momencie poniesienia(*)

(*) koszty bezpośrednie segmentu Innowacje (bez uwzględnienia transakcji między segmentami). Wpływ podanych
kosztów na wynik finansowych Grupy jest równoważony odpowiednim % (ok. 65%) rozpoznanych przychodów z tytułu
dotacji do tych kosztów.

6.

Segmenty operacyjne

6.1 Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody
Zgodnie z MSSF 8 Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane dotyczące trzech segmentów
operacyjnych.
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Pierwszym segmentem operacyjnym jest działalność w zakresie Innowacji. Emitent prowadzi prace badawczorozwojowe, w których koncentruje się na rozwijaniu innowacyjnych, małocząsteczkowych związków chemicznych o
działaniu farmakologicznym, które w dalszym etapie procesu rozwoju nowych leków są przeznaczone do
komercjalizacji.
Drugim segmentem odpowiedzialnym za największą część przychodów są Usługi. Selvita świadczy usługi poprzez dwa
główne działy: Dział Chemii Kontraktowej oraz Dział Biologii Kontraktowej.
Trzecim segmentem operacyjnym jest segment Bioinformatyczny.

6.2 Przychody i wyniki segmentów
Poniżej przedstawiono
sprawozdawczością:

analizę

przychodów

i

wyników

Grupy

w

poszczególnych

segmentach

objętych

Wynik operacyjny w
segmencie

Przychody
Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

PLN

PLN

I segment – Innowacje, w tym

29 094 822

28 890 190

3 100 059

2 908 532

przychody na rzecz klientów zewnętrznych

18 353 243

15 416 085

-

-

58 996

179 226

-

-

przychody z dotacji

10 682 583

13 294 879

-

-

II segment - Usługi, w tym

36 455 231

26 984 387

1 719 691

3 397 258

przychody na rzecz klientów zewnętrznych

32 404 120

23 051 616

-

-

przychody pomiędzy segmentami

2 666 712

2 528 029

-

-

przychody z dotacji

1 384 399

1 404 742

-

-

III segment - Bioinformatyka, w tym

3 906 359

2 656 796

(169 405)

172 829

przychody na rzecz klientów zewnętrznych

3 430 958

2 560 740

-

-

475 400

96 056

-

-

-

-

-

-

465 268

348 644

(5 863 905)

(4 405 608)

3 201 108

2 803 311

-

-

przychody pomiędzy segmentami

przychody pomiędzy segmentami
przychody z dotacji

Niealokowane(*)
Wyłączenia przychodów między segmentami"
Przychody nielokowane obejmują pozostałe
przychody operacyjne
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66 720 571

56 076 706

(1 213 560)

2 073 011

(*) w pozycji prezentowane są pozostałe przychody operacyjne

W związku z prezentacją nowego segmentu - Bioinformatyki - w celu zapewnienia porównywalności danych dane
porównawcze dla segmentów zostały zmienione.
Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości Grupy
opisana w Nocie 3. Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty po alokacji kosztów
administracji centralnej i wynagrodzenia zarządu oraz kosztów sprzedaży. Wynik ten nie uwzględnia udziału innych
zysków i strat oraz przychodów i kosztów finansowych. Informacje te przekazuje się osobom decydującym o przydziale
zasobów i oceniających wyniki finansowe segmentu.

Koszty
Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

25 994 763

25 981 658

alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i
koszty sprzedaży

2 463 276

3 454 197

koszty pomiędzy segmentami

2 766 870

2 549 340

34 735 540

23 587 129

8 735 676

4 836 902

279 474

220 200

II segment - Bioinformatyka, w tym

4 075 764

2 483 967

alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i
koszty sprzedaży

1 566 561

337 314

154 764

33 771

Niealokowane*

6 329 173

4 754 252

Wyłączenia kosztów między segmentami

3 201 108

2 803 311

67 934 131

54 003 695

I segment - Innowacje, w tym

II segment - Usługi, w tym
alokowane koszty administracji centralnej, wynagrodzeń Zarządu i
koszty sprzedaży
koszty pomiędzy segmentami

koszty pomiędzy segmentami

Razem z działalności kontynuowanej

6.3 Aktywa i zobowiązania segmentów
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Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

I segment - Innowacje

36 375 994

31 217 351

II segment – Usługi

47 143 546

31 048 540

1 322 516

1 117 752

84 842 057

63 383 643

1 322 516

1 858 146

89 121 069

65 241 788

I segment - Innowacje

14 945 258

9 531 899

II segment – Usługi

11 603 155

8 251 016

57 105

314 047

26 605 518

18 096 962

6 804 094

265 051

33 409 612

18 362 013

Aktywa segmentów

III segment – Bioinformatyka
Razem aktywa segmentów

Aktywa niealokowane*
Razem aktywa skonsolidowane

Zobowiązania segmentów

III segment – Bioinformatyka
Razem zobowiązania segmentów

Zobowiązania niealokowane **
Razem zobowiązania skonsolidowane

W związku z prezentacją nowego segmentu - Bioinformatyki - w celu zapewnienia porównywalności danych dane
porównawcze dla segmentów zostały zmienione.

Dla celów monitorowania wyników osiąganych w poszczególnych segmentach oraz dla celów przydziału zasobów:


do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się: wartość firmy, niezakończone prace rozwojowe,
należności długoterminowe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności z
tytułu dostaw i usług, należności z tytułu dotacji, aktywa wynikające z kontraktów długoterminowych, aktywo z
tytułu odroczonego podatku dochodowego


*aktywa niealokowane obejmują: udziały w jednostkach stowarzyszonych, pozostałe wartości niematerialne, należności
publiczno-prawne i pracownicze, pozostałe aktywa
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do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania
z tytułu kontraktów długoterminowych, rezerwy na zobowiązania, przychody przyszłych okresów,
zobowiązania finansowe

**zobowiązania niealokowane obejmują: zobowiązania z tytułu kredytów, rezerwa na świadczenia emerytalne,
zobowiązania publiczno-prawne i pracownicze

6.4 Pozostałe informacje o segmentach

Zwiększenie aktywów
trwałych

Amortyzacja
Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

PLN

PLN

I segment - Innowacje

1 187 349

1 188 894

2 302 674

213 052

II segment – Usługi

2 198 434

2 201 262

9 816 664

908 276

231 674

42 595

69 047

-

3 617 457

3 432 751

12 188 385

1 121 328

III segment – Bioinformatyka(*)
Razem działalność kontynuowana

* Wartość zwiększenia aktywów trwałych segmentu Bioinformatyka w 2015 roku jest nieistotna dlatego nie wydzielono
jej w danych porównawczych

W 2016 oraz w 2015 roku nie utworzono odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych ani wartość
firmy.

6.5 Informacje o wiodących klientach

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

Klient A

8 232 417

10 190 258

Klient B

3 126 227

3 854 003

I segment - Innowacyjny

II segment - Usługi

Brak w segmencie klientów, których przychody
przekraczają 10% sprzedaży segmentu

II segment - Bioinformatyka
Klient C

brak

796 628

Klient D

brak

242 330
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Klient E

brak

229 000

Klient F

594 765

brak

Klient G

440 655

brak

Klient H

411 456

brak

Klient I

401 104

brak

Klient J

349 555

brak

Razem

13 556 179

15 312 220

Klient A,B,C,D,E,F,G,H,I,J - klienci do których przychody przekraczają 10% przychodów ze sprzedaży segmentu

7.

Przychody finansowe

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

1 128 567

840 488

-

-

283 781

612 762

-

-

844 786

227 726

2 984

3 573

Korekta dyskonta

-

-

Odsetki od należności budżetowych

-

-

Rozwiązanie rezerw bilansowych (odsetki)

-

-

2 299

3 264

685

309

1 131 551

844 061

Przychody finansowe z tytułu instrumentów finansowych
Dywidendy i udziały w zyskach
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Różnice kursowe
Pozostałe przychody finansowe

Zwrot Cash Back
Pozostałe
Razem przychody finansowe

8.

Koszty finansowe

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015
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PLN

PLN

120 744

71 335

2 790

6 638

Aktualizacja wartości

-

-

Odpis aktualizujący inwestycje

-

-

Strata na zbyciu inwestycji

-

-

117 954

64 697

63 512

24 886

Zmiana udziału w kapitale spółek zależnych

-

-

Koszty odsetkowe (efekt dyskonta)

-

-

5 537

9

-

-

32 975

24 871

-

-

25 000

-

-

5

184 256

96 221

Koszty finansowe z tytułu instrumentów finansowych
Odsetki

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
Pozostałe koszty finansowe

Odsetki od zobowiązań budżetowych
Utworzenie rezerw bilansowych (odsetki)
Część odsetkowa raty leasingowej
Koszty umowy kredytowej
Koszty emisji akcji
Pozostałe
Razem koszty finansowe

9.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

9.1

Pozostałe przychody operacyjne
Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

46 942

-

46 942

-

-

-

6 473 521

348 444

Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania

8 259

11 424

Premia za zatrudnienie bezrobotnego

1 721

1 514

-

-

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:
Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (+)
Wartość netto zbytych aktywów (-)
Inne przychody operacyjne (tytuły):

Zobowiązania umorzone
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Zaokrąglenia

168

79

408 178

335 427

Zysk na sprzedaży wniesienia udziałów do Nodthera Limited

6 055 195

-

Razem pozostałe przychody operacyjne

6 520 463

348 444

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

-

-

Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (-)

-

-

Wartość netto zbytych aktywów (+)

-

-

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

82 698

63 748

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie

82 698

63 748

73 603

25 052

Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania

-

10 062

Niedobory inwentaryzacyjne

-

-

8 810

4 200

-

2 465

3 921

5 825

Odpisy dotyczące aktywów z kontraktów długoterminowych

47 356

-

Przekazane darowizny

12 000

2 500

1 516

-

156 301

88 800

Pozostałe - sprzedaż usług pracownikom (LUX MED., Benefit,
Genfit)

9.2 Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:

Inne koszty operacyjne (tytuły):

Zwrot kosztów pracownikom - okulary korekcyjne
'Pakiety dla pracowników
Składki członkowskie

Pozostałe
Razem pozostałe koszty operacyjne

10.

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

10.1 Podatek dochodowy ujęty w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

Bieżący podatek dochodowy

-

4 481

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego

-

4 481

Korekty dotyczące lat ubiegłych

-

-

Odroczony podatek dochodowy

(3 968 139)

(3 416 582)

Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

(3 968 139)

(3 412 101)
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W zakresie podatku dochodowego Grupa podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Grupa nie stanowi podatkowej
grupy kapitałowej. Selvita S.A. i Selvita Services sp. z o.o. prowadzą działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Spółki uzyskały zwolnienie podatkowe z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Rok podatkowy jak i bilansowy
pokrywają się z rokiem kalendarzowym.

10.2 Uzgodnienie wyniku podatkowego do wyniku księgowego kształtuje się następująco:

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

Przychody i zyski w ewidencji

76 234 179

64 604 214

Przychody niepodlegające opodatkowaniu i wolne od podatku (tytuły):

12 869 283

14 570 905

361 744

224 487

Rozwiązane odpisy aktualizujące

-

-

Rozwiązane rezerwy

-

-

Kontrakty długoterminowe

372 456

(358 359)

Przychody z tytułu dotacji

12 135 083

14 704 777

Inne

-

-

Odsetki naliczone

-

-

-

-

-

-

Razem przychody podatkowe (1-2+3)

63 364 896

50 033 309

Koszty i straty w ewidencji

72 763 642

56 804 732

Koszty i straty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):

12 797 638

15 107 251

336 719

249 674

70 421

96 044

-

-

12 135 083

14 704 777

255 415

56 556

Faktury i opłaty wstępne leasingowe statystycznie

-

-

RMB

-

-

Kary, grzywny, odszkodowania

-

200

114 019

810 809

-

-

61 911

196 027

326 993

249 039

2 200

-

Różnice kursowe

Przychody podatkowe, niebędące przychodami księgowymi (tytuły):
Kontrakty długoterminowe

PFRON
Koszty reprezentacji
Odsetki karne na rzecz budżetu
Koszty dotowane
Inne koszty NKUP

Koszty i straty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):
Utworzone odpisy aktualizujące
Utworzone rezerwy
Różnice kursowe
Niewypłacone wynagrodzenia oraz ZUS
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-

-

(295 799)

(97 339)

18 714

463 082

-

-

-

-

-

-

-

-

59 851 985

40 886 672

3 512 911

9 146 638

Dochody wolne od opodatkowania (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim)

-

-

Odliczenia od dochodu (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim):

-

5 733 932

Straty podatkowe z lat ubiegłych

-

5 733 932

Darowizny

-

-

Inne

-

-

3 512 911

3 412 705

Podatek dochodowy wg stawki

667 453

648 414

Odliczenia od podatku

667 453

643 933

-

4 481

Ulga na złe długi - koszty
Inne koszty NKUP
Koszty podatkowe, niebędące kosztami księgowymi (tytuły):
Wypłacone wynagrodzenia oraz ZUS ujęte w kosztach w roku ubiegłym
Różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
RMK bierne statystycznie z roku poprzedniego
Razem koszty podatkowe
Dochód / strata

Podstawa opodatkowania

Podatek należny

Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. Od 2004
roku obowiązującą, według znowelizowanych przepisów, jest stawka 19%.
10.3 Bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe
Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

Bieżące aktywa podatkowe

-

-

Należny zwrot podatku

-

-

-

-

Bieżące zobowiązania podatkowe

-

-

Podatek dochodowy do zapłaty

-

4 481

Razem

-

4 481
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Tytuły różnic przejściowych - różnica pomiędzy
ppodatkową a bilansową wartością:

zmiana aktywa ujęta w
korespondencji z wynikiem
finansowym za okres

stan aktywa w bilansie
na dzień

zmiana aktywa ujęta w
korespondencji z kapitałem za
okres

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

od 01/01 do
31/12/2016

od 01/01 do
31/12/2015

od 01/01 do
31/12/2016

od 01/01 do
31/12/2015

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
(bez leasingu)

163 557

207 681

(44 124)

148 518

-

-

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
w leasingu operacyjno - finansowym

-

-

-

-

-

-

- pożyczek udzielonych (odpisy aktualizujące, różnice
kursowe, wycena w skorygowanej cenie nabycia)

-

-

-

-

-

-

- aktywów finansowych wycenianych w cenie nabycia

-

-

-

-

-

-

9 308 752

4 536 653

4 772 099

4 034 660

-

-

- aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej

-

-

-

-

-

-

- zapasów (odpisy aktualizujące, bonusy i rabaty
rozliczone na zapas)

-

-

-

-

-

-

- należności handlowych i innych (odpisy aktualizujące,
różnice kursowe)

-

-

-

-

-

-

23 012

204 656

(181 644)

92 945

-

-

-

-

-

-

-

-

138 058

454 204

(316 146)

(57 743)

-

-

-

-

-

-

-

-

11 732

-

11 732

-

-

-

-

-

-

(1 148)

-

-

17 505

143 574

(126 069)

(734 256)

-

-

108

103 922

(103 814)

39 624

-

-

9 662 724

5 650 690

4 012 034

3 522 600

-

-

- z tytułu SSE

- kontrakty długoterminowe
- rezerw na świadczenia pracownicze
- pozostałych rezerw
- kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena
skorygowanej cenie nabycia, różnice kursowe)
- zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz ZUS
- straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych
- pozostałe różnice przejściowe
Razem

w

10.5 Nieujęte aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystane ulgi podatkowe
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Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

233 904

-

Ulgi podatkowe

-

-

Bierne rozliczenia kosztów

-

-

Różnice kursowe

-

-

Pozostałe

-

-

-

-

-

-

9 662 724

5 650 690

Na dzień bilansowy nie zostały wykazane następujące
aktywa z tytyłu podatku odroczonego
Straty podatkowe

Nieujęta rezerwa
dochodowego

z

tytułu

odroczonego

podatku

Razem nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego
Razem aktywa (ujęte i nieujęte)
odroczonego

z tytułu podatku

Aktywo z tytułu ulgi podatkowej w SSE naliczono w wysokości 60% w Selvicie Services sp. z o.o. i w wysokości 45% w Selvicie S.A. . Sposób kalkulacji aktywa
został opisany w nocie 4.

10.6 Straty podatkowe możliwe do odliczenia
Okres zakończony 31/12/2016
Wysokość straty

Wykorzystanie

Możliwe do wykorzystania

Max okres wykorzystania

2016

675 004

-

675 004

2021

2014

349 585

174 793

174 792

2019

2012

5 279 543

4 806 132

473 411

2017

2011

3 926 814

3 819 367

-

-

2010

2 426 511

2 426 511

-

-

Rok
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10.7 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuły różnic przejściowych - różnica pomiędzy podatkową
a bilansową wartością:

Rezerwa z tytułu podatku
odroczonego

Stan na
31/12/2016

zmiana rezerwy
ujęta w
korespondencji
z kapitałem
za okres

zmiana rezerwy ujęta w
korespondencji z wynikiem
finansowym za okres

Stan na
31/12/2015

od 01/01 do
31/12/2016

od 01/01 do
31/12/2015

od 01/01 do
31/12/2015

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (bez
leasingu)

114 666

111 150

3 516

76 694

-

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w
leasingu finansowym

-

-

-

-

-

- pożyczek udzielonych (różnice kursowe, skorygowana cena
nabycia)

-

-

-

-

-

- aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej

-

-

-

-

-

- należności handlowych i innych (różnice kursowe)

-

-

-

-

-

- należności (przychody zarachowane statystycznie)

-

-

-

-

-

- kredytów i pożyczek otrzymanych (wycena w skorygowanej
cenie nabycia, różnice kursowe)

-

-

-

-

-

- zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej
(przecena do wartości godziwej)

-

-

-

-

-

- zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe)

59 164

35 762

23 402

6 092

-

- pozostałe różnice przejściowe

40 209

23 232

-

-

-

214 039

170 144

26 918

82 786

-

Razem
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Działalność zaniechana

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

12.

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

13.

Zysk na akcję
Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

gr na akcję

gr na akcję

20,2

48,0

20,2

48,0

-

-

Podstawowy zysk na akcję ogółem

20,2

48,0

Zysk rozwodniony na akcję:

19,8

47,4

19,8

47,4

-

-

19,8

47,4

Podstawowy zysk na akcję:
Z działalności kontynuowanej
Z działalności zaniechanej

Z działalności kontynuowanej
Z działalności zaniechanej
Zysk rozwodniony na akcję ogółem

13.1 Podstawowy zysk na akcję
Zysk i średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego na akcję:

Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
Inne - udziałom niedającym kontroli
Zysk
wykorzystany
do
obliczenia
przypadającego na akcję ogółem

podstawowego

zysku

Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia
rozwodnionego zysku na akcję

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

2 720 211

6 269 811

(34 820)

(36 859)

2 685 391

6 232 952

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

szt.

szt.

13 739 314

13 050 068
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Rzeczowe aktywa trwałe
Stan na
31/12/2016

Stan na 31/12/2015

PLN

PLN

Grunty własne

7 468 454

-

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 570 656

1 219 611

339 035

338 668

Środki transportu

54 072

68 352

Inne środki trwałe

10 617 874

5 709 267

1 782 518

1 261 104

-

-

21 832 609

8 597 002

Wartości bilansowe:

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących
wartość środków trwałych.
Grupa użytkuje środki trwałe na podstawie umów leasingu, zaklasyfikowanych do ujęcia w ewidencji bilansowej jako
leasing finansowy. Wartość bilansowa tych składników na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 2.667.961,21 zł (31
grudnia 2015 roku wynosiła 475.632,42 zł).
Stan na 31/12/2016

Stan na 31/12/2015

Grunty

-

-

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

-

Urządzenia techniczne i maszyny

-

-

Środki transportu

-

-

Inne środki trwałe

2 667 961

475 632

2 667 961

475 632

Grupa użytkuje na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu środki trwałe służące działalności operacyjnej Grupy.
Wynajmowana jest także powierzchnia biurowa i laboratoryjna. Miesięczny koszt wynajmowanej powierzchni w roku
2016 wynosił 285.284,75 zł
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy i najmu
Minimalne opłaty

Nie dłużej niż 1 rok
Dłużej niż 1 rok i do 5 lat
Powyżej 5 lat

Minus przyszłe obciążenia finansowe

Stan na 31/12/2016

Stan na 31/12/2015

PLN

PLN

3 821 167

2 230 076

14 378 537

8 147 146

732 154

490 595

18 931 858

10 867 817

-
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18 931 858

10 867 817

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie użytkowała gruntów wieczyście.
W 2017 roku Grupa planuje nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 8.000,0 tys. zł. Grupa nie planuje
ponoszenia nakładów na ochronę środowiska.
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14.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w bieżącym okresie sprawozdawczym

Grunty

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki trwałe
w budowie

Razem

-

1 920 223

2 254 073

315 097

15 633 754

1 261 104

21 384 251

7 468 454

564 940

369 207

9 350

7 792 193

521 413

16 725 556

7 468 454

564 940

369 207

9 350

7 792 193

521 413

16 725 556

-

-

-

(221 258)

-

-

(221 258)

-

-

-

(221 258)

-

-

(221 258)

7 468 454

2 485 163

2 623 279

545 704

23 425 947

1 782 517

38 331 065

Umorzenie - stan na początek okresu

-

700 612

1 915 405

246 744

9 924 488

-

12 787 249

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

-

213 895

368 839

28 971

2 883 584

-

3 495 290

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

-

213 895

368 839

28 971

2 883 584

-

-

-

(215 917)

-

-

(215 917)

-

-

-

(215 917)

-

-

(215 917)

Umorzenie - stan na koniec okresu

-

914 507

2 284 244

491 632

12 808 072

-

16 498 456

Wartość netto - stan na początek okresu

-

1 219 611

338 668

68 352

5 709 266

1 261 104

8 597 002

7 468 454

1 570 656

339 035

54 072

10 617 874

1 782 517

21 832 609

Wyszczczególnienie

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- sprzedaż
Wartość brutto - stan na koniec okresu

Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż

Wartość netto - stan na koniec okresu

3 495 290
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14.2. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w poprzednim okresie sprawozdawczym
Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Środki trwałe
w budowie

Razem

1 556 308

1 842 524

252 679

12 001 073

630 247

16 282 832

-

363 915

473 273

62 418

3 634 369

694 606

5 228 580

-

363 915

473 273

62 418

3 634 369

694 606

5 228 580

-

-

61 724

-

1 687

63 749

127 161

- likwidacja

-

-

-

-

-

63 749

63 749

- sprzedaż spółki zależnej

-

-

61 724

-

1 687

-

63 412

Wartość brutto - stan na koniec okresu

-

1 920 223

2 254 073

315 097

15 633 754

1 261 104

21 384 251

Umorzenie - stan na początek okresu

-

543 184

1 433 136

231 477

7 230 218

-

9 438 015

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

-

157 428

482 269

15 268

2 694 270

-

3 349 234

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

-

157 428

529 918

15 268

2 695 957

- nabycie spółki zależnej

-

-

(47 649)

-

(1 687)

-

(49 336)

Zmniejszenia umorzenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

-

Umorzenie - stan na koniec okresu

-

700 612

1 915 405

246 744

9 924 488

-

12 787 249

Wartość netto - stan na początek okresu

-

1 013 124

409 389

21 202

4 770 854

630 247

6 844 817

Wartość netto - stan na koniec okresu

-

1 219 611

338 668

68 352

5 709 266

1 261 104

8 597 002

Wyszczególnienie

Grunty

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):

3 398 570
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Wartość firmy

Według kosztu

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

280 740

280 740

-

-

280 740

280 740

Skumulowana utrata wartości

Test na utratę wartości przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wykazał utraty wartości wyżej wymienionych
składników aktywów.
15.1 Wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych w bieżącym okresie sprawozdawczym

Wyszczczególni
enie

Odpisy
Wartość
aktualizując
bilansowa
e z tytułu
wartości
utraty
firmy na
wartości koniec okresu

Wartość firmy
na początek
okresu

Zwiększenie
stanu z
tytułu
nabycia

280 740

-

-

280 740

-

280 740

280 740

-

-

280 740

-

280 740

Biocentrum
Spółka z o.o.
Razem

Zmniejszeni
Wartość firmy
e stanu z
na koniec
tytułu
okresu
sprzedaży

15.2 Wartość firmy z konsolidacji jednostek zależnych i współzależnych w poprzednim okresie
sprawozdawczym

Wyszczczególni
enie

Biocentrum
Spółka z o.o.
Razem

16.

Odpisy
Wartość
aktualizując
bilansowa
e z tytułu
wartości
utraty
firmy na
wartości koniec okresu

Wartość
firmy na
początek
okresu

Zwiększenie
stanu z
tytułu
nabycia

280 740

-

-

280 740

-

280 740

280 740

-

-

280 740

-

280 740

Zmniejszeni
Wartość
e stanu z
firmy na
tytułu koniec okresu
sprzedaży

Pozostałe aktywa niematerialne

Wartości bilansowe
Oprogramowanie
Pozostałe aktywa niematerialne
Aktywa niematerialne w trakcie realizacji

Stan na 31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

-

-

132 699

153 638

-
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132 699

153 638

Grupa nie użytkuje wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umów leasingu, zaklasyfikowanych do ujęcia w
ewidencji bilansowej jako leasing finansowy.
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16.1 Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w bieżącym okresie sprawozdawczym

Koszty zakończonych prac
rozwojowych

Wartość
firmy

Inne wartości
niematerialne i
prawne

Wartości
niematerialne i
prawne w
trakcie
realizacji

Zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

Razem

Wartość brutto - stan na początek okresu

-

-

663 590

-

-

663 590

Zwiększenia wartości brutto (tytuły):

-

-

101 229

-

-

101 229

-

-

101 229

-

-

101 229

Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):

-

-

-

-

-

-

Wartość brutto - stan na koniec okresu

-

-

764 819

-

-

764 819

Umorzenie - stan na początek okresu

-

-

509 952

-

-

509 952

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

-

-

122 168

-

-

122 168

-

-

122 168

-

-

122 168

Zmniejszenia umorzenia (tytuły):

-

-

-

-

-

-

Umorzenie - stan na koniec okresu

-

-

632 120

-

-

632 120

Wartość netto - stan na początek okresu

-

-

153 638

-

-

153 638

Wartość netto - stan na koniec okresu

-

-

132 699

-

-

132 699

Wyszczczególnienie

- nabycie

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

16.2 Zakres zmian wartości grup rodzajowych aktywów niematerialnych w poprzednim okresie sprawozdawczym

Koszty zakończonych prac
rozwojowych

Wartość
firmy

Inne wartości
niematerialne i
prawne

Wartości
niematerialne i
prawne w
trakcie
realizacji

Zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

Razem

Wartość brutto - stan na początek okresu

-

-

527 912

-

-

527 912

Zwiększenia wartości brutto (tytuły):

-

-

137 366

-

-

137 366

-

-

137 366

-

-

137 366

Wyszczczególnienie

- nabycie
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-

-

1 687

-

-

1 687

- sprzedaż

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż spółki zależnej

-

-

1 687

-

-

1 687

Wartość brutto - stan na koniec okresu

-

-

663 590

-

-

663 590

Umorzenie - stan na początek okresu

-

-

477 459

-

-

477 459

Zwiększenia umorzenia (tytuły):

-

-

34 181

-

-

34 181

-

-

34 181

-

-

34 181

-

-

1 688

-

-

1 688

-

-

1 688

-

-

1 688

Umorzenie - stan na koniec okresu

-

-

509 952

-

-

509 952

Wartość netto - stan na początek okresu

-

-

50 452

-

-

50 452

Wartość netto - stan na koniec okresu

-

-

153 638

-

-

153 638

- odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe
Zmniejszenia umorzenia (tytuły):
- sprzedaż spółki zależnej
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Jednostki zależne

Szczegółowe informacje dotyczące jednostek zależnych objętych konsolidacją przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki zależnej

Podstawowa działalność

Miejsce rejestracji
i prowadzenia
działalności

Procentowa wielkość
udziałów oraz praw do
głosów posiadanych przez
Grupę
Stan na

Stan na

31/12/2016

31/12/2015

Biocentrum
Spółka
ograniczoną
odpowiedzialnością

Badania naukowe i prace
z rozwojowe w dziedzinie
30-348 Kraków ul.
pozostałych
nauk
Bobrzyńskiego 14
przyrodniczych
i
technicznych

100%

100%

Selvita Services Spółka
ograniczoną
odpowiedzialnością

Badania naukowe i prace
z rozwojowe w dziedzinie
30-348 Kraków ul.
pozostałych
nauk
Bobrzyńskiego 14
przyrodniczych
i
technicznych

100%

100%

100%

100%

Selvita Inc.

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
Stan
pozostałych
nauk
USA
przyrodniczych
i
technicznych

Selvita Ltd

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
Cambridge w Wielkiej
pozostałych
nauk
Brytanii
przyrodniczych
i
technicznych

100%

100%

Ardigen S.A.

Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie
30-348 Kraków ul.
pozostałych
nauk
Bobrzyńskiego 14
przyrodniczych
i
technicznych

60%

54%

Delaware

w

17.1. Szczegóły na temat jednostek zależnych, które mają istotne udziały niekontrolujące

Nazwa
jednostki

Miejsce
rejestracji
i prowadzenia
działalności

Procentowa wielkość
udziałów oraz praw do
głosów posiadanych
przez Grupę
Stan na

Stan na

Zysk (strata)
zalokowana
na niekontrolujące
udziały
Stan na

Stan na

Skumulowana wartość
niekontrolujących
udziałów
Stan na

Stan na

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Ardigen S.A.

30-348 Kraków
ul.
Bobrzyńskiego
14

60%

54%

(34 820)

(36 859)

344 145

344 145

(i) Selvita S.A. posiada 60,01% udziałów w spółce Ardigen S.A... Umowa zawarta między Grupą a innymi inwestorami
daje jednak Grupie prawo powoływania i odwoływania większości członków zarządu spółki Ardigen S.A.. Decyzje
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dotyczące istotnych działań tej spółki podejmuje jej zarząd zwykłą większością głosów. Na tej podstawie Zarząd Grupy
stwierdził, że Grupa sprawuje kontrolę nad spółką Ardigen S.A., która została objęta konsolidacją w niniejszym
sprawozdaniu finansowym.
Podsumowanie informacji finansowych w odniesieniu do każdych jednostek zależnych Grupy posiadające istotne
udziały niekontrolujące. Wykazane kwoty poniżej stanowią kwoty przed eliminacjami transakcji między jednostkami w
Grupie.

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

Aktywa obrotowe

1 611 914

1 313 288

Aktywa trwałe

1 871 704

1 969 651

Zobowiązania krótkoterminowe

507 078

237 858

Zobowiązania długoterminowe

-

-

2 516 801

2 510 492

336 824

431 379

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

Przychody

3 557 480

485 967

Koszty

3 681 177

571 995

Zysk (strata) za rok obrotowy

(88 246)

(80 127)

Zysk (strata) przypisany właścicielom spółki

(53 426)

(43 429)

Zysk (strata) przypisany niekontrolującym udziałowcom

(34 820)

(36 699)

Zysk (strata) za rok obrotowy

(88 246)

(80 127)

Pozostałe całkowite dochody przypisane właścicielom spółki

-

-

Pozostałe całkowite dochody przypisane niekontrolującym udziałowcom

-

-

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy

-

-

Całkowite dochody razem przypisane właścicielom spółki

(53 426)

(43 429)

Całkowite dochody razem przypisane niekontrolującym udziałowcom

(34 820)

(36 699)

Całkowite dochody razem za rok obrotowy

(88 246)

(80 127)

-

-

Ardigen S.A.

Kapitał przypisany właścicielom jednostki
Niekontrolujące udziały

Wypłacone dywidendy niekontrolującym udziałowcom
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17.2 Zmiany własnościowe Grupy - udziały w jednostkach zależnych
W roku 2016 został zarejestrowany podniesienie kapitału podstawowego Spólki Ardigen S.A.. Selvita S.A. poprzez
wniesienie ZCP zwiększyła udział w Ardigen S.A do 61%.

17.3 Istotne ograniczenia
W bieżącym okresie nie występowały ograniczenia.

17.4 Wsparcie finansowe
W roku 2016 Selvita S.A. udzieliła Spółce Ardigen S.A. pożyczkę w wysokości 34.000.

18.

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Szczegółowe informacje o istotnych podmiotach stowarzyszonych Grupy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiają
się następująco:

Nazwa jednostki
stowarzyszonej

Podstawowa działalność

Procentowa wielkość
udziałów oraz praw do
głosów posiadanych przez
Grupę

Miejsce rejestracji
i prowadzenia
działalności

Stan na
31/12/2016

Nodthera Ltd.

Badania naukowe i prace
rozwojowe
w dziedzinie
Edenburg w Wielkiej
pozostałych
nauk
Brytanii
przyrodniczych
i
technicznych

Stan na
31/12/2015

48,84%

-

Wyżej wymieniona spółka ujmowana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności.
Poniżej przedstawiono podsumowanie danych finansowych każdej istotnej jednostki stowarzyszonej Grupy. Wykazane
kwoty poniżej stanowią kwoty ze sprawozdań finansowych jednostek sporządzonych zgodnie z MSSF dostosowane
przez Grupę do zasad rachunkowości Grupy. Wszystkie dane wyrażone są w walucie oryginalnej raportowanej przez
jednostkę stowarzyszoną tj. w funtach szterlingach (GBP).
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

GBP

GBP

Aktywa obrotowe

1 125 413

-

Aktywa trwałe

2 467 000

-

Zobowiązania

4 235

-

3 588 178

-

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

GBP

GBP

Nodthera Ltd.

Kapitały
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Przychody
Zysk (strata) z działaności kontynuowanej

-

-

(321 822)

-

-

-

(321 822)

-

-

-

(321 822)

-

-

-

Zysk (strata) z działaności zaniechanej (po opodatkowaniu)
Zysk (strata) za rok obrotowy

Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy
Całkowite dochody razem za rok obrotowy
Otrzymane dywidendy od spółki stowarzyszonej

Uzgodnienie powyższych informacji finansowych do wartości bilansowej udziałów w spółce Nodthera Ltd. ujętych w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy:

Aktywa netto spółki stowarzyszonej
Procentowy udział Grupy w udziałach spółki Nodthera Ltd.
Wartość firmy
Pozostałe korekty - korekta z tytułu niezrealizowanej marży na sprzedaży prac rozwojowych
Wartość bilansowa udziałów Grupy w spółce Nodthera Ltd.

średni kurs GBP/PLN ogłoszony przez NBP na dzień pilansowy
Wartość bilansowa udziałów Grupy w spółce Nodthera Ltd. wyrazona w PLN

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

GBP

GBP

3 588 178

-

49%

0%

-

-

(1 145 843)

-

606 623

-

5,1445

-

3 120 772

-

18.1 Zmiany w udziałach Grupy w spółkach stowarzyszonych
W poprzednim roku obrotowym Grupa nie posiadała udziałów w spółce Nodthera Ltd.

18.2 Istotne ograniczenia
W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły takie sytuacje.

19.

Udziały niedające kontroli

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN
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431 379

-

Udział w zyskach w ciągu roku

(34 820)

(36 859)

Rejestracja akcji pracowniczych

(59 735)

468 238

-

-

336 824

431 379

Dodatkowe udziały niedające kontroli powstałe na sprzedaży udziałów
spółki
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
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20. Pozostałe aktywa finansowe
20.1 Zakres zmian wartości aktywów finansowych w bieżącym okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie

Aktywa
finansowe
Pożyczki utrzymywane
udzielone
do terminu
wymagalności
(*)

Aktywa
Aktywa
finansowe
Udziały w
finansowe
dostępne
jednostkach
stanowiące
do
podporządkowanych
zabezpieczenie
sprzedaży

Aktywa finansowe na początek okresu

Razem

-

-

-

-

-

60 000

-

-

-

60 000

60 000

-

-

-

60 000

-

-

-

-

60 000

-

-

-

Zwiększenia (tytuły):

-

- nabycie / udzielenie pożyczki
Zmniejszenia (tytuły):

-

Aktywa finansowe na koniec okresu

60 000

20.2 Zakres zmian wartości aktywów finansowych w poprzednim okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie

Aktywa
finansowe
Pożyczki
utrzymywane
udzielone
do terminu
wymagalności

Aktywa
Aktywa
finansowe
Udziały w
finansowe
dostępne
jednostkach
stanowiące
do
podporządkowanych
zabezpieczenie
sprzedaży

Aktywa finansowe na początek okresu

Razem

-

120 000

-

-

-

120 000

-

-

Zmniejszenia (tytuły):

120 000
120 000
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- zmiana kategorii składnika aktywów

-

120 000

-

-

-

-

-

-

Aktywa finansowe na koniec okresu

120 000
-

(*) Kaucje wpłacone na rzecz banku tytułem zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu.
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Pozostałe aktywa długoterminowe

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

196 038

196 038

Rozliczenia międzyokresowe czynne

-

-

Odsetki od leasingu finansowego

-

-

Ubezpieczenie

-

-

Usługi naprawy i serwisu

-

-

Pozostałe

-

-

196 038

196 038

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

Nakłady poniesione na prace rozwojowe

13 868 620

5 962 555

Przychody z dotacji do prac rozwojowych

(7 641 722)

(4 122 721)

6 226 898

1 839 834

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

1 403 263

1 174 090

Towary

-

-

Zaliczki na dostawy

-

-

1 403 263

1 174 090

Kaucje wpłacone

Razem

22.

Niezakończone prace rozwojowe

Wartość
niezakończonych
rozwojowych

23.

prac

Zapasy

Materiały

Razem

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie tworzyła odpisów aktualizujących
wartość zapasów. Grupa dokonuje zakupów towarów i materiałów bezpośrednio potrzebnych do realizacji projektu.
Materiały są zużywane na bieżąco, dlatego nie ma trwałej utraty wartości zapasu, a tym samym konieczności tworzenia
odpisu.
24.

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

Należności z tytuł dostaw i usług

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

10 425 951

13 156 070
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77 176

-

(76 421)

(76 421)

10 426 706

13 079 649

3 224 909

852 581

130 407

270 112

1 899 789

3 209 617

15 681 811

17 411 959

24.1 Należności z tytułu dostaw i usług
Średni termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 60 dni. Grupa utworzyła rezerwy w pełni
pokrywające należności przeterminowane o ponad 360 dni, ponieważ z doświadczeń historycznych wynika, iż takie
należności są w zasadzie nieściągalne. Na należności nieuregulowane przez 120 do 360 dni tworzy się rezerwy w
oparciu o szacunkowe kwoty nieściągalnych należności z tytułu sprzedaży towarów na podstawie doświadczeń z
przeszłości oraz analizy sytuacji finansowych poszczególnych kontrahentów.
Przed przyjęciem nowego klienta Grupa dokonuje oceny zdolności kredytowej klienta. Ze względu na specyfikę
działalności Grupa współpracuje z jednostkami znanymi w branży, co wpływa na ocenę ryzyka kredytowego. Terminy
płatności są elementem oferty przedstawianej kontrahentowi.
Powyżej przedstawione salda należności z tytułu dostaw i usług, zawierają należności (patrz poniższa analiza wiekowa),
które są przeterminowane na koniec okresu sprawozdawczego i na które Grupa nie utworzyła rezerw, ponieważ nie
nastąpiła istotna zmiana jakości tego zadłużenia (obejmującego naliczone odsetki od należności przeterminowane
więcej niż 60 dni), w związku z czym nadal uznaje się je za ściągalne.
Analiza wiekowa należności przeterminowanych, ale nieobjętych odpisem z tytułu utraty wartości
Stan na 31/12/2016

Stan na 31/12/2015

PLN

PLN

60-90 dni

30 338

37 000

powyżej 90 dni

58 238

119 893

Razem

88 576

156 893

101

108

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

76 421

76 421

Odpisy z tytułu utraty wartości należności

-

-

Kwoty odpisane jako nieściągalne

-

-

Kwoty odzyskane w ciągu roku

-

-

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości

-

-

Odwrócenie dyskonta

-

-

Średni wiek należności przeterminowanych (dni)

Stan na początek okresu sprawozdawczego

370

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

Stan na koniec okresu sprawozdawczego

76 421

76 421

Określając poziom ściągalności należności z tytułu dostaw i usług, Grupa uwzględnia zmiany ich jakości od dnia
udzielenia kredytu do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Koncentracja ryzyka kredytowego jest
ograniczona ze względu na dużą weryfikację stanu należności, windykację i ograniczenie sprzedaży przy powstawaniu
przeterminowań.

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

60-90 dni

-

-

91-120 dni

-

-

ponad 120 dni

76 421

76 421

Razem

76 421

76 421

Należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość

25.

Usługi długoterminowe
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

Koszty poniesione plus ujęte zyski minus straty poniesione do dnia
bilansowego

1 292 231

724 464

Minus: faktury wystawiane zgodnie z postępem prac

(830 626)

(1 549 869)

461 605

(825 405)

637 849

549 455

(176 244)

(1 374 860)

461 605

(825 405)

Umowy w trakcie realizacji na koniec okresu sprawozdawczego:

Ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako kwoty należne:
Od klientów w ramach usług długoterminowych
Na rzecz klientów w ramach usług długoterminowych

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaliczki otrzymane od klientów z tytułu usług długoterminowych wynosiły 62 000,00 PLN
(w 2015 roku 64 470,00 PLN).

26.

Kapitał podstawowy

Zarejestrowany kapitał akcyjny

Stan na 31/12/2016

Stan na 31/12/2015

PLN

PLN

5 377 337

5 246 183
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5 377 337

5 246 183

W dniu 19 kwietnia 2016r. zarejestrowano akcje serii G1 wyemitowane w pracowniczym programie motywacyjnym.
Wyemitowano 327 886 akcji o cenie jednostkowej 1,00 zł.

26.1 Kapitał podstawowy wg stanu na dzień bilansowy
Stan na 31/12/2016

Stan na 31/12/2015

PLN

PLN

13 443 343

13 115 457

0,40

0,40

5 377 337

5 246 183

Liczba akcji / udziałów
Wartość nominalna 1 akcji / udziału
Kapitał podstawowy

Struktura kapitału podstawowego wg stanu na dzień 31/12/2016
Seria / emisja
Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)

Rodzaj
uprzywilejowania

Wartość serii /
Liczba
emisji wg wartości
akcji / udziałów
nominalnej

Akcje serii "A" imienne

2 głosy / 1 akcja

4 050 000

1 620 000

Akcje serii "B" zwykłe

brak

1 329 500

531 800

Akcje serii "C" zwykłe

brak

1 833 000

733 200

Akcje serii "D" zwykłe

brak

551 066

220 426

Akcje serii "E" zwykłe

brak

2 700 000

1 080 000

Akcje serii "F" zwykłe

brak

2 651 891

1 060 756

Akcje serii "G1" zwykłe

brak

327 886

131 154

13 443 343

5 377 337

Razem

Struktura kapitału podstawowego wg stanu na dzień 31/12/2015
Seria / emisja
Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)

Rodzaj
uprzywilejowania

Wartość serii /
Liczba
emisji wg wartości
akcji / udziałów
nominalnej

Akcje serii "A" imienne

2 głosy / 1 akcja

4 050 000

1 620 000

Akcje serii "B" zwykłe

brak

1 329 500

531 800

Akcje serii "C" zwykłe

brak

1 833 000

733 200

Akcje serii "D" zwykłe

brak

551 066

220 426

Akcje serii "E" zwykłe

brak

2 700 000

1 080 000

Akcje serii "F" zwykłe

brak

2 651 891

1 060 756

13 115 457

5 246 183

Razem
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Struktura właścicielska

Stan na dzień 31/12/2016

Akcjonariusz / udziałowiec
Przewięźlikowski Paweł
Sieczkowski Bogusław
Tadeusz Wesołowski
pośrednio)

(bezpośrednio

i

Pozostali akcjonariusze
Razem

Liczba
akcji /
udziałów

% kapitału
podstawowego

Liczba głosów

% ogólnej
liczby głosów

5 248 595

39,04%

8 748 595

50,01%

963 984

7,17%

1 513 984

8,65%

1 282 713

9,54%

1 282 713

7,33%

5 948 051

44,25%

5 948 051

34,01%

13 443 343

100,00%

17 493 343

100,00%

Liczba
% kapitału
akcji / udziałów podstawowego

Liczba głosów

% ogólnej
liczby głosów

Stan na dzień 31/12/2015
Akcjonariusz / udziałowiec
Przewięźlikowski Paweł
Sieczkowski Bogusław
Tadeusz Wesołowski
pośrednio)

(bezpośrednio

Pozostali akcjonariusze
Razem

i

5 446 385

41,53%

8 946 385

52,12%

909 419

6,93%

1 459 419

8,50%

925 738

7,06%

925 738

5,39%

5 833 915

44,48%

5 833 915

33,99%

13 115 457

100,00%

17 165 457

100,00%

26.2 Kapitał z aktualizacji wyceny
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie tworzyła kapitału z aktualizacji wyceny.
26.3 Kapitały rezerwowe
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

Kapitał utworzony na zakup akcji własnych

-

1 883 442

Przeznaczny wypłatę dywidendy

-

-

Inne - program motywacyjny

10 589 000

4 729 000

Razem pozostałe kapitały rezerwowe

10 589 000

6 612 442

Szczegółowe warunki programu motywacyjnego zostały ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki Dominującej uchwałą
z dnia 17 września 2015 roku. Spółka Dominująca wyemitowała warranty subskrypcyjne imienne na okaziciela. Każdy
warrant subskrypcyjny jest wymienny na jedną akcję zwykłą Spółki. Liczba warrantów w programie motywacyjnym
wynosi nie większej niż 627.814 akcji. Otrzymujący warrant nie płaci ani nie dostaje żadnych kwot pieniężnych. Prawa
do objęcia akcji wynikające z warrantów można wykonać w dwóch terminach tj. do 29 lutego 2016 r. i 28 lutego 2017 r.
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26.4 Kapitał zapasowy
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

2 521 789

2 521 789

-

-

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

10 484 994

3 307 611

Razem kapitał zapasowy

13 006 783

5 829 400

Kapitał zapasowy tworzony z nadwyżki z tytuły emisji
akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał zapasowy tworzony ustawowo

27. Kredyty, pożyczki otrzymane i inne źródła finansowania
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

-

-

48 709

33 469

5 601 337

-

Zobowiązania krótkoterminowe

858 529

33 469

Zobowiązania długoterminowe

4 791 517

-

Razem

5 650 046

33 469

Niezabezpieczone
Kredyty w rachunku bieżącym (i)
Wykorzystanie limitu na kartach kredytowych (ii)
Zabezpieczone
Kredyty bankowy (iii)

27.1 Podsumowanie umów kredytowych


Spółka nie posiada otwartych kredytów w rachunkach bieżących.



Według stanu na 31.12.2016 saldo zadłużenia wynika z wykorzystania limitu na kartach kredytowych w kwocie
48.709 PLN. Saldo zadłużenia według stanu na 31.12.2015 wynika z wykorzystania limitu na kartach
kredytowych w kwocie 33.469,00 PLN.



Spółka posiada kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup działki budowlanej w Banku PKO BP. Kwota kredytu
to 5.633.283,46, części krótkoterminowa to 841.766,41, część długoterminowa to 4.791.517,05.

Oprocentowanie na dzień bilansowy wynosiło 3,16%
Kredyt jest zabezpieczony wpisem na hipotekę w wysokości 8.403.000, wekslem in blanco na kwotę
oraz umownym prawem potrącenia wierzytelności na kwotę 6.226.133,21
27.2

6.226.133,21

Naruszenie postanowień umowy kredytowej

Nie wystąpiło takie zjawisko
28 Pozostałe zobowiązania finansowe
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN
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Zobowiązania z tytułu leasingu, w tym:
Zobowiązania krótkoterminowe

945 908

268 379

Zobowiązania długoterminowe

3 028 017

297 618

Razem

3 973 925

565 997

28.1

Ogólne warunki leasing

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu.
Minimalne opłaty leasingowe

Nie dłużej niż 1 rok
Dłużej niż 1 rok i do 5 lat
Powyżej 5 lat

Minus przyszłe obciążenia finansowe
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

976 349

268 378

3 149 781

297 619

-

-

4 126 130

565 997

152 205

34 190

3 973 925

531 807
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Rezerwy
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

2 849 302

2 424 680

540 666

902 597

3 389 968

3 327 277

Rezerwy krótkoterminowe

3 599 968

3 327 277

Rezerwy długoterminowe

-

-

3 599 968

3 327 277

Rezerwa na
premie (ii)

Rezerwa na
koszty (iii)

Rezerwa na
urlopy (iv)

Rezerwy razem

PLN

PLN

PLN

PLN

Stan na 1 stycznia 2016 r.

1 421 540

881 056

1 024 680

3 327 277

Rezerwy utworzone w okresie ujęte w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów

4 988 460

7 679 356

248 362

12 916 178

Rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w sprawozdaniu z
całkowitych dochodów

-

(722 000)

-

(722 000)

(4 623 740)

(7 297 746)

-

(11 921 486)

-

-

-

-

1 786 260

540 666

1 273 042

3 599 968

Świadczenia pracownicze (i)
Inne rezerwy

Rezerwy wykorzystane w okresie
Pozostałe
Stan na 31 grudnia 2016 r.

Stan na 1 stycznia 2015 r.

Rezerwa na
premie (ii)

Rezerwa na
koszty (iii)

Rezerwy
pozostałe(iv)

Rezerwy razem

PLN

PLN

PLN

PLN

1 314 609

701 911

784 072

2 800 593
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Rezerwy utworzone w okresie ujęte w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów
Rezerwy wykorzystane w okresie
Stan na 31 grudnia 2015 r.

(i)

DOKUMENT REJESTRACYJNY

4 195 885

4 689 062

567 044

9 451 991

(4 088 954)

(4 509 917)

(326 436)

(8 925 307)

1 421 540

881 056

1 024 680

3 327 277

Rezerwa na świadczenia pracownicze obejmuje narosłe prawa do urlopów i roszczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (tj. premie).

(ii) Rezerwa na premie obejmuje zaplanowane przez Zarząd do wypłaty premie uznaniowe dla pracowników
(iii) Rezerwa na koszty obejmuję rezerwy na usługi
(iv) Pozostałe rezerwy obejmują świadczenia urlopowe
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

6 790 402

3 906 350

Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń (ZUS, PIT, PEFRON), z tytułu
wynagrodzeń, inne rozrachunki z pracownikami

1 092 610

20 741

7 883 012

3 927 091

Średni termin zapłaty za zakup towarów i materiałów wynosi średnio dwa miesiące. Po upływie tego terminu od
nieuregulowanych zobowiązań, zwyczajowo nie nalicza się odsetek. W sytuacji naliczania stosuje się oprocentowanie
jak dla odsetek ustawowych. Grupa posiada zasady zarządzania ryzykiem finansowym zapewniające regulowanie
zobowiązań w wyznaczonym terminie.

31.

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych

Stan na 31/12/2016

Wyszczególnienie

Rezerwy na
odprawy
emerytalne

Rezerwy ogółem

61 438

61 438

-

-

-

-

-

-

-

-

61 438

61 438

- długoterminowa

-

-

- krótkoterminowa

61 438

61 438

Stan rezerw na początek okresu
Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):
- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat
Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):
- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat
Stan rezerw na koniec okresu, w tym:

Stan na 31/12/2015

Wyszczególnienie

Rezerwy na
odprawy
emerytalne

Rezerwy ogółem

Stan rezerw na początek okresu

27 074

27 074

Zwiększenie stanu rezerw (tytuły):

36 752

36 752

36 752

36 752

2 388

2 388

2 388

2 388

- rezerwy utworzone w okresie ujęte w rachunku zysków i strat
Zmniejszenie stanu rezerw (tytuły):
- rezerwy rozwiązane w okresie ujęte w rachunku zysków i strat
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Stan rezerw na koniec okresu, w tym:

61 438

61 438

- długoterminowa

27 074

27 074

- krótkoterminowa

34 364

34 364

32.

Instrumenty finansowe

32.1 Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
Spółka zarządza kapitałem by zagwarantować, że będzie zdolna kontynuować działalność przy jednoczesnej
maksymalizacji rentowności dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego.
W Spółce dokonuje się regularnego przeglądu struktury kapitałowej i poziomu oraz struktury czasowej zobowiązań W
ramach tych przeglądów analizuje się koszty kapitału i ryzyko związane z poszczególnymi jego kategoriami.
Głównymi składnikami podlegającymi ww. analizie są:


środki pieniężne i ich ekwiwalenty – ujawnione w nocie 38,



kapitał, w tym, kapitały rezerwowe i zysk zatrzymany – ujawnione nocie 26.

Na Grupę nie są nałożone zewnętrzne wymagania kapitałowe za wyjątkiem tego, iż zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu
Spółek Handlowych, któremu podlega Jednostka Dominująca, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy,
do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej
trzeciej kapitału akcyjnego. Ta część kapitału zapasowego (zysków zatrzymanych) nie jest dostępna do dystrybucji na
rzecz Akcjonariuszy.

32.1.1 Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych
Spółka okresowo dokonuje przeglądu struktury kapitałowej. W ramach przeglądu analizuje koszt kapitału oraz rodzaje
ryzyka związanego z każdą klasą kapitału.

Stan na 31/12/2016

Stan na
31/12/2016

PLN

PLN

(21 558 672)

(9 464 757)

29 094 669

28 806 527

Zadłużenie netto

7 535 997

19 341 770

Kapitał własny (ii)

55 711 457

46 879 775

0,14

0,41

Zadłużenie (i)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego

32.2 Kategorie instrumentów finansowych

Nie dokonywano wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich wartość bilansowa
uznawana jest przez Zarząd za rozsądne przybliżenie wartości godziwej.
Grupa Kapitałowa narażona jest na ryzyka związane z instrumentami finansowymi. Ryzyka, na które jest narażona to:


ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej,



ryzyko kredytowe oraz



ryzyko płynności. Poszczególne rodzaje ryzyka zostały omówione w kolejnych notach.
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Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

10 485 951

13 156
070

60 000

-

10 425 951

13 156
070

Aktywa finansowe
Pożyczki i należności, w tym:
Pożyczki udzielone
Należności własne
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
oraz środki pieniężne:

29 094 669

28 806
527

29 094 669

28 806 527

16 414 373

4 505 816

Oprocentowane kredyty i pożyczki

5 650 046

33 469

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

3 973 925

565 997

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

6 790 402

3 906 350

Środki pieniężne

Zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:

32.3 Cele zarządzania ryzykiem finansowym

Ryzyka kredytowe, płynności oraz rynkowe (obejmujące przede wszystkim ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy
procentowej) powstają w normalnym toku działalności Grupy. Celem zarządzania ryzykiem finansowym w Grupie jest
zminimalizowanie wpływu czynników rynkowych, takich jak kursy walutowe i stopy procentowe, na zatwierdzone w
budżecie Grupy na dany rok podstawowe parametry finansowe (wynik finansowy, wielkość przepływów pieniężnych) z
wykorzystaniem hedgingu naturalnego.

32.4 Ryzyko rynkowe
Działalność Grupy wiąże się z ekspozycją na ryzyko finansowe zmian kursów walut (patrz nota 30.5) i stóp
procentowych (patrz Nota 30.6). Grupa nie stosuje instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym ani
ryzykiem stóp procentowych, gdyż minimalizacja ryzyka przez hedging naturalny jest wystarczająca.
Narażenie na wszystkie rodzaje ryzyka rynkowego mierzy się poprzez analizę wrażliwości.

32.5

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Grupa zawiera określone transakcje denominowane w walutach obcych. W związku z tym pojawia się ryzyko wahań
kursów walut. Ryzykiem tym zarządza się poprzez hedging naturalny.
Wartość bilansowa aktywów oraz zobowiązań pieniężnych Grupy denominowanych w walutach obcych na dzień
bilansowy przedstawia się następująco:
Zobowiązania
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

Aktywa
Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015
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PLN

PLN

PLN

PLN

Waluta EUR

4 573
548

554
585

6 413
870

PLN

Waluta USD

734
637

419
382

1 321
989

11 267
660

Pozostałe

100
925

118
855

2
821

996
805

32.5.1

Wrażliwość na ryzyko walutowe

Grupa jest narażona przede wszystkim na ryzyko związane z walutami: EUR oraz USD.
Stopień wrażliwości Grupy na 15%. wzrost i spadek kursu wymiany PLN na waluty obce przedstawiony jest w poniższej
tabeli. 15% to stopa wrażliwości wykorzystywana w wewnętrznych analizach dotyczących ryzyka walutowego
przeznaczonych dla członków naczelnego kierownictwa i odzwierciedlających ocenę zarządu dotyczącą możliwych
zmian kursów wymiany walut obcych. Analiza wrażliwości obejmuje wyłącznie nierozliczone pozycje pieniężne
denominowane w walutach obcych i koryguje przewalutowanie na koniec okresu obrachunkowego o 15% zmianę
kursów. Wartość dodatnia w poniższej tabeli wskazuje wzrost zysku i zwiększenie kapitału własnego towarzyszące
wzmocnieniu się kursu wymiany PLN na waluty obce o 15%. W przypadku 15% osłabienia PLN w stosunku do danej
waluty obcej wartość ta byłaby ujemna, a wpływ na zysk i kapitały własne byłby odwrotny.

Wpływ EUR

Wpływ USD

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

PLN

PLN

Wzrost kursu walutowego

962 081

1 690 149

198 298

149 521

Wzrost kursu walutowego

641 387

1 126 766

132 199

99 680

Wzrost kursu walutowego

320 694

563 383

66 099

49 840

Spadek kursu walutowego

(320 694)

(563 383)

(66 099)

(49 840)

Spadek kursu walutowego

(641 387)

(1 126 766)

(132 199)

(99 680)

Spadek kursu walutowego

(962 081)

(1 690 149)

(198 298)

(149 521)

Wzrost kursu walutowego

686 032

83 188

110 196

62 907

Wzrost kursu walutowego

457 355

55 459

73 464

41 938

Wzrost kursu walutowego

228 677

27 729

36 732

20 969

AKTYWA

ZOBOWIĄZANIA
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Spadek kursu walutowego

(228 677)

(27 729)

(36 732)

(20 969)

Spadek kursu walutowego

(457 355)

(55 459)

(73 464)

(41 938)

Spadek kursu walutowego

(686 032)

(83 188)

(110 196)

(62 907)

Wzrost kursu walutowego

276 048

1 606 961

88 103

86 613

Wzrost kursu walutowego

184 032

1 071 308

58 735

57 742

Wzrost kursu walutowego

92 016

535 654

29 368

28 871

Spadek kursu walutowego

(92 016)

(535 654)

(29 368)

(28 871)

Spadek kursu walutowego

(184 032)

(1 071 308)

(58 735)

(57 742)

Spadek kursu walutowego

(276 048)

(1 606 961)

(88 103)

(86 613)

WPŁYW NA WYNIK

Wrażliwość Grupy na ryzyko walutowe zmniejszyła się w bieżącym okresie przede wszystkim w wyniku zaciągnięcia
w bieżącym roku obrotowym zobowiązań leasingowych w EUR co zwiększyło poziom naturalnego headgeingu
walutowego. Duża wrażliwość salda nierozliczonych pozycji w EUR w stosunku do PLN na koniec 2015 r. wynika w
szczególności z faktu dużo wyższego salda nierozliczonych pozycji aktywów w EUR na 31.12.2015 r. Stan taki jest
wynikiem dużo wyższego fakturowania pod koniec roku (w stosunku do roku ubiegłego) na największych Klientów
Grupy wynikającego z zawartych umów.
Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w ciągu roku w zależności od wolumenu transakcji przeprowadzanych
w walucie. Tym niemniej powyższą analizę wrażliwości można uznać za reprezentatywną dla określenia ekspozycji na
ryzyko walutowe.

32.6

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

Grupa jest narażona na ryzyko stóp procentowych, z uwagi na zawarte umowy leasingu oparte o zmienne stopy
procentowe. Działalność zabezpieczająca podlega regularnej ocenie w celu dostosowania do bieżącej sytuacji stóp
procentowych i określonej gotowości poniesienia ryzyka oraz dla zapewnienia optymalnej strategii zabezpieczeń.
Narażenie Grupy na ryzyko stóp procentowych związane z aktywami i zobowiązaniami finansowymi omówiono
szczegółowo w części noty poświęconej zarządzaniu ryzykiem płynności.

32.6.1

Wrażliwość na wahania stóp procentowych

Przedstawione poniżej analizy wrażliwości oparto o stopień narażenia na ryzyko stóp procentowych instrumentów
finansowych (zobowiązań wynikających z umów leasingu) na dzień bilansowy. W przypadku zobowiązań o
oprocentowaniu zmiennym zakłada się na potrzeby analizy, że kwota zobowiązań niespłaconych na dzień bilansowy
była niezapłacona przez cały rok. W analizach wewnętrznych dotyczących ryzyka stopy procentowej dla kluczowych
członków kierownictwa wykorzystuje się wahania w górę i w dół o 50 punktów bazowych, co odzwierciedla ocenę
kierownictwa dotyczącą prawdopodobnej zmiany stóp procentowych.
Gdyby stopy procentowe były o 50 punktów bazowych wyższe/niższe, a wszystkie inne zmienne zachowały stałą
wartość, to zysk Grupy za okres zakończony 31 grudnia 2014 r. zmniejszył się/zwiększył o 3 057 PLN. Zmianę tę
spowodowałaby przede wszystkim narażenia Grupy na ryzyko zmiennego oprocentowania umów leasingowych.
32.7

Zarządzanie ryzykiem kredytowym
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Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych, w wyniku czego Grupa poniesie
straty finansowe. Grupa stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie z kontrahentami o sprawdzonej
wiarygodności kredytowej; w razie potrzeby uzyskując stosowne zabezpieczenie jako narzędzie redukcji ryzyka strat
finansowych z tytułu niedotrzymania warunków umowy. Grupa korzysta też z innych informacji finansowych dostępnych
publicznie oraz z własnych danych o transakcjach dokonując oceny swoich głównych klientów. Narażenie Grupy na
ryzyko wiarygodności kredytowej kontrahentów jest stale monitorowane, a zagregowaną wartość zawartych transakcji
rozkłada się na zatwierdzonych kontrahentów.
Na należności z tytułu dostaw i usług składają się kwoty należne od dużej liczby klientów, rozłożone między różne
branże i obszary geograficzne. Prowadzi się bieżącą ocenę kredytów na podstawie kondycji należności.
Z wyłączeniem największych odbiorców Grupy (wartości przychodów od tych klientów ujawnione w nocie 6.5), Grupa
nie jest narażona na istotne ryzyko kredytowe wobec pojedynczego kontrahenta. Koncentracja ryzyka kredytowego
wspomnianych klientów przekracza 20% aktywów pieniężnych brutto w ciągu roku, tym niemniej każdy z tych klientów
jest spółką o zasięgu międzynarodowym i stabilnej sytuacji finansowej, co znacząco wpływa na obniżenie ryzyka
kredytowego. Koncentracja ryzyka kredytowego innych kontrahentów nie przekracza 10% aktywów pieniężnych brutto
w ciągu roku.
Ryzyko kredytowe dotyczące środków płynnych jest ograniczone, ponieważ kontrahentami Grupy są banki o wysokim
ratingu kredytowym przyznawanym przez międzynarodowe agencje ratingowe.
Grupa nie jest narażona na ryzyko kredytowe związane z gwarancjami finansowymi udzielonymi na rzecz banków.

32.8

Zarządzanie ryzykiem płynności

Ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponosi zarząd, który opracował odpowiedni system
służący do zarządzania krótko-, średnio- i długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania i zarządzania
płynnością. Zarządzanie ryzykiem płynności w Grupie ma formę utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitału
rezerwowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych przepływów
pieniężnych oraz dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań finansowych.

Na dzień
31/12/2016

Na dzień
31/12/2015

Aktywa finansowe (+)

39 520 620

41 846 301

Należności własne (w tym należności handlowe grup zakwalifikowanych jako
przeznaczone do zbycia)

10 425 951

13 156 070

29 094 669

28 690 231

-

-

(16 414 373)

(4 505 816)

Oprocentowane kredyty i pożyczki

(5 650 046)

(33 469)

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

(3 973 925)

(565 997)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

(6 790 402)

(3 906 350)

-

-

23 106 247

37 340 485

Środki pieniężne

Pozostałe aktywa finansowe
Zobowiązania finansowe (-)

Pozostałe zobowiązania finansowe
Ekspozycja na ryzyko płynności
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Na dzień bilansowy 31.12.2016 zobowiązania finansowe spółki mieściły się w następujących przedziałach terminów wymagalności:

Krótkoterminowe
Rodzaj zobowiązania

Długoterminowe

Wymagalne na
dzień
31/12/2016

Do 3 mcy

3 do 12
m-cy

Razem

Oprocentowane
kredyty i pożyczki

-

858 529

-

Zobowiązania z tytułu
leasingu finansowego

-

252 745

Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług

4 702 546

Pozostałe
zobowiązania
finansowe
Razem

Zobowiązania
wartość bilansowa

1 do 5 lat

powyżej
5 lat

Razem długoterminowe

858 529

4 172 836

618 681

4 791 517

5 650 046

693 163

945 908

3 028 017

-

3 028 017

3 973 924

1 613 931

473 925

6 790 402

-

-

-

6 790 402

-

-

-

-

-

-

-

-

4 702 546

2 725 205

1 167 088

8 594 839

7 200 853

618 681

7 819 534

16 414 372

32.8.1 Dostępne finansowanie zewnętrzne

Zabezpieczone limity kart kredytowych w rachunku bieżącym
Kwota wykorzystana
Kwota niewykorzystana

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

31 946

33 469

353 054

351 531

385 000

385 000
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Płatności realizowane na bazie akcji

33.

33.1

Pracowniczy program motywacyjny

33.1.1

Szczegółowy opis programu motywacjnego opartego na warrantach subskrypcyjnych

Spółka prowadzi program motywacyjny oparty o emisję warrantów subskrypcyjnych dla kadry menedżerskiej i
kluczowych pracowników spółki dominującej i spółek zależnych. Zgodnie z warunkami programu zatwierdzonymi
przez Walne Zgromadzenie uchwałami z dnia 2 września 2015 r. i przedstawionym pracownikom dnia 22 września
2015, członkowie kadry menedżerskiej i kluczowi pracownicy, mogą otrzymać warranty subskrypcyjne imienne
uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela. Lista uczestników programu motywacyjnego wraz z istotnymi
warunkami programu została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 17 września 2015 r.
Każdy warrant subskrypcyjny jest wymienny na jedną akcję zwykłą Spółki w momencie wykonania. Otrzymujący
warrant nie płaci ani nie dostaje żadnych kwot pieniężnych. Prawa do objęcia akcji wynikające z warrantów można
wykonać w dwóch terminach tj. do 29 lutego 2016 r. i 28 lutego 2017 r.
Liczba warrantów w programie motywacyjnym wynosi nie więcej niż 655.772 warranty subskrypcyjne wymienne na
akcje Selvita S.A. po nie więcej niż 327.886 warrantów w obu termiach wskazanych powyżej.
W 2016r. została zrealizowana pierwsza transza pracowniczego programu motywacyjnego. Akcje serii G1 zostały
zarejestrowane 19 kwietnia 2016 r. i dopuszczone do obrotu 28 kwietnia 2016 r. Informacje dotyczące
wyemitowanych akcji znajdują się w nocie 26.

33.1.2

Wartość godziwa opcji na akcje przyznanych w ciągu roku

Wartość godziwą akcji w programie motywacyjnym wyceniono na bazie poniższych założeń:


maksymalna liczba akcji w ramach programu motywacyjnego: 655 772 sztuk



liczba akcji po uwzględnieniu wskaźnika rotacji pracowników: 594 237 sztuk



Charakter akcji: akcje zwykłe



Cena emisyjna akcji w ramach programu motywacyjnego: 1 PLN



Cena akcji Spółki w dniu wyceny: 20,85 PLN



Daty konwersji Warrantów na akcje:
o

50% przyznanych akcji nie później niż do dnia 29 lutego 2016 r.,

o

50% przyznanych akcji nie później niż do dnia 28 lutego 2017 r.

Rozpoznane koszty programu motywacyjnego na dzień bilansowy przedstawiają się następująco:

Rozpoznane
godziwej

koszty

programu

według

wartości

31.12.2016

31.12.2015

PLN

PLN

5 860 000

4 729 000

5 860 000

4 729 000

Liczba

Data
wygaśnięcia

Podsumowanie wyceny zawiera poniższa tabela:
Wycena danej
transzy
PLN
Transza nr 1

313 513

29.02.2016 r.

5 986 284

Transza nr 2

280 724

28.02.2017 r.

5 185 612
385

CZĘŚĆ III

DOKUMENT REJESTRACYJNY

594 237

11 171 896

Koszty programu motywacyjnego według powyższej wyceny będą rozpoznawane w skonsolidowanym rachunku
zysków i strat przez okres trwania programu dla każdej z transz proporcjonalnie do upływu czasu.

34.

Przychody przyszłych okresów

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

Płatności od Partnerów (i)

2 230 169

2 359 338

Dotacje rządowe (ii)

9 620 771

6 537 918

11 850 940

8 897 256

Krótkoterminowe

5 469 351

7 383 873

Długoterminowe

6 381 589

1 513 383

11 850 940

8 897 256

(i)

Płatności od partnerów obejmują wpłacone zaliczki, na pokrycie części kosztów związanych z
wykonywanymi usługami

(ii)

Dotacje rządowe obejmują otrzymane wpłaty, wynikające z podpisanych umów na dotacje.
Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

160 874 219

63 114 145

Wartośc otrzymanych dotacji (płatności) narastająco

81 984 590

62 025 026

Wartośc poniesionych kosztów narastająco (*)

76 532 100

55 913 725

w tym w okresie sprawozdawczym

20 618 375

23 232 472

Wartość rozpoznanych przychodów w okresie sprawozdawczym

12 066 981

14 699 621

należności z tytułu dotacji (ujęta w należnosciacj z tytułu dostaw i
usług oraz należności pozostałe

1 864 510

3 209 617

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

9 620 771

6 537 918

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

Wartość przyznanych dotacji ogółem

35 103 046

7 203 046

Amortyzacja nakładów w okresie (**)

721 447

724 500

2 303 772

1 714 638

Dotacje kosztowe
Wartość przyznanych dotacji narastająco

Dotacje inwestycyjne (do środków trwałych)

Wrtość dotacji inwestycyjnych ujęta do rozliczenia w przychodach
przyszłych okresów
(*) Wartość kosztów kwalifikowanych do dotacji
(**) Przychody z tytułu dotacji inwestycyjnych rozliczane w proporcji do amortyzacji

34.1. Przychody z tytułu dotacji
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Dotacje

35.

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

12 066 981

14 699 621

Transakcje z jednostkami powiązanymi

Transakcje między Spółką a jej jednostkami zależnymi będącymi stronami powiązanymi Spółki zostały
wyeliminowane w trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszej nocie. Szczegółowe informacje o transakcjach
między Grupą a pozostałymi stronami powiązanymi (w tym osobowo) przedstawiono poniżej.

35.1 Transakcje handlowe
W roku obrotowym jednostki należące do Grupy zawarły następujące transakcje handlowe ze stronami
powiązanymi (w tym osobowo) niebędącymi członkami Grupy:
Sprzedaż towarów i usług

H&H Investment Sp. z o.o.

Zakup towarów i usług

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

PLN

PLN

159 560

-

1 800

VIRTUS Bogusław Sieczkowski

-

-

84 000

84 000

ALTIUM Piotr Romanowski

-

-

3 774

2 393

-

-

39 000

38 000

-

-

64 050

73 800

3 435 859

-

-

-

3 437 659

-

350 384

198 193

Chabasiewicz, Kowlaska
Partnerzy Radcowie Prawni
Sebastian
INFRABRIDGE

i

Kwaśny

Nodthera Ltd.

Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego:
Kwoty należne od stron
powiązanych

H&H Investment Sp. z o.o.

Kwoty płatne na rzecz stron
powiązanych

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

PLN

PLN

16 462

-

150

VIRTUS Bogusław Sieczkowski

-

-

8 610

8 610

ALTIUM Piotr Romanowski

-

-

2 087

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 159

8 610

Chabasiewicz, Kowlaska
Partnerzy Radcowie Prawni
Sebastian
INFRABRIDGE
Nodthera Ltd.

i

Kwaśny

77 168
77 318
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Grupa w okresie objętym konsolidacją nie dokonywała sprzedaży do jednostek powiązanych. Zakupów
dokonywano przy zastosowaniu cen rynkowych.
35.2 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

-

-

Pożyczki udzielone kluczowym członkom naczelnego kierownictwa

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

35.3 Pożyczki od jednostek powiązanych

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

-

-

Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
35.4 Wynagrodzenia członków naczelnego kierownictwa

Wynagrodzenia członków zarządu i pozostałych członków naczelnego kierownictwa w roku obrotowym
przedstawiały się następująco:

Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza

Okres zakończony
31/12/2016

Okres zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

1 564 243

1 804 612

150 000

170 690

1 714 243

1 975 302

35.5 Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
nadzorujących, administrujących Spółek Grupy
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
36. Połączenie Spółek handlowych
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

37.

Zbycie działalności

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

38.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
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Dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem nierozliczonych kredytów w rachunku bieżącym.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów
pieniężnych można w następujący sposób uzgodnić do skonsolidowanych pozycji bilansowych:

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

PLN

PLN

29 094 669

10 690 231

-

-

29 094 669

10 690 231

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - lokaty bankowe

-

18 000 000

Inne środki pieniężne - naliczone odsetki

-

116 296

29 094 669

28 690 231

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Kredyty w rachunku bieżącym

39.

Transakcje niepieniężne

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
Transakcje płatności w formie akcji zostały opisane w nocie 33.

40.

Przeciętne zatrudnienie w Grupie

Pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni
Pracownicy ogółem

41.

Okres
zakończony
31/12/2016

Okres
zakończony
31/12/2015

348

292

-

-

348

292

Zobowiązania do poniesienia wydatków

Zobowiązania do zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

2 445 584

1 556 250

Zobowiązania do zakupu rzeczowych aktywów trwałych wynikają z podpisanych przez Grupę Selvita S.A. umów o
dotację na utworzenie i zwiększenie potencjału laboratoriów.

42.

42.1

Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Zobowiązania warunkowe
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W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Grupa zaciągnęła zobowiązania warunkowe konieczne do
otrzymania dotacji i zaciągniętego kredytu.
Na zobowiązania warunkowe składają się:


- zobowiązania wekslowe – pokrywające kwotę przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków za konto do
dnia zwrotu. W okresie objętym sprawozdaniem na rachunki bankowe z tytułu dofinansowania wpłynęła
kwota 18.609.564,18 PLN. Na dzień bilansowy 31.12.2016 suma otrzymanych środków pieniężnych z
tytułu dotacji wynosi 80.634.590,09 PLN .

W związku z otrzymanymi dotacjami Spółka jest zobowiązania do wypełnienia warunków wynikających z
podpisanych umów o dotację (między innymi wskaźników rezultatu i produktu). W ocenie Zarządu ewentualne
ryzyko zwrotu dotacji jest bardzo niskie.
Ponadto w przypadku gdy Spółka nie wykorzysta w terminie określonym w warunkach umownych przyznanych
środków pieniężnych, podlegają one zwrotowi i pozostają do wykorzystania w kolejnych okresach.
W tytułu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Krakowski Park Technologiczny Selvita Services sp. z o.o. jest zobowiązana do poniesienia wydatków
inwestycyjnych w wysokości co najmniej 7.320.000 PLN oraz do utworzenia 150 nowych miejsc pracy do grudnia
2023 roku. Do 31.12.2016 roku wykorzystano 1.327.268 PLN. ulgi w podatku dochodowym z tytułu działalności na
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W tytułu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Krakowski Park Technologiczny Selvita S.A. jest zobowiązana do poniesienia wydatków inwestycyjnych w
wysokości co najmniej 1.000.000 PLN oraz do utworzenia 100 nowych miejsc pracy do grudnia 2020 roku.

42.2

Aktywa warunkowe

W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

43. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

44. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

PLN

PLN

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania
finansowego

50 400

50 400

Inne usługi poświadczające

34 100

90 154

Usługi doradztwa podatkowego

-

-

Pozostałe usługi

-

-

84 500

140 554

Wyszczególnienie

Łączne wynagrodzenie

45. Kursy walutowe

Stan na
31/12/2016

Stan na
31/12/2015

EUR / PLN

4,4240

4,2615

USD / PLN

4,1793

3,9011

Wyszczególnienie
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GBP / PLN

5,1445

5,7862

CHF / PLN

4,1173

3,9394

JPY / PLN

0,0357

0,0324

SEK / PLN

0,4619

0,4646

46. Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w Bilansie
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
47. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
48. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
49. Zwolnienie z obowiązku badania jednostkowego sprawozdania finansowego Selvita Ltd. w Wielkiej
Brytanii
Niniejszym informujemy, że Selvita Limited, zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 09553918 jest
zwolniona z obowiązku badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego w oparciu o brytyjskie
zasady rachunkowości w oparciu o sekcję 479A brytyjskiego "Companies Act" z 2006 r.

50.

Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 16 marca 2017 Zarząd Spółki Selvita S.A. poinformował o zawarciu przez Spółkę nowej umowy z włoską
firmą farmaceutyczną. Umowa została zawarta na okres trzech lat od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2020 roku,
a jej wartość wynosi 1.422.000 EUR.
W dniu 17 marca 2017 w ramach badania I/II fazy klinicznej prowadzonego w ośrodku klinicznym w Stanach
Zjednoczonych pierwszy pacjent otrzymał związek SEL 24.
W dniu 28 marca 2017 Spółka Selvita S.A. zawarła globalną umowę licencyjną ze spółką Berlin-Chemie AG,
wchodzącą w skład włoskiej Grupy Menarini, dotyczącej projektu SEL24.W wyniku zawartej umowy Spółka otrzyma
płatność wstępną w wysokości 4.776.008 EUR (20.311.884,42 PLN). Płatności z tytułu kamieni milowych w
przypadku pomyślnego rozwoju i komercjalizacji potencjalnego leku, tantiemy z przyszłej sprzedaży potencjalnego
leku oraz refundację przyszłych kosztów badań klinicznych. Łączna wartość umowy wynosi 89.149.308 EUR
(379.143.091,99 PLN).

51.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez zarząd jednostki dominującej w dniu 11
kwietnia 2017 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania
zakończone 31 grudnia 2016 r.
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Polityka dywidendy
Organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego
(art. 395 KSH). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok
obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty
dywidendy (art. 348 § 3 KSH).
Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki,
których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Warunki wypłaty dywidendy uchwalonej przez Walne
Zgromadzenie będą ustalone przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z KDPW.
Emitent będzie przekazywać do GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy, w sposób i na zasadach
określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Emitenta, biorąc pod
uwagę m.in. rekomendację Zarządu w tym zakresie.
Na Dzień Prospektu Emitent nie określił zasad polityki odnośnie wypłaty dywidendy.
Zarząd zamierza zaproponować akcjonariuszom, by zysk osiągnięty w najbliższych latach obrotowych pozostał w
Spółce. Umożliwi to Emitentowi dalszy dynamiczny rozwój działalności. Ponadto, po Dniu Wydzielenia, Emitent
będzie znajdować się na etapie rozwoju, w którym celowe będzie zatrzymanie większości generowanych zysków.
Postępowania sądowe i arbitrażowych
Według najlepszej wiedzy Emitenta na Dzień Zatwierdzenia Prospektu wobec Emitenta, wobec spółek z Grupy
Emitenta, ani też wobec Selvita S.A., nie toczą się, ani w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne
postępowania sądowe, arbitrażowe, prowadzone przed jakimikolwiek sądami lub trybunałami, ani też postępowania
administracyjne lub podatkowe, prowadzone przed jakimikolwiek organami administracji publicznej, w tym
organami rządowymi, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub
rentowność Emitenta lub Grupy Emitenta.
Ponadto według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją podstawy do wszczęcia żadnych takich postępowań.
Na potrzeby Prospektu, za postępowania istotne, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ
na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub Grupy Emitenta zostają uznane te postępowania, które po Dniu
Wydzielenia będą mieć istotne znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta i jego Grupę działalności, to jest: (i)
postępowania, których wartość (wartość przedmiotu sporu) przekroczy 10% przychodów Grupy Kapitałowej Selvita
S.A. w obszarze Działalności Wydzielanej za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych poprzedzających
dzień Zatwierdzenia Prospektu na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego
przeznaczenia Grupy Emitenta; (ii) postępowania, które nie spełniają kryterium finansowego wskazanego w pkt (i),
jednakże są dla Emitenta istotne z innych względów.
Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta
Na Dzień Prospektu Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej. Prezentowane w niniejszym Prospekcie
skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia za lata 2018- 2017 zostało sporządzone przy
założeniu, że Emitent od 1 stycznia 2017 r. prowadził działalność jaką będzie prowadził po Dniu Wydzielenia, tj. po
przeniesieniu na Emitenta Działalności Wydzielanej.
Od 31 grudnia 2018 r., nie zaszły istotne zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Działalności Wydzielanej.
Równocześnie od dnia zawiązania Emitenta tj. 22 marca 2019 r. do Daty Prospektu nie doszło do znaczących
zmian w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta.
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INFORMACJE DODATKOWE
Kapitał zakładowy

19.1.1

Kwota wyemitowanego kapitału

Emitent w formie spółki akcyjnej powstał w dniu 5 kwietnia 2019 r., gdy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Emitenta do rejestru
przedsiębiorców KRS.
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Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 125.000 akcji na
okaziciela serii 0 o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja. Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał Emitenta jest
w pełni opłacony. W dniu 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Emitenta, działając na wniosek Selvita S.A., w oparciu o art.
334 § 2 KSH oraz § 8 ust. 2 Statutu Emitenta podjął uchwałę w sprawie zamiany wszystkich 125.000 imiennych
akcji serii 0 na akcje na okaziciela. W konsekwencji, obecnie wszystkie Akcje Serii 0 są akcjami zwykłymi na
okaziciela
Kapitał zakładowy Emitenta w Dniu Wydzielenia będzie wynosił 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset
siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 20/100) i będzie dzielił się na 16.096.229
(szesnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji, o wartości nominalnej
0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
a)

125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 0 o numerach od 000.001 do
125.000;

b)

4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do
4.050.000;

c)

11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć)
akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00.000.001 do 11.921.229.

Akcje Serii 0 na Dzień Zatwierdzenia Prospektu są własnością Selvita S.A. Na mocy umowy z dnia 2 sierpnia 2019
r. po Dniu Wydzielenia, nastąpi nabycie Akcji Serii 0 przez Emitenta od Selvita S.A. w celu ich umorzenia.
Po umorzeniu Akcji Serii 0 kapitał zakładowy Emitenta będzie wynosił 12.776.983,20 zł (dwanaście milionów
siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 20/100) i będzie dzielił się na
15.971.229 (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o
wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
a)

4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do
4.050.000;

b)

11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć)
akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00.000.001 do 11.921.229.

Akcje imienne serii A będą akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii będą
przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

19.1.2

Jeżeli istnieją akcje, które nie reprezentują kapitału (nie stanowią udziału w kapitale), należy podać
liczbę i główne cechy takich akcji

Emitent nie emitował akcji niereprezentujących kapitału zakładowego.

19.1.3

Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób
w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta

Emitent na Dzień Prospektu nie posiada żadnych akcji wyemitowanych przez Emitenta. Na mocy umowy z dnia 2
sierpnia 2019 r. po Dniu Wydzielenia Emitent nabędzie wszystkie 125.000 Akcji Serii 0 w celu ich umorzenia i akcje
te będą akcjami własnymi Emitenta. Następnie, wszystkie akcje serii 0 zostaną umorzone. Żaden podmiot zależny
od Emitenta nie posiada, ani po Dniu Wydzielenia nie będzie posiadał akcji wyemitowanych przez Emitenta.

19.1.4

Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów
wartościowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana,
wymiana lub subskrypcja

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie emitował zamiennych papierów wartościowych, wymiennych
papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami. Ponadto, Emitent nie wyemitował żadnych
obligacji zamiennych na akcje, ani obligacji z prawem pierwszeństwa.
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Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału
autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyższenia
kapitału, a także o ich warunkach

W Statucie Emitenta nie znajduje się upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Emitenta w
ramach kapitału docelowego. Ponadto na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istniały i nie istnieją prawa nabycia
lub zobowiązania co do kapitału docelowego. Według wiedzy Emitenta, ani on, ani akcjonariusze Emitenta nie są
stroną porozumienia, które zobowiązywałoby ich do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego.

19.1.6

Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego
zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także
szczegółowy opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieje kapitał Spółki, ani innego członka
Grupy Kapitałowej Emitenta który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub
bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji.

19.1.7

Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego, zakładowego), z podkreśleniem
informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie dokonano żadnych zmian w kapitale zakładowym
Emitenta.
Statut

19.2.1

Rejestr oraz, w stosownych przypadkach, numer wpisu do rejestru oraz krótki opis przedmiotu i
celów działalności emitenta oraz miejsce, w którym można znaleźć te pozycje w aktualnym akcie
założycielskim i aktualnej umowie spółki.

Emitent w formie spółki akcyjnej powstał w dniu 5 kwietnia 2019 r., gdy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Emitenta do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000779822.

Zgodnie z treścią §5 ust. 1 Statutu Spółki, na przedmiot jej działalności składa się:























Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i
wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z PKD),
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z PKD),
Rozmnażanie roślin (01.30.Z PKD),
Chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.49.Z PKD),
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z PKD),
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z PKD),
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (01.64.Z PKD),
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z PKD),
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z PKD),
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z PKD),
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z PKD),
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z PKD),
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z PKD),
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z PKD),
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z PKD),
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z PKD),
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD),
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z PKD),
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z PKD),
Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z PKD),
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z PKD),
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z PKD),
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Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
(39.00.Z PKD),
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z PKD),
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z PKD),
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z PKD),
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z PKD),
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD),
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z
PKD),
Transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD),
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z PKD),
Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność
powiązana (62.0 PKD),
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z
PKD),
Działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),
Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z PKD),
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z PKD),
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD),
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3 PKD),
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z PKD),
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z PKD),
Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD),
Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B PKD),
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z PKD),
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
(72.19.Z PKD),
Reklama (73.1 PKD),
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD),
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (77.39.Z PKD),
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim (77.40.Z PKD),
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z PKD),
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z PKD),
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (82.99.Z PKD),
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),
Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD),
Działalność paramedyczna (86.90.D PKD),
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD).

Podsumowanie wszystkich postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów emitenta
odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych

Sposób działania Zarządu regulują przepisy KSH, postanowienia Statutu, w szczególności § 24 – 28 oraz
Regulamin Zarządu przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 17 kwietnia 2019 roku. W sprawach
nieuregulowanych w Statucie albo w Regulaminie Zarządu zastosowanie znajdują przepisy art. 368 – 380 KSH.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd składa się z 1 (jeden) do 7 (siedem) osób, w tym
Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego mogą zostać powołani Wiceprezes lub Wiceprezesi oraz
Członkowie Zarządu. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Kadencja
Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu
powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych
członków Zarządu.
Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Odwołanie Członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom
z tytułu umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
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Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, prowadzi sprawy Spółki, zarządza majątkiem Spółki i reprezentuje
Spółkę. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie jej spraw
zgodnie z przepisami prawa i zasadami dobrej praktyki. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy
Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej, w tym w
szczególności:
a)

Definiowanie celów biznesowych i założeń finansowych dla działalności Spółki,

b)

Wytyczanie strategii rozwoju Spółki,

c)

Prowadzenie spraw Spółki,

d)

Zawieranie umów,

e)

Kształtowanie polityki zatrudnienia w Spółce,

f)

Wykonywanie obowiązków informacyjnych w spółce publicznej,

g)

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w terminach określonych przepisami prawa lub potrzebami Spółki,

h)

Sporządzenia i udostępnianie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdania
finansowego oraz pisemnego sprawozdanie z działalności Spółki,

i)

Stosowanie i przestrzeganie ładu korporacyjnego,

j)

Zgłaszanie zmian dotyczących Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

k)

Zapewnianie prawidłowego prowadzenia dokumentacji Spółki, w tym w szczególności księgi akcyjnej,
księgi uchwał Zarządu, księgi protokołów Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy
ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa i Statutu Spółki.
W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawnionych jest: dwóch Członków Zarządu
działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych. W umowach
pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi – Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inny
wskazany przez Prezesa Członek Zarządu. Prezes Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub
inny wskazany przez Prezesa Członek Zarządu, zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek
Członka Zarządu albo na wniosek Rady Nadzorczej. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone
osoby spoza Zarządu, po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwołującym posiedzenie. Osoby zaproszone nie mogą
głosować na posiedzeniu. O terminie posiedzenia Zarządu zawiadamia się Członków Zarządu pisemnie, faxem,
pocztą elektroniczną lub w inny ustalony sposób co najmniej na 1 (jeden) dzień przed datą posiedzenia.
Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością
głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli
wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Powołanie prokurenta
wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu. Członkowie
Zarządu mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Oddanie głosu w głosowaniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej określenie stanowiska członka Zarządu na
wskazany w zarządzeniu głosowania adres e-mail. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się za oddanie
przez Członka Zarządu głosu „przeciw" uchwale. O wątpliwościach rozstrzyga Prezes Zarządu. Uchwała podjęta
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie
Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Przebieg posiedzenia protokołuje jeden z członków Zarządu lub osoba
spoza Zarządu, której zlecono wykonanie tej czynności. Protokół powinien zawierać co najmniej:
a)

Datę posiedzenia,

b)

Imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu oraz innych osób,

c)

Porządek obrad,

d)

Treść podjętych uchwał i informację o innych sprawach niebędących przedmiotem uchwał,

e)

Liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu oraz osoba, która protokołowała obrady.
Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Członek
Zarządu zobowiązany jest przy wykonywaniu swoich obowiązków dochować należytej staranności przewidzianej
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dla czynności dokonywanych w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa i
postanowień Statutu Spółki.
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje
także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co
najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu. W przypadku
sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do
drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście. Członek Zarządu powinien wstrzymać się od
udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
Zasady wynagradzania Członków Zarządu i wysokość wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza. Ustalając zasady
wynagradzania Rada Nadzorcza zobowiązana jest uwzględnić motywacyjny charakter tego wynagrodzenia oraz
zapewnienie efektywnego i płynnego zarządzania Spółką.
Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.

Rada Nadzorcza
Sposób działania Rady Nadzorczej regulują przepisy KSH, postanowienia Statutu, w szczególności § 20 - 23 oraz
Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej w dniu 17 kwietnia 2019 r. W sprawach
nieuregulowanych w Statucie albo w Regulaminie Rady Nadzorczej zastosowanie znajdują przepisy art. 381 – 392
KSH.
Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) osób, a od momentu gdy Spółka stanie się spółką
publiczną, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) osób. Członków Rady Nadzorczej, w tym jej
Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. W przypadku wyborów członków
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej
członkowie spośród swego grona.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany
do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do
kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a)

dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu
dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,

b)

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

c)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

d)

ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i ich wysokości,

e)

reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a członkami Zarządu, chyba że Walne
Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,

f)

zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

g)

zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd,

h)

wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki
lub uczestniczenie w spółkach lub przedsięwzięciach konkurencyjnych wobec niej.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza może oddelegować
ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie
ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje
zakaz konkurencji.
Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał w roku obrotowym. Posiedzenia
Rady odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego
Rady. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. Posiedzenie Rady może być zwołane przez
Przewodniczącego na wniosek któregokolwiek z członków Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki - złożone na
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ręce Przewodniczącego Rady w formie pisemnego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad. Jeżeli
Przewodniczący na żądanie członka Rady lub Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia
otrzymania żądania, do zwołania posiedzenia Rady upoważniony jest wnioskodawca.
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich Członków Rady listem
poleconym, bądź w inny sposób doręczając je za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady może być również
zawiadamiany za pośrednictwem innych środków technicznych takich jak poczta elektroniczna, telefon, fax, na
numery (adresy) przekazane Przewodniczącemu Rady. Posiedzenia Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli
Przewodniczący Rady poinformuje wszystkich członków Rady o terminie posiedzenia w trakcie poprzedniego
posiedzenia, jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zaprasza się zgodnie z § 2 ust. 5 niniejszego
Regulaminu.
Posiedzenie Rady może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a
nikt nie sprzeciwia się ani odbyciu posiedzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W
zaproszeniu do udziału w posiedzeniu Rady należy podać miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz
porządek obrad posiedzenia. Dla spraw wymagających materiałów dodatkowych, powinny one być dostarczone
wraz z zawiadomieniem. Zaproszenie do udziału w posiedzeniu Rady powinno być doręczone wszystkim członkom
Rady co najmniej na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W ważnych wypadkach Przewodniczący
może ten termin skrócić.
Porządek obrad posiedzenia jest podawany przez Przewodniczącego na początku obrad każdego posiedzenia
Rady. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach każdy z członków Rady po otwarciu posiedzenia przez
Przewodniczącego ma prawo żądać dodania do porządku obrad dodatkowego punktu. Żądanie takie poddawane
jest głosowaniu przez Radę.
Posiedzenia odbywają się według przyjętego przez Radę porządku obrad. Posiedzenia Rady są protokołowane.
Do protokołu Przewodniczący Rady powinien załączyć listę obecności członków Rady. Zarząd Spółki, poszczególni
członkowie Zarządu lub inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady, gdy zostaną na nie zaproszeni, z
wyłączeniem spraw dotyczących ich osobiście. Zaproszenia dokonuje Przewodniczący Rady. Protokół z
posiedzenia Rady podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady jednak nie później, niż na
następnym posiedzeniu Rady. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z
członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.
Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady, w trakcie posiedzenia Rady,
podejmuje w szczególności następujące czynności:
a)

udziela głosu uczestnikom obrad;

b)

w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddawanych pod głosowanie;

c)

zarządza głosowanie, informuje członków Rady o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał oraz
ogłasza jego wyniki;

d)

zapewnia zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu;

e)

umożliwia przyjęcie do protokołu pisemnego oświadczenia członków Rady zgłaszających takie żądanie;

f)

w uzasadnionych przypadkach ogłasza krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad;

g)

podejmuje decyzje o charakterze porządkowym;

h)

po wyczerpaniu porządku obrad zamyka posiedzenie Rady.

Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. Rada podejmuje uchwały, jeżeli
na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, wliczając członków, którzy biorą udział w posiedzeniu
za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Głosowania na posiedzeniach Rady
są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu Spółki
lub jej likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych, a także na
wniosek chociażby jednego członka Rady.
Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Rady. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość oraz w drodze pisemnego głosowania za pośrednictwem innego członka Rady
nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu lub likwidatora
oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
Członkowie Rady mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu w głosowaniu pisemnym następuje przez doręczenie, przed
upływem terminu do oddania głosu, na adres Spółki listu poleconego, przesyłki kurierskiej, faksu lub doręczenie na
adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail, zawierającej określenie stanowiska członka Rady. Brak odpowiedzi
we wskazanym terminie uważa się za oddanie przez członka Rady głosu „przeciw" uchwale. Członkowie Rady
mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach i głosować za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się
na odległość, a w szczególności dopuszcza się uczestnictwo w posiedzeniach Rady za pomocą telekonferencji i
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wideokonferencji. Oddanie głosu w tych trybach odbywa się przez jednoznaczne określenie stanowiska
głosującego. O wątpliwościach rozstrzyga Przewodniczący Rady. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie
Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
Uchwały Rady mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania za pośrednictwem innego członka Rady.
Członek Rady zamierzający oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, przekazuje temu
członkowi Rady na piśmie swój głos zawierający jednoznaczne określenie swojego stanowiska. Samo złożenie
podpisu pod uchwałą uważa się za oddanie przez członka Rady głosu „za” uchwałą. Oddanie głosu na piśmie nie
może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
Koszty działalności Rady ponosi Spółka.

19.2.3

Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji

Prawa związane z akcjami określają przepisy prawa, w szczególności KSH, Ustawy o Obrocie, Ustawy o Ofercie,
jak również postanowienia Statutu.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Spółki tworzy 125.000 Akcji Serii 0.
Po Dniu Wydzielenia Emitent nabędzie Akcje Serii 0 w celu ich umorzenia.
Po Dniu Wydzielenia i umorzeniu Akcji Serii 0, kapitał zakładowy Spółki będzie tworzyć 15.971.229 akcji, w tym:



4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do
4.050.000;
11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć)
akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00.000.001 do 11.921.229.

Akcje imienne serii A będą akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Statut nie przewiduje innych przywilejów związanych z akcjami
Spółki.
Akcjonariuszom Emitenta przysługują prawa o charakterze korporacyjnym i majątkowym opisane poniżej.
Prawa o charakterze majątkowym:
Prawo do dywidendy
Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez biegłego rewidenta
sprawozdaniu finansowym Spółki i przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz
akcjonariuszy Spółki – prawo do dywidendy (art. 347 KSH).
Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie
[art. 395 § 2 pkt 2) KSH]. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku wykazanego w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Walne
Zgromadzenie może także podjąć uchwałę o wstrzymaniu wypłat dywidendy za dany rok i przekazaniu całego
zysku na kapitały i fundusze Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy
po upływie roku obrotowego, czyli w przypadku gdy rok obrotowy odpowiada rokowi kalendarzowemu termin ten
upływa z ostatnim dniem czerwca.
Zważywszy, że żadne z akcji Spółki nie są uprzywilejowane co do dywidendy, zysk rozdziela się pomiędzy
akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego
ustala się prawo do dywidendy i termin wypłaty dywidendy Jeżeli nie wszystkie akcje byłyby w pełni opłacone, zysk
rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy
nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz
o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone
na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie
z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub
rezerwowe (art. 348 KSH).
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku, chyba że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustali
inny dzień dywidendy. W spółce publicznej, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie
wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może
być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Prawo do dywidendy przysługuje
akcjonariuszom, na rachunkach których w dniu dywidendy zapisane będą akcje na okaziciela lub którym w dniu
dywidendy przysługiwać będą akcje imienne.
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Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki po Dniu Wydzielenia odpowiadają zasadom przyjętym dla
spółek publicznych. Uchwała o wypłacie dywidendy powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień
dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Z zastrzeżeniem postanowień regulacji Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. („KDPW”), a w szczególności Regulaminu KDPW, dzień dywidendy może być wyznaczony na
dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Dywidendę
wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia
takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
Spółka jest obowiązana bezzwłocznie zawiadomić Giełdę o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę
dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy,
wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy
(na podstawie § 127 znajdującego się w Dziale IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP).
Ponadto § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Spółkę obowiązek poinformowania KDPW
najpóźniej na pięć dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do
dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy. Stosownie do § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW,
dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy.
Powyższe regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
(§ 115 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Na podstawie § 12 Statutu Spółki oraz art. 349 § 1 KSH, Zarząd
Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady
Nadzorczej.
Wypłata dywidendy posiadaczom zdematerializowanych akcji Spółki następuje za pośrednictwem systemu
depozytowego KDPW. KDPW przekazuje środki z tytułu dywidendy na rachunki uczestników KDPW, którzy
następnie przekazują otrzymane środki pieniężne na rachunki gotówkowe akcjonariuszy Spółki prowadzone przez
poszczególne domy maklerskie.
Roszczenie akcjonariusza przeciwko spółce akcyjnej związane z wypłatą dywidendy może zostać złożone w
terminie sześciu lat od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie w sprawie przeznaczenia całego bądź
części zysku na wypłatę akcjonariuszom. Po upływie tego terminu roszczenie przedawnia się, a spółka akcyjna
może uchylić się od wypłaty dywidendy, podnosząc zarzut przedawnienia.

Prawo poboru
Na podstawie art. 433 § 1 KSH akcjonariuszom przysługuje prawo objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do
liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać
dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa
poboru), jeżeli nie zostali oni tego prawa pozbawieni w całości (art. 432 § 2 KSH). Dzień prawa poboru nie może
być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, a w przypadku spółki
publicznej - sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariusze Spółki mogą zostać pozbawieni prawa poboru nowych akcji w
całości lub w części przy spełnieniu następujących warunków:
1)

pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru musi nastąpić w interesie Spółki,

2)

uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru wymaga dla swej
ważności większości co najmniej czterech piątych głosów,

3)

pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

4)

Zarząd jest obowiązany przedstawić Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem uchwały w sprawie
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa
poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.

Spełnienie powyższych warunków nie jest konieczne do podjęcia uchwały w sprawie pozbawiania
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w przypadku, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego stanowi, że:
1)

nowe akcje Spółki mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom Spółki celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale,

2)

nowe akcje Spółki mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze Spółki, którym
służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
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Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki
W przypadku likwidacji Spółki, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się
pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy (art. 474
KSH). Podział majątku nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem jednego roku od dnia ostatniego ogłoszenia
o otwarciu likwidacji Spółki i wezwaniu wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności wobec Spółki.

Prawo do zamiany akcji
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza,
jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 KSH). Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu Spółki, zamiana akcji
imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga zgody Zarządu. Po dniu, w
którym Spółka stanie się spółką publiczną, możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.

Postanowienia w sprawie umorzenia akcji
Akcje w spółce akcyjnej mogą być umorzone, o ile przewiduje to Statut (art. 359 KSH). Statut Spółki w § 10
dopuszcza możliwość umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę za
wynagrodzeniem. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji Spółki wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia,
wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji
bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
Statut Spółki nie przewiduje przymusowego umorzenia akcji.
Umorzenie akcji wymaga również obniżenia kapitału zakładowego Spółki (art. 360 KSH). Uchwała o obniżeniu
kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu
akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, a więc z chwilą wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki
Prawo rozporządzania posiadanymi akcjami
Zbycie akcji może nastąpić zarówno w drodze czynności prawnych odpłatnych (jak np. sprzedaż, zamiana) jak i
nieodpłatnych (jak np. darowizna). Postanowienia Statutu nie zawierają ograniczeń w zakresie prawa
Akcjonariusza do dysponowania akcjami. W przypadku akcji zdematerializowanych, umowa przenosi prawa ze
zbywanych akcji z chwilą rozliczenia dokonanego za pośrednictwem KDPW poprzez dokonanie odpowiedniego
zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy.
Prawo rozporządzania akcjami obejmuje także uprawnienie do ustanawiania na nich obciążeń, takich jak zastaw
czy użytkowanie na akcjach. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).

Prawa o charakterze korporacyjnym
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo głosu
Przed Dniem Wydzielenia, zgodnie z art.406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni
z akcji imiennych jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia. Akcje na okaziciela spółki niepublicznej dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli
zostaną złożone w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed
jego ukończenie.
Zgodnie z art. 406¹ i kolejnymi KSH, w spółce publicznej prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko
osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze
zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki powinni zażądać od podmiotu prowadzącego jego rachunek
papierów wartościowych wydania zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to
należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera:
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1)

firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;

2)

liczbę akcji;

3)

rodzaj i kod akcji;

4)

firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;

5)

wartość nominalną akcji;

6)

imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;

7)

siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;

8)

cel wystawienia zaświadczenia;

9)

datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;

10) podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo
głosu, mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na
podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z Ustawą
o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia (art. 4064 KSH).
Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH).
Akcjonariusz Spółki, w momencie jak Spółka stanie się spółką publiczną, zamierzający uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika musi udzielić pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piśmie lub w
postaci elektronicznej (art. 412¹ § 2 KSH). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. W przypadku, gdy pełnomocnikiem
akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator,
pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu (art. 412² § 3 KSH). Pełnomocnik ma
obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia
konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik,
o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki.
Akcje Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela, w związku z czym każda akcja uprawnia do jednego głosu na
Walnym Zgromadzeniu.
Akcje Serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej
niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki (art. 412 KSH).
Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących
jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z
zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką (art. 413 KSH). Ograniczenie powyższe nie dotyczy
głosowania przez akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał
dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej.
Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia jego przewodniczącego
Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia.
Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o
umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw
Zgodnie z art. 400 § 1 oraz 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także
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umieszczenia określonych spraw w porządku tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
Zgromadzenie, o którym mowa w art. 400 § 1 KSH, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i
odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie,
mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą
zgromadzenia.

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. W spółce publicznej żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia
jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później
niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego
Zgromadzenia

Prawo zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza
projekty uchwał na stronie internetowej (art. 401 § 4 KSH).
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Prawo żądania wydania odpisów wniosków
Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH). Żądanie takie należy złożyć do Zarządu. Wydanie
odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery
akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz
żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej ponadto może żądać
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać
przesłana (art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu
Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym
Walnym Zgromadzeniu, wybrana w tym celu komisja, złożona co najmniej z trzech osób, powinna sprawdzić listę
obecności. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo do uzyskania informacji
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, na
jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad
Walnego Zgromadzenia (art. 428 KSH). Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielić informacji
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na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem. W takim przypadku Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później
niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania podczas Walnego
Zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce ze Spółką powiązanej
albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych
lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie
informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
Informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki powinny być przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu
bieżącego.
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze
powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
Powództwo o uchylenie uchwały
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub
mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko
Spółce powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 § 1 KSH).
Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie
miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia
powzięcia uchwały.
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa wytoczonego
przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały (art. 425 KSH).
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione
w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.
Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
Walnego Zgromadzenia przysługuje:
1)

Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,

2)

akcjonariuszowi Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu,

3)

akcjonariuszowi Spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

4)

akcjonariuszom Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce
Co do zasady, podmiotem uprawnionym do wytoczenia powództwa o naprawienia szkody wyrządzonej spółce jest
sama spółka. W przypadku jednak, gdyby spółka nie wytoczyła ww. powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia
czynu wyrządzającego szkodę spółce, każdy akcjonariusz będzie uprawniony do wytoczenia powództwa o
naprawienie szkody na zasadach określonych w art. 486 KSH.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór
Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi
grupami, nawet gdy postanowienia Statutu przewidują inny sposób powołania Rady Nadzorczej (art. 385 § 3 KSH).
Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych
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Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki,
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie
badania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub
prowadzeniem jej spraw (art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na dwadzieścia
jeden dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia
przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy
może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego
Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych
powinna określać w szczególności:
1)

oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie,

2)

przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę
na ich zmianę,

3)

rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu, oraz

4)

termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z
naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw
szczególnych. Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i
kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które zapewnią
sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może
być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Spółki, jej podmiotu dominującego lub
zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.
Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co
podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej. Zarząd i Rada Nadzorcza są obowiązane udostępnić
rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru
rewidenta do spraw szczególnych albo w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a
także udzielić wyjaśnień niezbędnych dla przeprowadzenia badania. Rewident do spraw szczególnych jest
obowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest
obowiązany przekazać to sprawozdanie w trybie raportu bieżącego. Sprawozdanie rewidenta do spraw
szczególnych nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki,
chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. Zarząd zobowiązany jest
złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych
Zgodnie z art. 328 § 6 KSH, na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten
rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo
depozytowe.
Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych
w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów
wartościowych.
Świadectwo zawiera:
1)

firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa;

2)

liczbę papierów wartościowych;

3)

rodzaj i kod papieru wartościowego;

4)

firmę (nazwę), siedzibę i adres Emitenta;

5)

wartość nominalną papieru wartościowego;

6)

imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych;

7)

informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na
nich obciążeniach;

8)

datę i miejsce wystawienia świadectwa;

9)

cel wystawienia świadectwa;
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10) termin ważności świadectwa;
11) w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych,
było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności – wskazanie,
że jest to nowy dokument świadectwa;
12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią
wystawiającego (art. 10 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta
Na podstawie art. 395 § 4 KSH, odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na
ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów
uchwał
Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. W
protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,
wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział
tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących
się" i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego
Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej (art. 421 § 1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez
akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także
żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej, i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia
Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której
należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń,
wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę
wraz z datą wpisu. Każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania odpisu za zwrotem
kosztów jego sporządzenia. Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego (art. 341 § 1,
7, 8 Kodeksu Spółek Handlowych).
Przymusowy wykup akcji (squeeze out) – spółka publiczna
Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec
niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia w sprawie nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia
trwałej polityki wobec spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w
terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy
sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Cenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach Ustawy o
Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – określonych w art. 79 ust. 1-3 Ustawy o
Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem że jeśli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów
nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena
przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych
przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF
oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są
na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spółek. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na
temat przymusowego wykupu.
Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
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Przymusowy odkup akcji (sell out) – spółka publiczna
Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie
w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego
akcjonariusza, a w przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów nie
została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej, termin na
złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia
posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o
osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej
liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.
Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia w sprawie
nabywania przez członków tego porozumienia akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają
wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.
Cenę akcji podlegających przymusowemu odkupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach Ustawy
o Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – opisanych w art. 79 ust. 1-3 Ustawy o
Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów
nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki,
akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż cena proponowana w
tym wezwaniu.

19.2.4

Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają
bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Emitent może przyznać indywidualnie oznaczonemu
akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. Mogą one zostać przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu
akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków organów spółki, prawa do
otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki, uprzywilejowania w zakresie prawa głosu czy dywidendy.
Przyznanie osobistego uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub
ziszczenia się warunku. Wygasają one najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem
Emitenta. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio ograniczenia
dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych.
Statut Emitenta w zakresie działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji nie przewiduje zasad, które mają
bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa. W związku z tym, w celu ich wprowadzenia,
wymagana jest zmiana Statutu w tym zakresie.
Zgodnie z art. 430 § 1 KSH i art. 415 § 1 KSH, zmiana Statutu Emitenta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
podjętej większością ¾ głosów i wpisu do rejestru. Ponadto, uchwała taka winna zawierać oznaczenie podmiotu,
któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe
warunki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany
statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym
akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 § 3
KSH).
Zgodnie z art. 430 § 2 KSH, zmiana statutu nie dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego ani obniżenia
kapitału zakładowego winna być zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia.

19.2.5

Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń
akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami
uczestnictwa w nich

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd
Spółki w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza Spółki może
zwołać Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w przepisowym terminie określonym przez przepisy prawa lub Statut. Rada Nadzorcza Spółki może również zwołać
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna zwołanie za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie
dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez Radę Nadzorczą.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady
Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału
zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy
powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
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Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również:
1)

akcjonariuszom reprezentującym 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie
żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

przez

sąd

rejestrowy,

który

równocześnie

wyznacza

przewodniczącego

tego

zgromadzenia;
2)

akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce; akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone zarówno pisemnie, jak i
elektronicznie Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed
terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie, wysłane na adres Spółki, lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może zgłaszać
podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Walne Zgromadzenie w spółce publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki
oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej (art. 402¹
KSH). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać w szczególności:
1)

datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

2)

precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu,

3)

dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

4)

informację,

że

prawo

uczestniczenia

w Walnym

Zgromadzeniu

mają

tylko

osoby

będące

akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
5)

wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może
uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty
uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej,
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

6)

wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego
Zgromadzenia.

Spółka zobowiązana jest do przekazania w formie raportu bieżącego m.in. daty, godziny i miejsca Walnego
Zgromadzenia wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad. Ponadto w przypadku zamierzonej zmiany Statutu
ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlegają dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść
proponowanych zmian oraz w przypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Spółka
podejmuje decyzję o sporządzeniu nowego tekstu jednolitego, treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z
wyliczeniem jego nowych lub zmienionych postanowień (§ 6 Rozporządzenia o Raportach). Ogłoszeniu w formie
raportu bieżącego podlega także treść projektów uchwał oraz załączników do projektów, które mają być
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.
Spółka publiczna, zgodnie z art. 402 3 KSH prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia
zwołania Walnego Zgromadzenia:
1)

ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,

2)

informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są
różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych
rodzajów,
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3)

dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,

4)

projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej
spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

5)

formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną,
jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.

Walne zgromadzenia, zgodnie z § 15 Statutu Emitenta, odbywają się siedzibie Spółki, w Łodzi, w Katowicach lub
w Warszawie.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zgodnie z § 19 Statutu Emitenta, poza sprawami określonymi w
przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu Emitenta:
a.

nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu
wieczystym;

b.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy,

c.

powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,

d.

udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

e.

postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

f.

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,

g.

podejmowanie uchwały, w trybie art. 394 Kodeksu spółek handlowych związanej z zawieraniem umowy o
nabycie dla Spółki oraz spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę
przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza
Spółki, albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki, jeżeli umowa ma
zostać zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki,

h.

zmiana statutu Spółki,

i.

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

j.

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20 ust.3,

k.

zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

l.

ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ich wysokości,

m. ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego
indywidualnego wykonywania nadzoru,
n.

tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

o.

połączenie Spółki z innymi spółkami, przekształcenie albo podział Spółki,

p.

rozwiązanie Spółki.

Zgodnie z § 16 Statutu Emitenta uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów,
chyba że Kodeks spółek handlowych bądź Statut Emitenta stanowi inaczej.
Zgodnie z § 17 Statutu Emitenta, głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się
przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
Prezesa Zarządu lub Zarząd.
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Prowadzenie i głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się na podstawie wyżej przedstawionych
postanowień Statutu Emitenta oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia
został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 3 z dnia 17 kwietnia 2019 r., na podstawie § 18
ust. 2 Statutu Emitenta.

19.2.6

Krótki opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować
opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem

Statut Emitenta, ani regulaminy jego organów, nie zawierają postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie,
odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem w sposób inny niż przewidziany w KSH i innych
ogólnie obowiązujących aktach prawnych.

19.2.7

Wskazanie postanowień statutu Spółki lub regulaminów, jeśli takie istnieją, regulujących progową
wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji
przez akcjonariusza

Statut Emitenta, ani regulaminy jego organów, nie zawierają postanowień regulujących progową wielkość
posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

19.2.8

Opis warunków nałożonych zapisami statutu Spółki, jej regulaminami, którym podlegają zmiany
kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego
prawa

Statut Emitenta, ani regulaminy jego organów, nie określają warunków, którym podlegają zmiany kapitału
zakładowego w sposób bardziej rygorystyczny niż przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

20

ISTOTNE UMOWY

Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie jest stroną żadnych istotnych umów tj. nie jest stroną istotnych
umów zawartych w normalnym toku działalności, oraz nie jest stroną istotnych umów zawartych poza normalnym
tokiem działalności Emitenta.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Selvita S.A. w ramach Działalności Wydzielanej nie jest stroną istotnych umów
zawartych poza tokiem normalnej działalności, za wyjątkiem umów najmu opisanych w pkt 20.1.
Na skutek podziału Spółki Dzielonej, po Dniu Wydzielenia Emitent stanie się stroną tych umów .
Emitent wskazuje, iż są to w większości umowy zawarte z Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o., które
zapewnią Emitentowi powierzchnię laboratoryjną istotną w jego działalności.
Rozporządzenie 2019/980 regulujące problematykę sporządzania prospektów emisyjnych nie zawiera definicji
umów istotnych. W związku z powyższym na potrzeby niniejszego prospektu, za umowy istotne zostały uznane te
umowy, które po Dniu Wydzielenia będą mieć istotne znaczenie dla prowadzonej przez Emitenta działalności, to
jest: (i) umowy, których wartość przekroczy 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej
Selvita S.A. w obszarze Działalnośći Wydzielanej za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych
poprzedzających Dzień Zatwierdzenia Prospektu na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
specjalnego przeznaczenia Grupy Kapitałowej Emitenta; (ii) umowy, które nie spełniają kryterium finansowego
wskazanego w pkt (i) powyżej, jednakże są dla przedsiębiorstwa Emitenta istotne z innych względów.
Umowy najmu powierzchni laboratoryjnych i biurowych użytkowanych przez Selvita S.A. na Dzień
Prospektu, które to po Dniu Wydzielenia przejdą na Emitenta
Umowa najmu zawarta w dniu 1 czerwca 2015 r.
Na mocy tej umowy Selvita S.A. najęła od Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. („JCI”) część budynku przy
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie w celu prowadzenia działalności w zakresie działalności badawczo rozwojowej.
Stosunek najmu został nawiązany na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu najmu, tj. dnia
30 czerwca 2015 r. Następnie w dniu upływu okresu najmu umowa uległa automatycznemu przedłużeniu na czas
nieokreślony z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. Selvita S.A. zobowiązała się do utrzymania przez
cały czas trwania stosunku najmu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobach i mieniu,
które wiążą się z ryzykiem związanym z prowadzoną przez niego działalnością na kwotę co najmniej 250.000,00
złotych obejmującego także nakłady i ulepszenia poczynione w przedmiocie najmu odpowiadające ich wartości
odtworzeniowej do stanu nowego. Selvita S.A. została także obciążona kosztami zawarcia umów ubezpieczenia
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i opłacania składek oraz wykonania prac adaptacyjnych. Selvita S.A. ponosi wszelkie koszty związane z używaniem
przedmiotu najmu. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy najmu, Selvita S.A. zobowiązała się do
złożenia kaucji w kwocie 4.000,00 złotych. Na Dzień Prospektu wartość umowy jest szacowana na kwotę
101 289,16 złotych rocznie.

Umowa najmu zawarta w dniu 1 lipca 2015 r.
Na mocy tej umowy Selvita S.A. najęła od Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. („JCI”) część budynku przy
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie w celu prowadzenia działalności w zakresie działalności badawczo rozwojowej.
Stosunek najmu został nawiązany na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu najmu, tj. 31
lipca 2015 r. Następnie w dniu upływu okresu najmu umowa uległa automatycznemu przedłużeniu na czas
nieokreślony z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. Selvita S.A. zobowiązała się do utrzymania przez
cały czas trwania stosunku najmu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobach i mieniu,
które wiążą się z ryzykiem związanym z prowadzoną przez niego działalnością na kwotę co najmniej 250.000,00
złotych obejmującego także nakłady i ulepszenia poczynione w przedmiocie najmu odpowiadające ich wartości
odtworzeniowej do stanu nowego. Selvita S.A. została także obciążona kosztami zawarcia umów ubezpieczenia
i opłacania składek oraz wykonania prac adaptacyjnych. Selvita S.A. ponosi wszelkie koszty związane z używaniem
przedmiotu najmu. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy najmu, Selvita S.A. zobowiązała się do
złożenia kaucji w kwocie 22.000,00 złotych. Na Dzień Prospektu wartość umowy jest szacowana na kwotę
292 268,38 złotych rocznie.

Umowa najmu zawarta w dniu 7 lipca 2017 r.
Na mocy tej umowy Selvita S.A. najęła od Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. („JCI”) część budynku przy
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie w celu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności
innowacyjnej. Stosunek najmu został nawiązany na czas oznaczony, do dnia 30 czerwca 2019 r. W dniu upływu
okresu najmu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony z 3 (trzy) miesięcznym terminem
wypowiedzenia, chyba że w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) miesiące przed zakończeniem okresu najmu,
Selvita S.A. lub JCI złoży drugiej stronie pisemne oświadczenie o zakończeniu najmu. Selvita S.A. zobowiązała się
do utrzymania przez cały czas trwania stosunku najmu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody na
osobach i mieniu, które wiążą się z ryzykiem związanym z prowadzoną przez niego działalnością na kwotę co
najmniej 250.000,00 złotych obejmującego także nakłady i ulepszenia poczynione w przedmiocie najmu
odpowiadające ich wartości odtworzeniowej do stanu nowego. Selvita S.A. została także obciążona kosztami
zawarcia umów ubezpieczenia i opłacania składek wykonania prac adaptacyjnych. Selvita S.A. ponosi wszelkie
koszty związane z używaniem przedmiotu najmu. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy najmu,
Selvita S.A. zobowiązała się do złożenia kaucji w kwocie 15.000,00 złotych. Na Dzień Prospektu wartość umowy
jest szacowana na kwotę 168 166,71 złotych rocznie.

Umowa najmu zawarta w dniu 7 lipca 2017 r.
Na mocy tej umowy Selvita S.A. najęła od Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. („JCI”) część budynku przy
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie w celu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności
innowacyjnej. Stosunek najmu został nawiązany na czas oznaczony, do dnia 30 czerwca 2019 r. W dniu upływu
okresu najmu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony z 3 (trzy) miesięcznym terminem
wypowiedzenia, chyba że w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) miesiące przed zakończeniem okresu najmu,
Selvita S.A. lub JCI złoży drugiej stronie pisemne oświadczenie o zakończeniu najmu. Selvita S.A. zobowiązała się
do utrzymania przez cały czas trwania stosunku najmu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody na
osobach i mieniu, które wiążą się z ryzykiem związanym z prowadzoną przez niego działalnością co najmniej
250.000,00 złotych obejmującego także nakłady i ulepszenia poczynione w przedmiocie najmu odpowiadające ich
wartości odtworzeniowej do stanu nowego. Selvita S.A. została także obciążona kosztami zawarcia umów
ubezpieczenia i opłacania składek oraz wykonania prac adaptacyjnych. Selvita S.A. ponosi wszelkie koszty
związane z używaniem przedmiotu najmu. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy najmu, Selvita
S.A. zobowiązała się do złożenia kaucji w kwocie 10.500,00 złotych. Na Dzień Prospektu wartość umowy jest
szacowana na kwotę 117 101,93 złotych rocznie.

Umowa najmu zawarta w dniu 13 lipca 2017 r.
Na mocy tej umowy Selvita S.A. najęła od Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. („JCI”) część budynku przy
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie w celu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności
innowacyjnej. Stosunek najmu został nawiązany na czas oznaczony, do dnia 31 lipca 2019 r. W dniu upływu okresu
najmu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony z 3 (trzy) miesięcznym terminem
wypowiedzenia, chyba że w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) miesiące przed zakończeniem okresu najmu,
Selvita S.A. lub JCI złoży drugiej stronie pisemne oświadczenie o zakończeniu najmu. Selvita S.A. zobowiązała się
do utrzymania przez cały czas trwania stosunku najmu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody na
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osobach i mieniu, które wiążą się z ryzykiem związanym z prowadzoną przez niego działalnością na kwotę co
najmniej 250.000,00 złotych obejmującego także nakłady i ulepszenia poczynione w przedmiocie najmu
odpowiadające ich wartości odtworzeniowej do stanu nowego. Selvita S.A. została także obciążona kosztami
zawarcia umów ubezpieczenia i opłacania składek wykonania prac adaptacyjnych. Selvita S.A. ponosi wszelkie
koszty związane z używaniem przedmiotu najmu. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy najmu,
Selvita S.A. zobowiązała się do złożenia kaucji w kwocie 10.000,00 złotych. Na Dzień Prospektu wartość umowy
jest szacowana na kwotę 120 773,44 złotych rocznie.

Umowa najmu z dnia 28 listopada 2017 r.
Na mocy tej umowy Selvita S.A. najęła od Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. („JCI”) część budynku przy
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie w celu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności
innowacyjnej. Stosunek najmu został nawiązany na czas oznaczony, do dnia 30 listopada 2018 r. W dniu upływu
okresu najmu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony z 3 (trzy) miesięcznym terminem
wypowiedzenia, chyba że w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) miesiące przed zakończeniem okresu najmu,
Selvita S.A. lub JCI złoży drugiej stronie pisemne oświadczenie o zakończeniu najmu. Selvita S.A. zobowiązała się
do utrzymania przez cały czas trwania stosunku najmu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody na
osobach i mieniu, które wiążą się z ryzykiem związanym z prowadzoną przez niego działalnością na kwotę co
najmniej 250.000,00 złotych obejmującego także nakłady i ulepszenia poczynione w przedmiocie najmu
odpowiadające ich wartości odtworzeniowej do stanu nowego. Selvita S.A. została także obciążony kosztami
zawarcia umów ubezpieczenia i opłacania składek oraz wykonania prac adaptacyjnych. Selvita S.A. ponosi
wszelkie koszty związane z używaniem przedmiotu najmu. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
najmu, Selvita S.A. zobowiązała się do złożenia kaucji w kwocie 5.000,00 złotych. Na Dzień Prospektu wartość
umowy jest szacowana na kwotę 74 311,61 złotych rocznie.

Umowa najmu z dnia 28 listopada 2017 r.
Na mocy tej umowy Selvita S.A. najęła od Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. („JCI”) część budynku przy
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie w celu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności
innowacyjnej. Stosunek najmu został nawiązany na czas oznaczony, do dnia 31 grudnia 2020 r. Każda ze stron
może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyny
wypowiedzenia. W dniu upływu okresu najmu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony z
3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, chyba że w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) miesiące przed
zakończeniem okresu najmu, Selvita S.A. lub JCI złoży drugiej stronie pisemne oświadczenie o zakończeniu najmu.
Selvita S.A. zobowiązała się do utrzymania przez cały czas trwania stosunku najmu ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobach i mieniu, które wiążą się z ryzykiem związanym z prowadzoną
przez niego działalnością na kwotę co najmniej 250.000,00 złotych obejmującego także nakłady i ulepszenia
poczynione w przedmiocie najmu odpowiadające ich wartości odtworzeniowej do stanu nowego. Selvita S.A.
została także obciążona kosztami zawarcia umów ubezpieczenia i opłacania składek oraz wykonania prac
adaptacyjnych. Selvita S.A. ponosi wszelkie koszty związane z używaniem przedmiotu najmu. W celu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najmu, Selvita S.A. zobowiązała się do złożenia kaucji w kwocie
3.500,00 złotych. Na dzień Prospektu wartość umowy jest szacowana na kwotę 43 634,25 złotych rocznie.
Emitent stanie się stroną wszystkich powyższych umów najmu w miejsce Selvita S.A. w wyniku Podziału.

DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU

21

W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu w formie papierowej, a także
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta następujące dokumenty lub ich kopie:








Statut Emitenta,
Odpis z KRS,
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia Grupy za lata 2017-2018 wraz ze
sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 22 marca do 30 kwietnia 2019 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selvita S.A. za 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta
z badania tego sprawozdania
Regulaminy organów statutowych Emitenta,
Plan Podziału wraz z załącznikami.

415

CZĘŚĆ IV

DOKUMENT OFERTOWY

IV. CZĘŚĆ – DOKUMENT OFERTOWY
1

OSOBY ODPOWIEDZIALNE, INFORMACJE OSÓB TRZECICH, RAPORTY EKSPERTÓW ORAZ
ZATWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN

Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia, dane na temat
eksperta, zostały zamieszczone w punkcie 1 Dokumentu Rejestracyjnego.

2

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka dotyczące papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty zostały umieszczone w pkt 3
Części II niniejszego Prospektu.

3

PODSTAWOWE INFORMACJE
Oświadczenie o kapitale obrotowym

Emitent na Datę Prospektu nie prowadzi działalności operacyjnej a stan jego środków pieniężnych i ekwiwalentów
na dzień 30 kwietnia 2019 r. wyniósł 2.987 tys. zł. przy braku należności, zapasów czy zobowiązań. Emitent nie
będzie prowadził działalności operacyjnej do Dnia Wydzielania, po którym na Emitenta zostanie przeniesiona
Działalność Wydzielana i akcje/udziały w spółkach zależnych.
Działalność Wydzielana, prowadzi bieżącą, rentowną działalność operacyjną a jej przychody ze sprzedaży za 2018
r i 2017 r. wyniosły odpowiednio 70.679 tys. zł oraz 54.574 tys. zł
Stan środków pieniężnych Działalności Wydzielanej wraz ze spółkami zależnymi na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz
31 grudnia 2017 r. zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia wyniósł
odpowiednio 26.691 tys. zł oraz 22.021 tys. zł.
Zarząd niniejszym oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą poziom kapitału obrotowego Emitenta po Dniu
Wydzielenia i przeniesieniu na Emitenta Działalności Wydzielanej i akcji/udziałów w spółkach zależnych, będzie
wystarczający na pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności Emitenta co najmniej w okresie
kolejnych 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Kapitał obrotowy należy rozumieć jako
zdolność Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w
celu terminowego spłacenia swoich bieżących zobowiązań.
Zarząd oświadcza również, że poziom kapitału obrotowego Emitenta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r. jak i na
Dzień Prospektu jest wystarczający na pokrycie kosztów funkcjonowania Emitenta, który nie prowadzi działalności
operacyjnej, w okresie kolejnych 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Zarząd zwraca uwagę,
że jego celem jest by w okresie 12 miesięcy od Daty Prospektu Podział był już zakończony i by doszło do
skutecznego przeniesienia na Emitenta Działalności Wydzielanej i akcji spółek zależnych o czym mowa powyżej.
Kapitalizacja i zadłużenie
Dane dotyczące kapitalizacji i zadłużenia zawarte zostały w poniższych tabelach i ustalone zostały w oparciu o:
-

niezbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia Grupy Emitenta
sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r.

-

jednostkowe dane finansowe Selvita CRO S.A. na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dane jednostkowe Emitenta na 30 czerwca 2019 r. są danymi spełniającymi wymogi Rozporządzenia 2019/980
odnośnie aktualności (dane nie wcześniejsze niż 90 dni od Daty Prospektu.) danych dotyczących kapitalizacji i
zadłużenia w Prospekcie.
Dane Działalności Wydzielanej sporządzone na 31 marca 2019 r. są danymi starszymi niż 90 dni od Daty Prospektu.
W okresie między 31 marca 2019 r. a Datą Prospektu nie doszło do istotnych zmian w pozycji zadłużenia i kapitałów
własnych a zmiany tych pozycji finansowych związane były z normalnym tokiem prowadzenia działalności przez
Selvita S.A. i spółki wchodzące w skład jej Grupy Kapitałowej, która po Dniu Wydzielenia zostanie przeniesiona na
Emitenta a spółki zależne będą spółkami zależnymi Emitenta.
Tabela 51. Kapitalizacja i zadłużenie Działalności Wydzielanej zgodnie
sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia na dzień 31.03.2019 r.

ze

skonsolidowanym
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Kapitalizacja i zadłużenie (w tys. zł) na 31.03.2019
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem
-

Gwarantowane

-

Zabezpieczone

-

Niegwarantowane/niezabezpieczone

2 189
2 189
0

Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem
bieżącej części zadłużenia długoterminowego)
-

Gwarantowane

-

Zabezpieczone

-

Niegwarantowane/niezabezpieczone
Kapitał Własny

6 296
6 296
0
46 152

A

Kapitał zakładowy

B

Kapitał zapasowy i rezerwowy

C

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

D

Zyski (Straty) zatrzymane

14 423

Ogółem

54 637

0
31 608
121

Źródło:Emitent

Zadłużenie zabezpieczone stanowią umowy leasingu finansowego, którym Działalność Wydzielana finansuje sprzęt
laboratoryjny. Zabezpieczeniem umów leasingowych są weksle in blanco.
Tabela 52. Wartość zadłużenia netto (w krótkiej i średniej perspektywie czasowej) Działalności Wydzielanej
zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia na dzień 31.03.2019
r.
Wartość zadłużenia netto (w krótkiej i średniej perspektywie czasowej) na dzień 31.03.2019 [tys. zł]
A

Środki pieniężne

B

Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym:

-

lokaty bankowe

0

C

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

0

D

Płynność (A)+(B)+(C)

E

Bieżące należności finansowe

F

Krótkoterminowe zadłużenie w bankach

G

Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

0

H

Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

0

I

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F)+(G)+(H)

J

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (gotówka netto) (I)-(E)-(D)

K

Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

0
0

L

Wyemitowane obligacje

M

Inne długoterminowe zobowiązania finansowe

N

Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K)+(L)+(M)

O

Zadłużenie finansowe netto (gotówka netto) (J)+(N)

0
25 441

25 441
0
2 189

2 189
(23 252)

6 296
6 296
(16 956)

Źródło:Emitent

Na dzień 31 marca 2019 r. zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym specjalnego przeznaczenia
Działalność Wydzielna nie wykazywała zobowiązań warunkowych ani pośrednich.
Poniżej przedstawiono dane Emitenta na dzień 30 czerwca 2019 r.
Tabela 53. Kapitalizacja i zadłużenie Emitenta na dzień 30.06.2019 r.
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Kapitalizacja i zadłużenie Emitenta (w tys. zł) na 30.06.2019
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem

0

-

Gwarantowane

-

Zabezpieczone

0

-

Niegwarantowane/niezabezpieczone

0

Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części
zadłużenia długoterminowego)

0

-

Gwarantowane

-

Zabezpieczone

0

-

Niegwarantowane/niezabezpieczone

0

Kapitał Własny
A

Kapitał zakładowy

B

Kapitał zapasowy i rezerwowy

C

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

D

Zyski (Straty) zatrzymane
Ogółem

2 805
100
2 889
0
-184
2 805

Źródło:Emitent

Tabela 54. Wartość zadłużenia netto (w krótkiej i średniej perspektywie czasowej) Emitenta
na dzień 30.06.2019 r.
Wartość zadłużenia netto (w krótkiej i średniej perspektywie czasowej) Emitenta na dzień 30.06.2019 r.
[tys. zł]
A

Środki pieniężne

B

Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym:

0

-

lokaty bankowe

0

C

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

D

Płynność (A)+(B)+(C)

E

Bieżące należności finansowe

0

F

Krótkoterminowe zadłużenie w bankach

0

G

Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

0

H

Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

0

I

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F)+(G)+(H)

0

J

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I)-(E)-(D)

(2 978)

K

Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

0

L

Wyemitowane obligacje

0

M

Inne długoterminowe zobowiązania finansowe

N

Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K)+(L)+(M)

O

Zadłużenie finansowe netto (gotówka netto) (J)+(N)

2 978

2 978

0
(2 978)

Źródło:Emitent

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Emitent nie wykazywał zobowiązań warunkowych ani pośrednich.
Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę
Do osób fizycznych i osób prawnych zaangażowanych w Ofertę Publiczną należą:
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Akcjonariusze Selvita S.A.
Akcjonariusze Selvita S.A. zgodnie z postanowieniami Planu Podziału i stosunkiem wymiany akcji otrzymają 1 akcję
Emitenta za każdą jedną akcję Selvita S.A. Z tytułu posiadania każdej 1 (jednej) akcji Selvita S.A. osoba będąca
akcjonariuszem Selvita S.A. w Dniu Referencyjnym obejmie 1 (jedną) Akcję Podziałową, zachowując dotychczas
posiadane akcje Selvita S.A. Efekt ekonomiczny dla akcjonariusza Spółki Dzielonej będzie taki, że w zamian za
akcje jednej spółki będzie posiadał akcje dwóch oddzielnych podmiotów, ale jego stan posiadania w obu spółkach
będzie taki sam (na dzień pierwszego notowania Zwykłych Akcji Podziałowych). Zamiar notowania akcji Emitenta
na rynku regulowanym ma istotne znaczenia dla akcjonariuszy Selvita S.A..
Pomiędzy akcjonariuszami Selvita S.A. a Emitentem nie występują konflikty interesów.
Na Datę Prospektu akcjonariusze Selvita S.A. posiadający ponad 5% akcji tej spółki, Paweł Przewięźlikowski i
Bogusław Sieczkowski, pełnią funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Selvita S.A.
Selvita S.A. jest na Datę Prospektu jedynym akcjonariuszem Emitenta i posiada 100% w jego kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów. Równocześnie Selvita jest Spółką Dzieloną, a Działalność Wydzielana będąca obecnie
częścią Selvita S.A. po Dniu Wydzielenia zostanie przeniesiona na Emitenta.
Pomiędzy Selvita S.A. a Emitentem nie występują konflikty interesów.
Firma Inwestycyjna
Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie – pełniący funkcję Firmy Inwestycyjnej w zakresie dotyczącym
sporządzenia wybranych części Prospektu zgodnie z zakresem wskazanym w oświadczeniu i reprezentowania
Emitenta w procesie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym – Firma
Inwestycyjna nie posiada papierów wartościowych Emitenta.
Wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej nie jest uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej.
Pomiędzy Firmą Inwestycyjną i innymi podmiotami zaangażowanymi w Ofertę a Spółką nie występują relacje o
istotnym znaczeniu dla Oferty. Pomiędzy Firmą Inwestycyjną a Spółką nie występuje konflikt interesów.

Doradca Prawny
Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni – pełniący rolę Doradcy Prawnego przy przeprowadzeniu
Oferty Publicznej, obejmującej realizację czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem Oferty
Publicznej (w tym w szczególności sporządzenie Prospektu, zgodnie z zakresem wskazanym w oświadczeniu
Doradcy Prawnego) oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu dopuszczenia i wprowadzenia Zwykłych
Akcji Podziałowych obrotu giełdowego na rynku regulowanym (podstawowym) GPW.
Doradca Prawny świadczy na rzecz Spółki Dzielonej usługi doradztwa prawnego w zakresie obowiązków
informacyjnych oraz może świadczyć w przyszłości na rzecz Emitenta, spółek z jego Grupy lub akcjonariuszy
Emitenta usługi prawne, w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności, na podstawie odpowiednich umów
o świadczenie usług doradztwa prawnego.
Doradca Prawny nie posiada papierów wartościowych Emitenta.
Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powiązane z powodzeniem Oferty.
Pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
Zarząd Emitenta
Celem Zarządu jest skuteczne przeprowadzenie Podziału zgodnie z Planem Podziału w tym w szczególności
wprowadzenie Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Biegli rewidenci
Biegły rewident Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. dokonał badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Emitenta za okres od 22 marca do 30 kwietnia 2019 r.
Biegły rewident nie posiada papierów wartościowych Emitenta.
Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta nie jest uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej.
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Pomiędzy Biegłym Rewidentem i innymi podmiotami zaangażowanymi w Ofertę a Spółką nie występują relacje o
istotnym znaczeniu dla Oferty. Pomiędzy Biegłym Rewidentem a Spółką nie występuje konflikt interesów.
Biegły rewident BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
dokonał badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego specjalnego przeznaczenia sporządzonego za lata
obrotowe zakończone 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2017 r.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie posiada papierów wartościowych
Emitenta. Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta nie jest uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej. Pomiędzy
Biegłym Rewidentem i innymi podmiotami zaangażowanymi w Ofertę a Spółką nie występują relacje o istotnym
znaczeniu dla Oferty. Pomiędzy Biegłym Rewidentem a Spółką nie występuje konflikt interesów.
Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych
Nie dotyczy. Oferta Akcji Podziałowych jest skierowana do akcjonariuszy Spółki Dzielonej w zamian za
przeniesienie na Emitenta Działalności Wydzielanej, zgodnie z Planem Podziału. Z ofertą nie wiąże się pozyskanie
nowych środków pieniężnych przez Emitenta

4

INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT OFERTY
LUB DOPUSZCZENIA DO OBROTU
Opis rodzaju i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do
obrotu, w tym międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy („ISIN”)

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja oraz 4.050.000 akcji imiennych serii A (razem „Akcje Podziałowe”).
Niniejszy Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden
tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciele serii B o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt
groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 9.536.983,20 PLN (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 20/100).
Należy wskazać, że po Dniu Wydzielenia i rejestracji przez sąd rejestrowy emisji Zwykłych Akcji Podziałowych, jak
również po Dniu Referencyjnym, zgodnie z regulacjami KDPW, struktura akcjonariatu Emitenta będzie analogiczna
do struktury akcjonariatu Selvita S.A., spółki notowanej na rynku podstawowym GPW, z zastrzeżeniem istnienia
Akcji serii 0, które po Dniu Wydzielenia zostaną nabyte przez Emitenta w celu umorzenia. Akcje Serii 0 będące
własnością Spółki Dzielonej są traktowane jedynie jako narzędzie umożliwiające sprawne przeprowadzenie
Podziału. Podstawowym celem Podziału jest kontynuowanie Działalności Wydzielanej przez Spółkę Przejmującą,
której akcjonariat będzie odwzorowaniem akcjonariatu Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym, Z tego względu,
Spółki będą dążyć do możliwie szybkiego wyeliminowania związków kapitałowych pomiędzy nimi, poprzez
umorzenie Akcji Serii 0 na zasadach opisanych w pkt 5.1.1.3. Części III Prospektu.
Oferta Publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji imiennych serii A jak również ubieganie się o
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) akcji serii B związane jest z
procesem Podziału Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie. Oferta akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji
imiennych serii A stanowi jedną ofertę publiczną związaną z Podziałem. Brak emisji którejkolwiek z tych serii będzie
oznaczało niedojście Podziału do skutku. Objęcie akcji imiennych serii A niniejszym Prospektem jest możliwe na
zasadzie dobrowolnego prospektu (art. 4 Rozporządzenia Prospektowego).
Na Datę Prospektu akcje zwykłe na okaziciela serii B nie posiadają nadanego kodu ISIN.
Przepisy prawne, na mocy których utworzone zostały papiery wartościowe
Akcje Serii B oraz Akcje Serii A zostaną utworzone w związku z podziałem Selvita S.A. w sposób o którym mowa
w art. 529 § 1 pkt. 4 KSH tj. poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na
Emitenta. Wydzielenie następuje z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego
spółki przejmującej (art. 530 § 2 KSH). W związku z powyższym, Akcje Serii B oraz Akcje Serii A powstaną w
momencie wpisu w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z
Podziałem Spółki Dzielonej.
Wskazanie, czy papiery wartościowe są papierami wartościowymi imiennymi, czy na okaziciela,
oraz czy mają one formę dokumentu, czy też są zdematerializowane. W przypadku formy
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zdematerializowanej należy podać nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie
rejestru
Akcje Serii A będą akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu (2 głosy na 1 akcję) i będą miały formę
dokumentową.
Akcje Serii B będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje Serii B nie będą miały formy dokumentu, zostaną
zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW.
Waluta emisji papierów wartościowych
Walutą Akcji Serii A będzie złoty polski (zł).
Walutą Akcji Serii B będzie złoty polski (zł).
Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym wszelkich ograniczeń tych praw, oraz
procedura wykonywania tych praw.
Prawa i obowiązki związane z akcjami określa w szczególności KSH, Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Statut Spółki. Szczegółowy opis praw o charakterze korporacyjnym
i majątkowym przysługujących akcjonariuszom Emitenta znajduje się w punkcie 21.2.3 Części III Prospektu.

Prawa do dywidendy
Akcjonariuszom będzie przysługiwało prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez biegłego
rewidenta sprawozdaniu finansowym Spółki i przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz
akcjonariuszy Spółki – prawo do dywidendy (art. 347 KSH).
Organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie
[art. 395 § 2 pkt 2) KSH]. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku wykazanego w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Walne
Zgromadzenie może także podjąć uchwałę o wstrzymaniu wypłat dywidendy za dany rok i przekazaniu całego
zysku na kapitały i fundusze Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy
po upływie roku obrotowego, czyli w przypadku gdy rok obrotowy odpowiada rokowi kalendarzowemu termin ten
upływa z ostatnim dniem czerwca.
Zważywszy, że żadne z akcji Spółki nie będą uprzywilejowane co do dywidendy, zysk rozdziela się pomiędzy
akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
może określić dzień, według którego ustala się prawo do dywidendy i termin wypłaty dywidendy. Kwota
przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z
zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 KSH).
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku, chyba że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustali
inny dzień dywidendy. W spółce publicznej, dzień dywidendy może przypadać na dzień powzięcia uchwały o
podziale zysku lub w ciągu trzech kolejnych miesięcy. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, na
rachunkach których w dniu dywidendy zapisane będą akcje na okaziciela lub którym w dniu dywidendy przysługiwać
będą akcje imienne.
Roszczenie akcjonariusza przeciwko spółce akcyjnej związane z wypłatą dywidendy może zostać złożone w
terminie sześciu lat od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie w sprawie przeznaczenia całego bądź
części zysku na wypłatę akcjonariuszom. Po upływie tego terminu roszczenie przedawnia się, a spółka akcyjna
może uchylić się od wypłaty dywidendy, podnosząc zarzut przedawnienia.
Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami zostały
opisane w rozdziale 4.11 „Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu”.
Prawa głosu
Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne
(Zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia). Zwyczajne Walne
Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest natomiast w przypadkach określonych w KSH oraz Statucie,
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a także gdy organy Spółki lub osoby uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają
to za wskazane.
Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH).
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej
niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki (art. 412 KSH).
Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących
jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z
zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką (art. 413 KSH). Ograniczenie powyższe nie dotyczy
głosowania przez akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał
dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej.
Akcje Serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
Prawa pierwokupu w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy
Akcjonariuszom przysługuje prawo objęcia akcji spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo
poboru). Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać dzień, według którego określa się
akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), jeżeli nie zostali oni tego prawa
pozbawieni w całości (art. 432 § 2 KSH). Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech
miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, a w przypadku spółki publicznej - sześciu miesięcy od dnia powzięcia
uchwały.
Uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru nowych akcji w całości lub
w części przy spełnieniu następujących warunków:
1.
2.
3.
4.

pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru musi nastąpić w interesie spółki,
uchwała walnego zgromadzenia w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru wymaga dla swej
ważności większości co najmniej czterech piątych głosów,
pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w
porządku obrad walnego zgromadzenia,
zarząd jest obowiązany przedstawić walnemu zgromadzeniu przed podjęciem uchwały w sprawie
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa
poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.

Większość czterech piątych głosów nie jest konieczna do podjęcia uchwały w sprawie pozbawiania
dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru w przypadku, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego stanowi, że:
1.

2.

nowe akcje spółki mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom spółki celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale,
nowe akcje spółki mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze Spółki, którym służy
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji
W przypadku likwidacji Spółki, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się
pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy (art. 474
KSH). Podział majątku nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem jednego roku od dnia ostatniego ogłoszenia
o otwarciu likwidacji Spółki i wezwaniu wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności wobec Spółki.
Postanowienia dotyczące umorzenia
Akcje w spółce akcyjnej mogą być umorzone, o ile przewiduje to Statut (art. 359 KSH). Statut Spółki w § 10
dopuszcza możliwość umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę za
wynagrodzeniem. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji Spółki wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia,
wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji
bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
Statut Spółki nie przewiduje przymusowego umorzenia akcji.
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Umorzenie akcji wymaga również obniżenia kapitału zakładowego Spółki (art. 360 KSH). Uchwała o obniżeniu
kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu
akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, a więc z chwilą wpisu do rejestru nowej
wysokości kapitału zakładowego Spółki.
Postanowienia dotyczące zmiany
Zgodnie z § 8 Statutu Spółki zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, bądź zamiana akcji na
okaziciela serii B na akcje imienne następuje na żądanie akcjonariusza i wymaga zgody Zarządu, przy czym od
momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne będzie wyłączona.
Akcje serii A nie są przedmiotem oferty publicznej, ani nie będą dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym na
podstawie niniejszego Prospektu.
W przypadku nowych emisji należy wskazać uchwały, zezwolenia lub zgody, na których podstawie
papiery wartościowe zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane

Podstawę prawną emisji Akcji serii A oraz Akcji serii B jak również ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie
Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez KDPW stanowi Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 2 maja
2019 r.
Uchwała ma następujące brzmienie:
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”), działając
na podstawie art. 541 § 1 - § 7 KSH w zw. z art. 528 § 1 KSH, 529 § 1 pkt 4) KSH w zw. z art. 530 § 2 KSH, art.
393 pkt. 3) KSH, art. 431 § 1 KSH oraz § 19 ust.1 pkt o) oraz i) Statutu Spółki Przejmującej, w związku z
planowanym podziałem Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367359, o
kapitale zakładowym w wysokości 6 388 491,60 zł w całości wpłaconym („Spółka Dzielona”) w trybie określonym
w art. 529 § 1 pkt 4) KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach której prowadzona jest działalność usługowa
w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization polegająca na świadczeniu laboratoryjnych usług
badawczo-rozwojowych począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich
syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm
farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, tworząca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół
składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący
zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w sprawozdaniach finansowych prezentowana jako
Segment Usługowy („Działalność Wydzielana”), co będzie stanowiło podział przez wydzielenie, w trybie art. 529
§ 1 pkt 4) KSH („Podział”), postanawia, co następuje:
§1
1.

Uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 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
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siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) poprzez
emisję 15.971.229 akcji Spółki Przejmującej („Akcje Podziałowe”), w tym:
1)

2)
2.

4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki Przejmującej 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 Spółki Przejmującej;
11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,80
zł (osiemdziesiąt groszy) każda („Zwykłe Akcje Podziałowe”).

Akcje Podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do Spółki Przejmującej części majątku Spółki
Dzielonej, stanowiącej Działalność Wydzielaną, o wartości ustalonej w planie podziału Spółki Dzielonej,
uzgodnionym pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 28 marca 2019 r. („Plan
Podziału”) na kwotę 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset

3.
4.

5.

siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), przez co łączna wartość emisyjna Akcji
Podziałowych wynosi 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset
siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), a wartość emisyjna każdej 1 (jednej) Akcji
Podziałowej wynosi 23,91 zł (dwadzieścia trzy złote 91/100).
Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, zostanie
przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
Akcje Podziałowe zostaną przyznane podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki Dzielonej w dniu
referencyjnym, ustalonym zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a
wskazanym przez Zarząd Spółki Przejmującej („Dzień Referencyjny”).
Akcje Podziałowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami określonym w
Planie Podziału, a przede wszystkim akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą jedną akcję Spółki Dzielonej
obejmie jedną akcję Spółki Przejmującej odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji Spółki Dzielonej,
czyli akcjonariusz Spółki Dzielonej:
1) za każdą jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie
jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Przejmującej, a
2) za każdą jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie
jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Przejmującej,
przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie
akcje Spółki Dzielonej.

6.

7.
8.

Akcje Podziałowe zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej w trybie oferty publicznej (art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
Zwykłe Akcje Podziałowe zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zwykłe Akcje Podziałowe będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku

regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. W procesie Podziału nie przewiduje się wypłacania dopłat.
10. Akcje Podziałowe będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą począwszy
od roku obrotowego, w którym nastąpi wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2
1.
1)

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa w § 1 niniejszej
Uchwały, wyraża się zgodę i uchwala się następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej:
§ 7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 16.096.229 (szesnaście
milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,80
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zł (osiemdziesiąt groszy), w tym:
125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii 0 o numerach od 000.001 do
125.000;
b) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach
od 0.000.001 do 4.050.000;
c) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia
dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 11.921.229.
w § 7 Statutu Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
a)

2)

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Przejmującej z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.

§3
Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia i dokonania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych związanych z realizacją Podziału, a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności
koniecznych do dematerializacji Zwykłych Akcji Podziałowych oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Zwykłych Akcji
Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do:
1)

2)
3)
4)

podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Podziałowych w trybie oferty
publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie memorandum
informacyjnego lub innego dokumentu ofertowego;
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Zwykłych Akcji
Podziałowych w depozycie papierów wartościowych;
złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na rynku
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
wskazania Dnia Referencyjnego.

§4
1.
2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.
Akcje Podziałowe zostaną zaoferowane i objęte na podstawie odpowiednich dokumentów, wymaganych
przez przepisy prawa, po podjęciu przez walne zgromadzenia Spółki Przejmującej i Spółki Dzielonej
uchwał o Podziale Spółki Dzielonej.

W przypadku nowych emisji – przewidywana data emisji papierów wartościowych
Akcje Serii B oraz Akcje Serii A zostaną wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta w ramach Podziału. Emitent zamierza przeprowadzić emisję Akcji serii oraz Akcji Serii A
B w III kwartale 2019 roku.
Oferta Publiczna Akcji Serii B oraz Akcji Serii A, jak również ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
na rynku regulowanym (podstawowym) Akcji Serii B związane jest z procesem Podziału. Oferta Akcji Serii B oraz
Akcji Serii A stanowi jedną ofertę publiczną związaną z Podziałem. Brak emisji którejkolwiek z tych serii będzie
oznaczało niedojście Podziału do skutku. Objęcie Akcji Serii A niniejszym Prospektem jest możliwe na zasadzie
dobrowolnego prospektu (art. 4 Rozporządzenia Prospektowego).

Planowany harmonogram Oferty Publicznej przedstawiono w niniejszym rozdziale Prospektu w punkcie 5.1.
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Opis wszystkich ograniczeń dotyczących zbywalności papierów wartościowych

4.8.1

Ograniczenia wynikające ze statutu

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych
Emitenta. Nie istnieją również ograniczenia faktyczne w tym zakresie.

4.8.2

Ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej papiery wartościowe objęte zatwierdzonym
prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do
tego obrotu, dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty
publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie, wymaga pośrednictwa firmy
inwestycyjnej.
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze u Emitenta nie mogą dokonywać żadnych
transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub
instrumentów dłużnych emitenta, albo instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów
finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego
lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej
zgodnie z: (i) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub (ii) prawem
krajowym. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązku zarządcze na dokonywanie transakcji na jej
rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego: (i) na podstawie indywidualnych
przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających
natychmiastowej sprzedaży akcji; (ii) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji
pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których
korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.
Obowiązek zawiadamiania KNF oraz emitenta o transakcjach
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze, osoby blisko związane z osobami
pełniącymi obowiązki zarządcze zobowiązane są do powiadamiania o transakcjach zawieranych na własny
rachunek dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub praw pochodnych bądź innych
powiązanych z nimi instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, jak również w
alternatywnym systemie obrotu oraz zorganizowanych platformach obrotu. Osoby zobowiązane informują emitenta
oraz KNF; emitent podaje informacje o transakcji do publicznej wiadomości. Emitenci: (i) informują osoby pełniące
obowiązki zarządcze o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach, (ii) sporządzają listę wszystkich osób
pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych. Osoby pełniące obowiązki zarządcze informują osoby blisko z nimi związane o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy kto:
1)

osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej,

2)

posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,
33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,

albo

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz tę spółkę publiczną, nie później niż w terminie czterech
dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej
w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie sześciu dni sesyjnych od dnia zawarcia
transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany (w przypadku
Spółki – GPW) w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone
przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki
publicznej powstaje również w przypadku:
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zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:
(i) 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku
oficjalnych notowań,

2)

(ii) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku
regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych lub wprowadzone do alternatywnego systemu
obrotu,
zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co
najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył
określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego lub
pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. Ponadto obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają w
przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie
dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu
i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu,
na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają
również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem
lub zbywaniem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub
zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez
emitenta, lub które odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne
podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są
wykonywane przez rozliczenie pieniężne. W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.
1 Ustawy o Ofercie, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji,
do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. W przypadku
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które są wykonywane
wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi
instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób
pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu
finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE)
2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji.
Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do
nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie,
jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza
progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o Ofercie.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której
dotyczy zawiadomienie a także podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia,
posiadających akcje spółki oraz o osobach o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.
Zawiadomienie powinno zawierać również informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich
procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w
ogólnej liczbie głosów, o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, z zastrzeżeniem, że w przypadku
gdy podmiot posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać wymienione w niniejszym zdaniu
informacje odrębnie dla każdego rodzaju. Zawiadomienie powinno zawierać również informację o liczbie głosów z
akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub
zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie,
oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane
wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia
oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji, a także o liczbie głosów z akcji, obliczonej
w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się
instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych
instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych oraz o łącznej sumie liczby
głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w
depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana
udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub
przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
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Po otrzymaniu zawiadomienia spółka publiczna ma obowiązek niezwłocznego przekazania otrzymanej informacji
równocześnie do publicznej wiadomości, KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane
akcje tej spółki.
KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomości, jeżeli
ujawnienie takich informacji mogłoby:
1)

zaszkodzić interesowi publicznemu, lub

2)

spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje
wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów wartościowych.

Wezwania
Obowiązki wskazane w art. 73 oraz art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, związane z przekroczeniem określonych progów
procentowych ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, zostały szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt. 4.9 Prospektu.

Na podstawie art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia
KNF o osiągnięciu/przekroczeniu określonego progu liczby głosów w spółce publicznej, wezwań, przymusowego
wykupu lub odkupu spoczywają odpowiednio:
1)

również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki
publicznej,

2)

na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie
przez inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz
inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,

3)

na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie
przez inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu
ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,

4)

również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej następuje w związku z posiadaniem akcji
(i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia
maklerskich instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie, (ii) w ramach wykonywania
czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz
Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli
papierów wartościowych, z których podmiot ten jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców
wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, (iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł
umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu,

5)

również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,

6)

również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał
podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,

7)

na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyżej, posiadając akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach,

8)

również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Obowiązki określone w oddziale 1 rozdziału dot. ujawnienia stanu posiadania tj. w art. 69 – art. 71a Ustawy o
Ofercie Publicznej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej
w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w pkt 6) powyżej, a także w związku ze zmniejszeniem
udziału strony tego porozumienia w ogólnej licznie głosów (art. 87 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej).
W przypadkach, o których mowa w pkt 6) oraz 7) powyżej oraz w art. 87 ust. 1a Ustawy o Ofercie Publicznej,
obowiązki określone w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych mogą być
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wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o
którym mowa w pkt 6) powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: (i)
małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, (ii) osoby pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym, (iii) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.
Obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF o osiągnięciu, przekroczeniu określonego
progu głosów w spółce publicznej, wezwań, przymusowego wykupu lub odkupu powstają również w przypadku,
gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który
może nimi rozporządzać według własnego uznania.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków, wlicza się: (i) po stronie podmiotu
dominującego – liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, (ii) po stronie pełnomocnika, który został
upoważniony do wykonywania prawa głosu w przypadku gdy akcjonariusz nie wydał wiążących dyspozycji co do
głosowania – liczbę głosów z akcji spółki, objętych tym pełnomocnictwem.
Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej:
1)

2)

3)

4)

5)

przepisów Rozdziału 4 tej ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną,
w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zadań
związanych z organizacją rynku regulowanego, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 69 – 69b Ustawy o
Ofercie Publicznej nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w
celu realizacji ww. zadań, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania
mniej niż 10 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:
 prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz
 firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację ww.
zadań, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a Ustawy o Ofercie
Publicznej, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku
regulowanego oraz
 firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji ww. zadań,
przepisów Rozdziału 4 tej ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej
sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie, z wyjątkiem art. 69 – 69b i art. 70 Ustawy o
Ofercie, oraz art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie
Publicznej,
przepisów Rozdziału 4 tej ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu
zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez:
 KDPW w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie,
 spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48
ust. 2 Ustawy o Obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy;
 spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o
Obrocie,
przepisów art. 69 – 69b nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
podmiotu dominującego spółki zarządzającej oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej,
wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o Ofercie Publicznej, pod
warunkiem, że: (i) towarzystwo funduszy inwestycyjnych, spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna
wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu
dominującego, (ii) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do
sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, (iii) podmiot dominujący przekaże do
Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w (i) i (ii), wraz z listą zależnych towarzystw
funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze
wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów; warunki, o których mowa w (i) i (ii), uważa się
za spełnione, jeżeli: (a) struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy
inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki
publicznej, (b) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy
inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie, (c) w przypadku gdy podmiot dominujący
zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem
instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy
inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność,
przepisów art. 69 – 69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji własnych przez spółkę
publiczną lub podmiot działający na jej rachunek lub w jej imieniu, pod warunkiem że to nabywanie lub
zbywanie odbywać się będzie w trybie, terminie i na warunkach określonych w
przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i
stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2003, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 342), w ramach stabilizacji instrumentów finansowych, oraz
że prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane ani w żaden inny sposób wykorzystywane
w celu wpływania na zarządzanie emitentem,
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przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych
przez bank krajowy, instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną, do portfela handlowego w
rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), jeżeli: (i) udział w
ogólnej liczbie głosów związany z posiadanymi instrumentami finansowymi stanowi mniej niż 5% ogólnej
liczby głosów oraz (ii) prawa głosu wynikające z akcji znajdujące się w portfelu handlowym nie są
wykonywane,
7) postanowienie określone w pkt 4) powyżej stosuje się odpowiednio do podmiotu dominującego wobec
podmiotu mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, który prowadzi działalność
równoważną z działalnością spółki zarządzającej mającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego
lub który wykonuje czynności polegające na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych,
8) przepisów Rozdziału 4 tej ustawy, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70, art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1
w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się również w przypadku porozumień, o których mowa w art.
87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego
wykonywania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i art. 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art.
422, art. 425 i art. 429 § 1 k.s.h.,
9) przepisów Rozdziału 4 tej ustawy, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art.
69, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4,
dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia; zawiadomienie składane w związku z
udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w
zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu,
10) przepisów Rozdziału 4 tej ustawy nie stosuje się w przypadku pośredniego nabycia akcji przez Skarb
Państwa, pod warunkiem że: (i) podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych
Skarbu Państwa oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od
siebie;(ii) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu
Państwa działają niezależnie.
6)

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi i Ustawy o Ofercie Publicznej
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o
których mowa wyżej, w sposób następujący:
1) na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania
okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może
nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2 072 800 zł (art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie),
2) na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 1-7
Rozporządzenia MAR, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną: (i) w przypadku osób fizycznych do wysokości 2 072 800 zł; (ii) w przypadku innych podmiotów - do wysokości 4 145 600 zł.(art. 175 ust. 1 Ustawy
o Obrocie).

Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej,
w sposób następujący.
Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie można wykonywać prawa głosu z:





akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 (art. 89 ust. 1 pkt 1
ustawy),
wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło
z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy),
akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy (art. 89 ust.
1 pkt 3 ustawy),

Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2
lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że
wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach (art. 89 ust. 2 ustawy).
Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 art. 89 ustawy, dotyczy także wszystkich
akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z
naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy albo nie wykonał obowiązków
określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 ustawy. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki
publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a albo niezgodnie z art. 77 ust.
4 pkt 1 ustawy, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa
głosu z tych akcji.
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Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonywane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b art. 89 ustawy, nie
jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem
przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego kto:
















przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 73 i
art. 74 ustawy,
nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 ustawy,
nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia
akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 i 3 ustawy,
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art.
74 ust. 2 lub 5 ustawy,
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art.
90a ust. 1 ustawy,
wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w określonym w nim terminie, nie wprowadza
niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania, albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego
treści,
nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 ustawy,
w wezwaniu, o którym mowa w art. 73, art. 74 lub art. 91 ust. 6 ustawy, proponuje cenę niższą niż
określona na podstawie art. 79 ustawy,
bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt. 1 lub 3 albo art.
88a ustawy,
nabywa akcje własne z naruszeniem, trybu, terminów i warunków określonych w art. 73, art. 74, art. 79
lub art. 91 ust. 6 ustawy,
dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 ustawy,
nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 ustawy,
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 ustawy nie udostępnia dokumentów rewidentowi do
spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,
nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 ustawy,
dopuszcza się czynów, o których mowa powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.000.000 złotych.
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub starty unikniętej w wyniku naruszenia
obowiązków, o których mowa powyżej, zamiast kary, o której mowa w art. 97 ust. 1, Komisja może nałożyć karę
pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Kara pieniężna może być nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z
podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki. W decyzji, o
której mowa powyżej, Komisja Nadzoru Finansowego może zobowiązać podmiot dopuszczający się naruszenia do
zaniechania lub powstrzymania się od podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin
ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było
podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o
nałożeniu kary pieniężnej.
Zgodnie z art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa
w art. 69 - 69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w
tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną:
1. w przypadku osób fizycznych - do wysokości 1 000 000 zł;
2. w przypadku innych podmiotów - do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5%
całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy,
jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł.
Zgodnie z art. 97 ust. 1b Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub
straty unikniętej w wyniku naruszenia, o którym mowa w ust. 1a, przez podmiot niedokonujący zawiadomienia, o
którym mowa w art. 69-69b, lub dokonujący takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych
przepisach, zamiast kary, o której mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć karę pieniężną
do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Komisja Nadzoru Finansowego nakłada karę pieniężną w drodze decyzji, przy czym może być ona nałożona
odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej (czynów z art. 97 ust. 1a oraz ust. 1b Ustawy o Ofercie) oraz
odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec
spółki. Komisja Nadzoru Finansowego może zobowiązać podmiot dopuszczający się naruszenia do zaniechania
lub powstrzymania się od podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego
wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą
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nałożenia kary pieniężnej, i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary
pieniężnej.
W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, Komisja może
nałożyć na osobę, która pełniła w tym okresie funkcję członka zarządu lub członka organu zarządzającego
podmiotu, lub była wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania podmiotu, karę pieniężną do wysokości
1 000 000 zł.
Zgodnie z art. 97 ust. 1d oraz 1e Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy fundusz inwestycyjny lub alternatywna spółka
inwestycyjna nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b, lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja może nałożyć na: (i) towarzystwo
funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego, (ii) zewnętrznie zarządzającego ASI w
rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, (iii) zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych, zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną - karę pieniężną, o której mowa w art. 97
ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy
inwestycyjnych zawarło umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie
dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b, lub dokonuje takiego zawiadomienia z
naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną, o której mowa w
ust. 1a lub 1b, odpowiednio na spółkę zarządzającą albo na zarządzającego z UE.
Komisja Nadzoru Finansowego nakłada karę pieniężną w drodze decyzji, w której może zobowiązać podmiot
dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub powstrzymania się od podejmowania działań stanowiących
naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej
przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej, i w razie bezskutecznego upływu tego
terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
W przypadku rażącego naruszenia przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną spółkę inwestycyjną obowiązków,
o których mowa w art. 97 ust. 1a, Komisja może nałożyć na członka organu zarządzającego: (i) towarzystwa
funduszy inwestycyjnych będącego organem tego funduszu inwestycyjnego, (ii) zewnętrznie zarządzającego ASI
w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, (iii) zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych, zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną - karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł
(art. 97 ust. 7 Ustawy o Ofercie).
W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło umowy, o
których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy o funduszach inwestycyjnych, rażąco narusza obowiązki, o których
mowa w ust. 1a, Komisja może nałożyć odpowiednio na członka organu zarządzającego spółki zarządzającej albo
zarządzającego z UE karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł (art. 97 ust. 8 Ustawy o Ofercie).

4.8.3

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów oraz odpowiedzialność z tytułu niedochowania tego obowiązku

Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(„Prezes UOKiK”), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR, lub jeżeli łączny obrót na terytorium
Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia
przekracza równowartość 50.000.000 EUR (art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Wskazany obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak i
pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio
uczestniczący w koncentracji. Prezes UOKiK wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące kontroli koncentracji znajdują zastosowanie do
przedsiębiorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są osoby będące
przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, a także, między innymi, osoby fizyczne
posiadające kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą poprzez w szczególności dysponowanie bezpośrednio
lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako
zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami, jeżeli podejmują dalsze działania podlegające kontroli koncentracji
zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, choćby takie osoby fizyczne nie prowadziły
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców.
Stosownie do art. 13 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK
zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru:
1)

połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,

2)

przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, całości lub części majątku
lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
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3)

utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,

4)

nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EUR.

W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy
uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu
na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji:
1)

jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, nie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR,

2)

jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3, nie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000 EUR,

3)

polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy
kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do
tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie
kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości
10.000.000 EUR,

4)

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży,
jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek
inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi
przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji
albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu
przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,

5)

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów,
z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej,

6)

następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której
należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana,

7)

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od jej
dokonania do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub
upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji
zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania
koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub
upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu
wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej
lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
(art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Jeżeli przedsiębiorca dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK, Prezes UOKiK może, między
innymi, nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu
osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary (art. 106 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów).

4.8.4

Obowiązek w zakresie kontroli koncentracji, wynikający z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi dotyczące kontroli koncentracji wynikają także z Rozporządzenia Rady nr 139/2004 w Sprawie Kontroli
Koncentracji Przedsiębiorstw („Rozporządzenie”). Rozporządzenie dotyczy tzw. koncentracji o wymiarze
wspólnotowym i stosuje się do przedsiębiorców i podmiotów z nimi powiązanych przekraczających określone progi
przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Rozporządzenie stosuje się wyłącznie do koncentracji przynoszących
trwałą zmianę w strukturze właścicielskiej danego przedsiębiorcy. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym
podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym przeprowadzeniem.
Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
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1)

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
5.000.000.000 EUR, oraz

2)

łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EUR,

chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Ponadto koncentracja niespełniająca powyższych progów obrotowych stanowi również koncentrację o wymiarze
wspólnotowym, gdy:
1)

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2.500.000.000 EUR,

2)

w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,

3)

w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich ujętych dla celów wskazanych w punkcie 2) powyżej
łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej
niż 25.000.000 EUR, oraz

4)

łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,

chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.

4.8.5

Ograniczenie zbywalności akcji na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z
dnia 11 kwietnia 2003 r.

W majątku Emitenta nie znajdują się nieruchomości rolne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003
r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052, z późn. zm.) („UKUR”). W związku z powyższym,
zbywalność akcji Emitenta nie jest ograniczona przepisami UKUR.
Informacja o istnieniu przepisów krajowych dotyczących przejęć mających zastosowanie do
emitenta, które to przepisy mogą udaremnić ewentualne przejęcia
Przymusowy wykup akcji (squeeze out)
Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec
niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia w sprawie nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia
trwałej polityki wobec spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w
terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy
sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Cenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach Ustawy o
Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – określonych w art. 79 ust. 1-3 Ustawy o
Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem że jeśli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów
nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena
przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych
przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF
oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są
na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spółek. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na
temat przymusowego wykupu.
Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.

Przymusowy odkup akcji (sell out)
Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie
w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego
akcjonariusza, a w przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów nie
została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej, termin na
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złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia
posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o
osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej
liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.
Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia w sprawie
nabywania przez członków tego porozumienia akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają
wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.
Cenę akcji podlegających przymusowemu odkupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach Ustawy o
Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – opisanych powyżej art. 79 ust. 1-3 Ustawy
o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów
nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki,
akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż cena proponowana w
tym wezwaniu.
Przekroczenie procentowego progu ogólnej liczby głosów, zgodnie z art. 73 oraz art. 74 Ustawy o Ofercie
Publicznej
Obowiązki wynikające z art. 5 Dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie ofert przejęcia, związane z przekroczeniem określonego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce,
zostały implementowane przez polskiego ustawodawcę w art. 73 i nast. Ustawy o Ofercie Publicznej.
Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
Zgodnie z art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może
nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w
liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33%
ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
wszystkich pozostałych akcji spółki.
W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji,
objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako
wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który
pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów,
do:
1)

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż
w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, albo

lub

zamianę

akcji

2)

zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów,

tej

spółki

chyba, że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału
zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
Stosownie do art. 73 ust. 3 jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia,
obowiązek, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej
liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie, obowiązki wskazane w art. 73 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku
nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia
sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej.
Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie obowiązki, o których mowa w art. 73 Ustawy o Ofercie nie powstają w
przypadku nabywania akcji:
- spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu
zorganizowanego,
- od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku nie stosuje się art. 5 Ustawy o
Ofercie;
- w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
- zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach
określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych,
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- obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania
z trybu zaspokojenia, polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,
- w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie,
- w przymusowej restrukturyzacji.
Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
Zgodnie z art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może
nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji tej spółki.
W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej
emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego,
połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia
innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest
obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział
akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie
więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu
spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2
Ustawy o Ofercie nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny
sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, jest
obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje
w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym
w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie (art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Przepis art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie stosuje
się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.
Obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w przypadku, gdy
przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym
udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin wykonania tego obowiązku liczy się
od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3
Ustawy o Ofercie).
Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie obowiązki, o których mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie, nie powstają w
przypadku nabywania akcji:
- spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu
zorganizowanego,
- od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku nie stosuje się art. 5 Ustawy o
Ofercie;
- w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
- zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach
określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych,
- obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania
z trybu zaspokojenia, polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,
- w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie,
- w przymusowej restrukturyzacji.
Zasady ogłaszania wezwania
Zgodnie z art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem
podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Polski, który jest obowiązany – nie później niż na 14
dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze
jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje. Podmiot ten
załącza do zawiadomienia treść wezwania.
Ogłoszenie wezwania może nastąpić dopiero po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100%
wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub
pośredniczącej w jego udzieleniu.
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił
wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki
publicznej jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej
spółki po cenie nie niższej niż cena w tym wezwaniu.
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Po otrzymaniu zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania KNF może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem
rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści
wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż
2 dni.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynności wskazanych
w żądaniu, o którym mowa powyżej, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania.
Po zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym mowa
w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania.
W okresie między dokonaniem zawiadomienia, a zakończeniem wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia
wezwania oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego
z nim porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na
walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki:
1)

mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim
określony,

2)

nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać
obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania,

3)

nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.

Cena akcji w wezwaniu
Zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu
na rynku regulowanym, cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być niższa od:
1)

średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających
w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo

ogłoszenie

wezwania,

2)

średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym
przez okres krótszy niż określony powyżej.

Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od:
1)

najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia,
podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim
porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania
na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, zapłaciły w okresie 12 miesięcy
przed ogłoszeniem wezwania, albo

2)

najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o
których mowa powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy
przed ogłoszeniem wezwania.

Cena akcji proponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji
spółki publicznej nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami
na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania.
W przypadku, gdy średnia cena rynkowa akcji, ustalona zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, znacznie odbiega
od wartości godziwej tych akcji z powodu:
1)

przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki
przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych
związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej,

2)

znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności,
których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec,

3)

zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością,

podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie w
wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa powyżej. KNF może udzielić zgody, o ile proponowana
cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego
interesu akcjonariuszy.
W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej albo w przypadku
spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe, cena akcji
proponowana w wezwaniu nie może być niższa od ich wartości godziwej.
Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, może być niższa od
ceny ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5%
437

CZĘŚĆ IV

DOKUMENT OFERTOWY

wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli
podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowił y
Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału emitenta ze strony osób trzecich,
które miały miejsce w trakcie ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego.
W stosunku do kapitału Emitenta nie były dokonywane publiczne oferty przejęcia.
W związku z przeniesieniem na Emitenta zorganizowanej części majątku Spółki Dzielonej, Emitent oświadcza
również, że w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego Spółki Dzielonej nie były dokonywane
publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Spółki Dzielonej
Informacja o opodatkowaniu papierów wartościowych, w przypadku gdy proponowana inwestycja
podlega systemowi podatkowemu specyficznemu dla tego rodzaju inwestycji
Poniższy opis ma charakter wprowadzający i został sporządzony w oparciu o stan prawny obowiązujący w chwili
zatwierdzenia Prospektu. Poniższe stwierdzenia mają charakter ogólny, selektywnie przedstawiają poszczególne
zagadnienia i nie uwzględniają wszystkich sytuacji, w jakich może znaleźć się Inwestor. Z tego powodu
podejmowanie decyzji inwestycyjnej w indywidualnych sprawach powinno być poprzedzone konsultacją z doradcą
podatkowym.
Inwestorzy powinni mieć świadomość, że przepisy prawa podatkowego państwa członkowskiego inwestora i
państwa członkowskiego kraju założenia emitenta mogą mieć wpływ na dochody uzyskiwane z tytułu papierów
wartościowych.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby
fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości
swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek
podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę
fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych
(ośrodek interesów życiowych), lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku
podatkowym.
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od dochodów uzyskanych z
odpłatnego zbycia akcji, za wyjątkiem sytuacji gdy następuje ono w wykonywaniu działalności gospodarczej,
podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przez dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
rozumieć należy nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu przychodów (wartości papierów wartościowych wyrażonej w
cenie określonej w umowie sprzedaży), nad kosztami uzyskania przychodu (wydatkami poniesionymi na ich nabycie
lub objęcie), osiągniętą w roku podatkowym. Jeżeli jednak cena papierów wartościowych wyrażona w umowie bez
uzasadnionej przyczyny będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa
organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych papierów wartościowych.
Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi z innych tytułów. W trakcie roku podatkowego osoby
fizyczne uzyskujące dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie są obowiązane do zaliczkowej
płatności podatku dochodowego. Podatek (ani zaliczka) z opisanego powyżej tytułu nie jest także pobierany przez
płatników. Natomiast po zakończeniu danego roku podatkowego, który w przypadku osób fizycznych tożsamy jest
z rokiem kalendarzowym, podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z tytułu
objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną zobowiązani są wykazać je w rocznym zeznaniu
podatkowym, obliczyć należny podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego organu
podatkowego. W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze zbycia papierów wartościowych lub z tytułu
objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną, strata ta może obniżyć dochód uzyskany z tego
źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w
którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty (zgodnie z art. 9 ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 6
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Strata poniesiona z tytułu zbycia papierów wartościowych
nie łączy się ze stratami osiągniętymi przez podatnika z innych tytułów (źródeł przychodów). Roczne zeznanie
podatkowe podatnicy powinni sporządzić w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym,
na podstawie przekazanych im przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich
jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej do końca lutego roku
następującego po roku podatkowym imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu. Powyższych
przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu działalności
gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży kwalifikowane powinny być jako pochodzące z
wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach właściwych dla dochodu z tego źródła.
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Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby
fizyczne nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
W myśl art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od
dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
Zgodnie z art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, powyższy przepis stosuje się z
uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium Polski dochody z tytułu
odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają identycznym, jak opisane wyżej, zasadom dotyczącym
opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania nie stanowią inaczej. W myśl art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych,
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.
Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez osoby fizyczne
posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody osób fizycznych
podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, z tytułu
dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane są zryczałtowanym
podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach
osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (art. 24 ust. 5 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych). Są to dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych (między innymi z tytułu umorzenia udziałów lub akcji oraz z tytułu otrzymania majątku osoby
prawnej w związku z jej likwidacją). Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych,
do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji
podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych (np. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące
tych czynności.
Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy
od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art.
30a ust. 1 pkt 2 i 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, pobierają, jako płatnicy, podmioty
prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a
wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.
Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia
działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku
podatkowym, płatnicy o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, są
obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dochodu z tytułu dywidend oraz innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których
pobrany został podatek zryczałtowany, nie łączy się z dochodami z innych źródeł i nie ujawnia w rocznym zeznaniu
podatkowym. Jeżeli podatek nie zostanie pobrany przez płatnika, osoba fizyczna jest zobowiązana do
samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia roku następującego po roku
podatkowym, zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez osoby fizyczne nie
posiadające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody osób fizycznych
podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskane z
tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%
uzyskanego przychodu, jednakże w przypadku wspomnianej kategorii podatników zasady opodatkowania stosuje
się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego podatku
dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych
(np. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności. Zastosowanie stawki podatku
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wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku
zgodnie z taką umową możliwe jest pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.
Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
siedziby płatnika. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa
w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, obowiązani są przesłać do urzędu skarbowego,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika, roczne deklaracje, według
ustalonego wzoru. Dodatkowo, płatnicy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym są
obowiązani przesłać podatnikom, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych
właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego
wzoru. Na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany
do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imiennej informacji, o wysokości dochodu, o którym
mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych sporządzonej według ustalonego wzoru.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Na mocy art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, jeżeli mają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę lub zarząd, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów,
bez względu na miejsce ich osiągania.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochód uzyskany przez
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w wyniku odpłatnego zbycia akcji opodatkowany jest według
stawki 19% i stanowi przychód ze źródła: zyski kapitałowe.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych nie posiadających siedziby lub zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Na mocy art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które
osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objęci
ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący na terytorium Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia
papierów wartościowych, podlegają identycznym jak opisane wyżej zasadom opodatkowania, o ile umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających
podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi
przez podatnika zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane
przez właściwy organ administracji podatkowej.

Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Stosownie do art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochody (przychody) podatników
podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na terytorium Polski posiadają siedzibę lub zarząd, uzyskane z
tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%
uzyskanego przychodu. Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia
się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1)

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

2)

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt 1), jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3)

spółka, o której mowa w pkt. 2), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki,
o której mowa w pkt. 1),
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spółka, o której mowa w pkt. 2) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie stosuje się jeżeli posiadanie akcji (o którym mowa w pkt. 3) powyżej) wynika z tytułu własności, a w
odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności lub innego niż
własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów
(akcji) nie zostało przeniesione. Dodatkowo zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku,
kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce
wypłacającej te należności w wysokości 10% udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wymaganej wysokości 10% udziałów (akcji) w kapitale, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody)
z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa
po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji)
w wymaganej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz
z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy
podatnik skorzystał ze zwolnienia. Na podstawie art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem przedstawienia przez spółkę uzyskującą
dochody (przychody) pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności z tytułu dywidend
spełnione zostały warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. że spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z
opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Na
mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wskazane w tym przepisie podmioty,
które dokonują wypłat należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane – jako płatnicy –
pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane zostają w
terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. W terminie
przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy są obowiązani przesłać podatnikowi informacje o pobranym
podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Dodatkowo, zgodnie z art. 26a Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym
powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy o których mowa w art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych obowiązani są przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy
według siedziby podatnika, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku dywidendy uzyskanej z
papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, do
pobrania podatku zobowiązany jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy,
jeśli za pośrednictwem tego podmiotu następuje wypłata należności. Podatek jest pobierany w dniu przekazania
należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. (art.
26 ust. 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Opodatkowanie dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych nie posiadających siedziby lub zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujący
na terytorium Polski dochody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
podlegają identycznym zasadom opodatkowania jak podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. Na podstawie art. 22 ust.
4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody)
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące
warunki:
1)

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

2)

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt.1), jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie
Członkowskim, lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania;

3)

spółka, o której mowa w pkt. 2), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki
o której mowa w pkt.1);
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spółka o której mowa w pkt. 2) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie stosuje się jeżeli posiadanie akcji (o którym mowa w pkt.3) powyżej) wynika z tytułu własności, a w
odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności lub innego niż
własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów
(akcji) nie zostało przeniesione. Dodatkowo zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku,
kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada udziały (akcje) w spółce
wypłacającej te należności w wysokości 10% udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wymaganej wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby
prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych
dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej
wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami
za zwłokę, w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik
skorzystał ze zwolnienia.
Zwolnienie powyższe ma również odpowiednie zastosowanie do:
 spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie
statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE),
 dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki, o której mowa w pkt. 2) powyżej, jeżeli spółka ta spełnia warunki
określone w art. 22 ust. 4-4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych oraz dochodów (przychodów)
z dywidend,
 innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych spółkom podlegającym
w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez
względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale
spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi nie mniej
niż 25%;
 podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Stosownie art. 26 ust. 1c oraz ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie
powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika, tj. spółkę uzyskującą
dochody (przychody) z dywidend, jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niego certyfikatem
rezydencji podatkowej oraz przedstawienia pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności z
tytułu dywidend spełnione zostały warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt
4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. że spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze
zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich
osiągania.
Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wskazane w tym przepisie podmioty,
które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych należności z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, są obowiązane – jako płatnicy – pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy.
Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej. Kwoty pobranego
podatku powinny zostać przekazane w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on
pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach
opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, oraz urzędowi skarbowemu
informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Informację taką
płatnik jest zobowiązany przesłać do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym
dokonano wypłat. Dodatkowo, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego
wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje
naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji o dokonanych wypłatach i
pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 26a Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym
powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy o których mowa w art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych obowiązani są przesłać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku dywidendy uzyskanej z
papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, do
pobrania podatku zobowiązany jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy,
jeśli za pośrednictwem tego podmiotu następuje wypłata należności. Podatek jest pobierany w dniu przekazania
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należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. (art.
26 ust. 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

4.11.1

Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży papierów
wartościowych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych, na mocy Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, podlegają
m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw
majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów wartościowych (zgodnie z
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on – przy umowie sprzedaży
– na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Wartość
rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie
rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w
obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i
ciężarów. Stawka podatku przy sprzedaży praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) wynosi 1%
podstawy opodatkowania. Podatnicy są obowiązani, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z
wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, którym w przypadku czynności
cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego jest notariusz.
Należy jednak zaznaczyć, że na podstawie art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych,
zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami
finansowymi:
1)

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, lub

2)

dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, lub

3)

dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, lub

4)

dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

(powyższe pojęcia w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie).

4.11.2

Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn
podlegają w Polsce tylko osoby fizyczne. Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn,
podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny
oraz polecenia darczyńcy. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.
Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów
(czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia
powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której
zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby,
od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Stawki podatku mają charakter progresywny i
wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został
nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku. Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem
przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania
obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub
praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na
określenie podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika
urzędu skarbowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Na podstawie art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności
rzeczy lub praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba,
rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu
naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w
przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia
sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, nabycie własności rzeczy
lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy
podatkowej.
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Podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym papierów
wartościowych), jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami
polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.11.3

Przepisy dotyczące odpowiedzialności płatnika

Emitent zwraca uwagę, iż płatnik ponosi odpowiedzialność za potrącanie podatku od dochodu uzyskiwanego przez
akcjonariuszy podatników z papierów wartościowych w postaci dywidendy. W pozostałych przypadkach, obowiązek
rozliczenia i opłacenia podatków obciąża podatnika – akcjonariusza uzyskującego dochód z papierów
wartościowych. Podatek z tego tytułu podatnik zobowiązany jest rozliczyć samodzielnie (bez żadnego udziału
płatnika) w zeznaniu podatkowym, które powinno zostać złożone do końca trzeciego miesiąca roku następującego
po roku podatkowym, w którym uzyskano przychody ze sprzedaży papierów (w przypadku podmiotów
opodatkowanych zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) lub w terminie od dnia
15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w przypadku podmiotów opodatkowanych
zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W związku z faktem, że Zwykłe Akcje Podziałowa będą zdematerializowane na rachunku papierów wartościowych,
zgodne z art. 26 ust. 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych oraz art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych, podmiotem odpowiedzialnym za pobór zaliczek (płatnik) na podatek w zakresie
dywidendy wypłacanej ze Zwykłych Akcji Podziałowych będzie podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych. Emitent będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego
od osób prawnych w zakresie dywidendy wypłacanej z akcji imiennych serii A.
Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnicy, którzy nie wykonali obowiązku obliczenia, pobrania lub
wpłacenia podatku do właściwego organu podatkowego, odpowiadają całym swoim majątkiem za podatek, który
nie został pobrany lub za kwotę podatku pobranego, lecz niewpłaconego.
Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią
inaczej albo gdy podatek nie został pobrany z winy podatnika. W tych przypadkach organ podatkowy wydaje
decyzję o odpowiedzialności płatnika

Potencjalny wpływ na inwestycję w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na
mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/59/UE)
Nie dotyczy. Emitent nie znajduje się w restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji.
Tożsamość i dane kontaktowe oferującego papiery wartościowe lub osoby wnioskującej o
dopuszczenie do obrotu, jeżeli oferującym papiery wartościowe lub osobą wnioskującą o
dopuszczenie do obrotu nie jest emitent, w tym identyfikator podmiotu prawnego („LEI”), w
przypadku gdy emitent ma osobowość prawną
W związku ze specyfiką Podziału nie występuję podmiot Oferującego. Firmą inwestycyjną jest Vestor Dom
Maklerski, którego dane są przedstawione w pkt 1 Części III Prospektu.

5

WARUNKI OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu
zapisów

5.1.1

Warunki Oferty

Oferta Akcji Podziałowych obejmuje 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 4.050.000 akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A.
Akcje Podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem KDPW,
z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych serii A, które zostaną wydane przez Zarząd Selvita CRO na żądanie
uprawnionych akcjonariuszy według stanu posiadania Akcji Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym.
Planowany Harmonogram Podziału
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Poniżej przedstawiono planowany harmonogram Podziału:
03.09.2019

Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego i publikacja
Prospektu przez Emitenta

19.09.2019

Podjęcie przez NWZ Spółki Dzielonej oraz NWZ Emitenta Uchwał o Podziale

do 01.10.2019

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
dokonanego w związku z Podziałem (Dzień Wydzielenia)

do 02.10.2019

Złożenie wniosków do KDPW o rejestrację Akcji Serii B

do 14.10.2019

Ostatni dzień notowania akcji Selvita S.A oznaczonych, jako uprawniające do objęcia
Akcji Oferowanych

do 16.10. 2019

Dzień Referencyjny

do 18.10.2019

Dzień Przydziału

do 25.10.2019

Pierwsze notowanie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Emitenta

Źródło: Emitent

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów powyższego harmonogramu. W takim przypadku nowy
harmonogram zostanie podany do publicznej wiadomości w formie przewidzianej przez przepisy prawa.
Akcjonariusze Selvita S.A. w Dniu Przydziału staną się akcjonariuszami Emitenta (w dniu zapisania Zwykłych Akcji
Podziałowych na rachunkach papierów wartościowych). W zamian za przenoszoną na Emitenta Działalność
Wydzielaną oraz udziały spółek zależnych, które po Dniu Wydzielenia będą spółkami zależnymi Emitenta,
Akcjonariusze Selvita S.A. obejmą Akcje Podziałowe wyemitowane przez Emitenta w związku z Podziałem, przy
zachowaniu stosunku wymiany 1:1, gdzie na każdą jedną akcję Selvita S.A. przypada 1 (jedna) akcja Emitenta
Niezwłocznie po Dniu Referencyjnym Zarząd Spółki wystąpi do GPW o dopuszczenie Akcji Podziałowych do obrotu
na rynku regulowanym (podstawowym) w oparciu o niniejszy Prospekt.
Na dzień Prospektu, przeprowadzenie Podziału nie wiąże się z ryzykiem niekorzystnej interpretacji art. 92 Ustawy
o Ofercie, gdyż w dniu 26 lipca 2019 r. wszystkie Akcje serii 0 zostały zdematerializowane, w związku z
przeprowadzoną przez Selvita S.A. w dniach 5-8 lipca 2019 r. ofertą publiczną sprzedaży Akcji serii 0. Ta oferta
publiczna była skierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu Ustawy o Obrocie, więc nie
wymagała udostępnienia prospektu emisyjnego (art. 7 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o Ofercie). W ramach oferty nie zawarto
żadnej transakcji sprzedaży Akcji serii 0. Wszystkie Akcje serii 0 pozostają własnością Selvita S.A., która na
podstawie zawartej z Emitentem umowy jest zobowiązana do zbycia po Dniu Wydzielenia wszystkich Akcji serii 0
na rzecz Emitenta celem ich umorzenia. Zarząd Emitenta będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu Emitenta
podjęcie uchwały o umorzeniu wszystkich Akcji serii 0. Umorzenie Akcji serii 0 nastąpi po Dniu Wydzielenia po
spełnieniu wymagań prawnych (postępowanie konwokacyjne, wpis do rejestru).
Jeśli przepisy prawa zostaną zmienione przed Dniem Wydzielenia, to Emitent będzie realizował Podział w
zmienionym stanie prawnym. Precyzyjne planowanie działań Emitenta jest niemożliwe, gdyż nie ma pewności nie
tylko co do terminu wejścia w życie zmian prawa, ale przede wszystkim co do ich ostatecznej treści. Emitent
wskazuje na ryzyko wejścia w życie przed Dniem Wydzielenia przepisów Projektu nowelizacji, a w szczególności
zmiany treści art. 92 Ustawy o Ofercie (ryzyko wskazane w punkcie 3.1.). Zmiana przepisów prawa może
spowodować konieczność podjęcia przez Emitenta dodatkowych działań w celu spełnienia warunków wynikających
ze zmienionych regulacji. Może spowodować to konieczność zmiany powyższego harmonogramu. Zakładając, że
zmiany prawa będą miały treść taką jak wynikająca z Projektu nowelizacji aktualnej na Dzień Prospektu (art. 1 pkt
74 Projektu nowelizacji), to Emitent planuje wprowadzenie Akcji serii 0 do alternatywnego systemu obrotu (ASO).
Będzie to konieczne dla spełnienia wymogu znowelizowanego art. 92 Ustawy o Ofercie, przy jego skrajnie
niekorzystnej interpretacji oraz bezpiecznego przeprowadzenia Podziału. Decyzja o zmianie sposobu
przeprowadzenia Podziału zostanie podana do publicznej wiadomości przez publikację raportu bieżącego oraz
suplementu do Prospektu.
Realizacja takiego planu może opóźnić lub w skrajnym przypadku nawet uniemożliwić przeprowadzenie Podziału
(ryzyko wskazane w punkcie 3.3.). Emitent spełnia większość określonych w regulacjach GPW warunków
wprowadzenia do obrotu w ASO. W ocenie Emitenta, pozostałe warunki (rozproszenie akcji i przygotowanie
odpowiedniego dokumentu) mogą zostać spełnione. Wszystkie Akcje serii 0 są własnością Selvita S.A., która
będzie mogła je zbyć na rzecz osób trzecich w ilościach i na warunkach pozwalających zapewnić wymagane przez
regulacje GPW rozproszenie. W ocenie Emitenta, zawarcie przez Emitenta i Selvita S.A. umowy nabycia Akcji serii
0 nie uniemożliwia wprowadzenia Akcji serii 0 do obrotu w ASO, ani też wprowadzenie Akcje serii 0 do obrotu w
ASO nie umożliwia wykonania tej umowy. Ponadto, Emitent może sprawnie przygotować odpowiedni dokument
informacyjny. Emitent zastrzega, że spełnianie wymagań wprowadzenia Akcji serii 0 do obrotu w ASO jest oceniane
przez GPW również w zakresie spełnienia wymagań nieostrych (bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników
obrotu).
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Wprowadzenie Akcji serii 0 do obrotu w ASO nie zmienia również założenia Emitenta jakim jest doprowadzenie do
umorzenia wszystkich Akcji serii 0. W sytuacji wprowadzenia Akcji serii 0 do obrotu w ASO, umorzenie tych akcji
będzie wymagało doprowadzenia do nabycia przez Emitenta Akcji serii 0 w celu ich umorzenia i podjęcia przez
walne zgromadzenie Emitenta uchwały o umorzeniu Akcji serii 0.

5.1.2

Pełny opis sposobu oraz daty podania wyników oferty do publicznej wiadomości

Zakończenie Oferty będzie miało miejsce po dokonaniu przez KDPW przydziału Akcji Podziałowych kierowanych
do akcjonariuszy Selvita S.A. O zakończeniu Oferty Emitent jak również Selvita S.A. poinformują raportem
bieżącym zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie
Plan dystrybucji i przydziału

Osoby uprawnione do objęcia Akcji Podziałowych
Osobami uprawnionymi do objęcia Zwykłych Akcji Podziałowych będą osoby, na których rachunkach papierów
wartościowych zapisane będą akcje spółki Selvita S.A. w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW,
wyznaczony zostanie jako Dzień Referencyjny. Stan posiadania akcji Selvita S.A. w Dniu Referencyjnym (na koniec
dnia) będzie wyznacznikiem do ustalenia wykazu akcjonariuszy Selvita S.A. uprawnionych do otrzymania Zwykłych
Akcji Podziałowych Emitenta.
Emitent przypomina, że mając na uwadze art. 53 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, rozrachunek
transakcji, których przedmiotem są akcje, zawartych na rynku giełdowym albo we wtórnym regulowanym obrocie
pozagiełdowym, następuje w terminie T+2. Oznacza to, że aby w Dniu Referencyjnym być posiadaczem akcji
Selvita S.A., transakcję ich nabycia należy dokonać najpóźniej drugiego dnia roboczego przed Dniem
Referencyjnym. Wobec powyższego drugi dzień roboczy przed Dniem Referencyjnym, jest ostatnim dniem, w
którym można będzie nabyć akcje Selvita S.A. uprawniające do objęcia Zwykłych Akcji Podziałowych Emitenta.
Nabywając akcje Selvita S.A. na mniej niż dwa dni robocze przed Dniem Referencyjnym lub po tym dniu, inwestor
będzie nabywał akcje Selvita S.A., które nie będą uprawniały do objęcia Zwykłych Akcji Podziałowych Spółki.
Zarząd Emitenta oraz Zarząd Spółki Dzielonej zostaną upoważnione do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego.
Informacja o wyznaczeniu Dnia Referencyjnego zostanie podana przez Spółkę w formie przewidzianej przez
przepisy prawa.
Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii A będą akcjonariusze Spółki Dzielonej uprawnieni z imiennych akcji
serii A Spółki Dzielonej uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa
glosy na walnym zgromadzeniu Spółki Dzielonej. Akcje Serii A, które będą miały formę dokumentu, zostaną wydane
przez Zarząd Spółki Przejmującej na żądanie uprawnionych akcjonariuszy według stan posiadania Akcji Spółki
Dzielonej w Dniu Referencyjnym.
Stosunek przydziału Akcji Podziałowych
W Dniu Referencyjnym liczba wszystkich wyemitowanych akcji Selvita S.A. będzie równa liczbie Akcji Podziałowych
Emitenta. Akcjonariusze Selvita S.A. otrzymają zatem proporcjonalnie do stanu posiadania akcji Selvita S.A. Akcje
Podziałowe Emitenta. Stosunek otrzymywanych Akcji Podziałowych do stanu posiadania akcji Selvita S.A. wyniesie
1:1, co oznacza że każdy akcjonariusz Selvita S.A. z tytułu posiadania każdej jednej akcji Selvita S.A. obejmie 1
Akcję Podziałową Emitenta. Objęcie Akcji Podziałowych nastąpi automatycznie, bez konieczności składania przez
uprawnionych akcjonariuszy Selvita jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.
W oparciu o uzgodnienia zawarte w Planie Podziału Emitent i Spółka Dzielona założyli zachowanie
uprzywilejowania akcjonariuszy posiadających 4.050.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Selvita S.A.
Tym akcjonariuszom zostanie zaoferowanych 4.050.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta i Akcje
Serii A również zostaną automatycznie objęte przez uprawnionych akcjonariuszy.
Posiadacze pozostałych 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela Selvita S.A. (według stanu posiadania w Dniu
Referencyjnym) otrzymają 11.921.229 Akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta stanowiących Zwykłe Akcje
Podziałowe, w ramach Oferty.
W związku z tym, że Stosunek Wymiany Akcji wynosi 1:1 nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 529 §3 i 4
KSH.
Przydział Akcji Podziałowych
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Przydział Zwykłych Akcji Podziałowych (Akcje Serii B) Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie ze
Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW, według stanu posiadania akcji Selvita S.A. w Dniu Referencyjnym.
Niezwłocznie po Dniu Referencyjnym nastąpi zapisanie Zwykłych Akcji Podziałowych na rachunkach papierów
wartościowych akcjonariuszy Selvita S.A.
Przydział imiennych Akcji serii A zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta.
Cena akcji oferowanych

5.3.1

Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe, oraz kwoty wszelkich kosztów i
podatków obciążających dokonującego zapisu lub nabywcę.

Zgodnie z uzgodnieniami przedstawionymi w Planie Podziału cena emisyjna Akcji Podziałowych wynosi 23,91 zł
(dwadzieścia trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy). Cena wynika z ilorazu wyceny zorganizowanej części
przedsiębiorstwa stanowiącej Działalność Wydzielaną i liczby Akcji Podziałowych. Akcjonariusze Selvita S.A. nie
będą zobowiązani do osobnej zapłaty ceny emisyjnej, gdyż cena ta jest rozliczana majątkiem przejmowanym przez
Emitenta w ramach podziału Selvita S.A.
Akcjonariusze Selvita S.A. nie będą obciążeni obowiązkiem podatkowym z tytułu objęcia Akcji Podziałowych, gdyż
zarówno majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, jak i majątek Spółki Dzielonej pozostały
po wydzieleniu stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego i art.
4a pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych ([art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 w zw. z ust. 1 pkt 8b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych]. Objęcie Akcji Podziałowych jest dla akcjonariuszy Selvita S.A. neutralne podatkowo.
Ewentualne koszty prowizyjne związane z objęciem akcji mogą zależeć od konkretnych uwarunkowań w danej
firmie inwestycyjnej lub banku, w którym inwestor posiada rachunek papierów wartościowych. Emitent nie może
oszacować takich kosztów, a każdy z akcjonariuszy Selvita S.A. powinien we własnym zakresie dokonać analizy
potencjalnych kosztów związanych z przeprowadzeniem transakcji.

5.3.2

Zasady ujawniania ceny ofertowej

Cena ofertowa została wskazana w Planie Podziału jak również w niniejszym Prospekcie w pkt 5.3.1. powyżej.

5.3.3

Jeżeli posiadaczom akcji emitenta przysługuje prawo pierwokupu i prawo to zostanie ograniczone
lub cofnięte, wskazanie podstawy ceny, jeżeli opłacenie emisji następuje w środkach pieniężnych,
wraz z uzasadnieniem i beneficjentami takiego ograniczenia lub cofnięcia prawa pierwokupu

Nie dotyczy. W związku z Ofertą posiadaczom akcji Emitenta nie przysługuje prawo pierwokupu.

5.3.4

W przypadku gdy występuje lub może występować znacząca rozbieżność pomiędzy ceną papierów
wartościowych w ofercie publicznej a faktycznymi kosztami pieniężnymi poniesionymi przez
członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, lub członków kadry
kierowniczej wyższego szczebla, lub osoby powiązane w związku z nabyciem przez nich papierów
wartościowych w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku, lub też papierów
wartościowych, które mają oni prawo nabyć, należy przedstawić porównanie udziału środków
wniesionych przez inwestorów w ofercie publicznej oraz udziału, jaki stanowią faktyczne wpłaty
gotówkowe dokonane przez takie osoby.

Nie dotyczy. W przypadku Oferty Akcji Podziałowych nie dojdzie do takiej sytuacji.
Plasowanie i gwarantowanie (subemisja)
Ze względu na specyfikę Oferty nie występują w jej przypadku elementy charakterystyczne dla typowych ofert jak
plasowanie czy gwarantowanie (subemisja).
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Podstawa Emisji i wyłączenie prawa poboru
W dniu 28 marca Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Emitenta uzgodniły oraz podpisały Plan Podziału. Zgodnie
z założeniami Planu Podziału w zamian za Działalność Wydzielaną przenoszoną na Emitenta, Emitent wyemituje
Akcje Podziałowe i zaoferuje je uprawnionym akcjonariuszom Selvita S.A.
Projekt Uchwały Emitenta dotyczącej emisji Akcji Podziałowych jest załącznikiem nr 6 do Planu Podziału i został
dołączony jako załącznik do niniejszego Prospektu

6

DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE
OBROTU
Wskazanie czy oferowane Akcje są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z
uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach.

Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy) Giełdy Papierów
Wartościowych (na którym są również notowane akcje Selvita S.A. ) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii
B o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja („Zwykłe Akcje Podziałowe”).
Zgodnie z Regulaminem GPW dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile:


został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument
informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo, którego równoważność w rozumieniu tych
przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba, że opublikowanie, udostepnienie,
zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu nie jest wymagane;



ich zbywalność nie jest ograniczona;



w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać następujące
warunki:


iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy
określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000,00 PLN albo
równowartość w złotych co najmniej 15.000.000,00 EUR, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej
jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o
dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym
przez GPW alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co
najmniej 12.000.000,00 EUR;



w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu
giełdowego oraz 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co
najmniej 4.000.000,00 PLN albo równowartości 1.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży
lub ceny emisyjnej.

Zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje, o ile znajdują się one
w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego.
Zgodnie z § 3a ust. 1 Regulaminu GPW Zarząd GPW, dopuszczając dane instrumenty finansowe do obrotu
giełdowego, ocenia dodatkowo czy obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i
skuteczny, a w przypadku papierów wartościowych czy zapewniona będzie ich swobodna zbywalność. Oceny, o
której mowa w zdaniu poprzednim, dokonuje się również przed wprowadzeniem do obrotu giełdowego
instrumentów finansowych, których dopuszczenie do obrotu następuje na mocy Regulaminu GPW.
Zgodnie z § 10 Regulaminu GPW, rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego Zarząd GPW bierze pod uwagę:


sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi
zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta;



perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z
uwzględnieniem źródeł ich finansowania;



doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta;



warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa w § 35
Regulaminu GPW;
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bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.

Zgodnie z § 23 Regulaminu GPW, Zarząd GPW może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego, jednocześnie będąc zobowiązanym do uzasadnienia decyzji. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych
samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy
od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego,
a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. W przypadku zaistnienia
takiej sytuacji w stosunku do papierów wartościowych emitenta, inwestorzy muszą liczyć się z czasowym brakiem
ich płynności.
Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach, w przypadku wprowadzania akcji na rynek
podstawowy, musi być zapewnione rozproszenie akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie, w celu zapewnienia
płynności obrotu. W tym celu musi być spełniony warunek, że w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy
uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:
(i) 25% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, lub (ii) 500.000 akcji objętych wnioskiem
o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 17.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej
ceny sprzedaży lub emisyjnej.
Na Datę Prospektu Emitent nie spełnia wymogów dopuszczenia do akcji do obrotu na rynku podstawowym jak
również na rynku równoległym GPW.
Intencją Emitenta jest dopuszczenie i wprowadzenie na rynek podstawowy GPW Zwykłych Akcji Podziałowych.
Należy wskazać, że po Dniu Wydzielenia i rejestracji w sądzie rejestrowym Zwykłych Akcji Podziałowych, jak
również po Dniu Referencyjnym zgodnie z regulacjami KDPW, struktura akcjonariatu Emitenta będzie analogiczna
do struktury akcjonariatu Selvita S.A., spółki notowanej na rynku podstawowym GPW, z zastrzeżeniem istnienia
Akcji serii 0, które po Dniu Wydzielenia zostaną nabyte przez Emitenta w celu umorzenia. Akcje Serii 0 będące
własnością Spółki Dzielonej są traktowane jedynie jako narzędzie umożliwiające sprawne przeprowadzenie
Podziału. Podstawowym celem Podziału jest kontynuowanie Działalności Wydzielanej przez Spółkę Przejmującą,
której akcjonariat będzie odwzorowaniem akcjonariatu Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym, Z tego względu,
Spółki będą dążyć do możliwie szybkiego wyeliminowania związków kapitałowych pomiędzy nimi, poprzez
umorzenie Akcji Serii 0 na zasadach opisanych w pkt 5.1.1.3. Części III Prospektu.
Przed złożeniem wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na GPW, łączna liczba akcji
w kapitale zakładowym Emitenta będzie wynosiła 16.071.229 akcji, z czego Zwykłe Akcje Podziałowe będące
przedmiotem wniosku o dopuszczenie będą stanowić 11.921.229 sztuk akcji.
Akcje w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada mniej niż 5% w kapitale zakładowym, w liczbie
7.700.227 sztuk będą stanowić 64,6% akcji będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie i wprowadzenia akcji
do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) oraz 47,91% łącznej liczby akcji Emitenta. Wymogi Regulaminu
Giełdy oraz Rozporządzenia o Rynku i Emitentach odnośnie procentowego udziału akcji w wolnym obrocie zostaną
więc spełnione.
Zgodnie zastosowaną metodą wyceny dla celów Planu Podziału, (stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Prospektu) wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach, której prowadzona jest
Działalność Wydzielana wynosi 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset
siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych). Jest to równocześnie wartość wszystkich akcji w kapitale
zakładowym Emitenta po zakończeniu Podziału
Z powyższego wynika, że wartość akcji w wolnym obrocie wynosić powinna 184.112.427 zł (słownie: sto
osiemdziesiąt cztery miliony sto dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych), co również oznacza że
będzie spełniony wymóg Regulaminu GPW oraz Rozporządzenia o Rynku i Emitentach odnośnie wartości akcji w
wolnym obrocie.
Spółka nie może precyzyjnie określić i zagwarantować dotrzymania terminów wprowadzenia Zwykłych Akcji
Podziałowych do obrotu na rynku podstawowym. Spółka zamierza złożyć wnioski o dopuszczenie Zwykłych Akcji
Podziałowych do obrotu na GPW po zarejestrowaniu Zwykłych Akcji Podziałowych w KDPW, jednak na Datę
Prospektu nie może precyzyjnie określić, kiedy to nastąpi.
Zarząd Emitenta planuje przeprowadzić proces dopuszczenia Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na rynku
regulowanym (podstawowym) w sposób zgodny z harmonogramem wskazanym w pkt 5.1. Dokumenty Ofertowego,
tj. jak przedstawiono poniżej.
Pierwszym etapem procesu będzie wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zatwierdzeniu
Prospektu, który to Prospekt, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy o ofercie, zostanie opublikowany na
stronie internetowej Emitenta (www.selvitacro.com) oraz Firmy Inwestycyjnej (www.vestor.pl).
Emitent informuje, że informacje zawarte na wskazanych powyżej stronach internetowych nie stanowią części
Prospektu i nie zostały zweryfikowane ani zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru (Komisję Nadzoru
Finansowego).
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W dniu 19 września 2019 r. odbędzie się walne zgromadzenie Spółki Dzielonej z porządkiem obrad przewidującym
podjęcie uchwały w sprawie Podziału. Po podjęciu takiej uchwały, zostanie przeprowadzone walne zgromadzenie
Emitenta, które podejmie uchwałę w sprawie Podziału. Po podjęciu wskazanych uchwał Emitent złoży do sądu
rejestrowego wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta związanego z emisją Akcji
Podziałowych. Dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta związanego z emisją Akcji
Podziałowych będzie Dniem Wydzielenia.
Po Dniu Wydzielenia Emitent złoży do KDPW wniosek o przyjęcie do depozytu Zwykłych Akcji Podziałowych jak
również wniosek o wyznaczenie Dnia Referencyjnego. KDPW wyda uchwałę o przyjęciu do depozytu Zwykłych
Akcji Podziałowych oraz wskaże Dzień Referencyjny w terminie zgodnym z regulacjami KDPW.
W kolejnym kroku Zarząd Emitenta złoży do GPW stosowne wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na
rynku regulowanym (podstawowym) Zwykłych Akcji Podziałowych. Zarząd GPW podejmie uchwały o
wprowadzeniu i dopuszczeniu Zwykłych Akcji Podziałowych obrotu i wyznaczy pierwszy dzień notowań, który
będzie dniem debiutu akcji Selvita CRO S.A. na rynku regulowanym.
Emitent zastrzega, że gdy przed dokonaniem Podziału dojdzie do zmiany przepisów prawa mających zastosowanie
do podziału spółki publicznej, to możliwa jest zmiana harmonogramu Podziału. W takiej sytuacji Emitent podejmie
dodatkowe działania w celu spełnienia warunków wynikających ze zmienionych regulacji. Emitent wskazuje na
ryzyko wejścia w życie przepisów Projektu nowelizacji, a w szczególności zmiany treści art. 92 Ustawy o Ofercie
(ryzyko wskazane w punkcie 3.1, Części II Prospektu). W takiej sytuacji, Emitent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia Akcji Serii 0 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, przed Dniem Wydzielenia. Na tej podstawie
sporządzony zostanie odpowiedni suplement do Prospektu. W taki sposób, Emitent planuje spełnienie
zaostrzonych rygorów art. 92 i jednoczesne spełnienie wymogów informacyjnych związanych z ofertą Akcji
Podziałowych. Szczegółowy opis tego planu został zawarty w pkt 5.1. niniejszej Części Prospektu.
Na dzień Prospektu, przeprowadzenie Podziału nie wiąże się z ryzykiem niekorzystnej interpretacji art. 92 Ustawy
o Ofercie, gdyż w dniu 26 lipca 2019 r. wszystkie Akcje serii 0 zostały zdematerializowane, w związku z
przeprowadzoną przez Selvita S.A. w dniach 5-8 lipca 2019 r. ofertą publiczną sprzedaży Akcji serii 0.
Akcje serii 0 otrzymały kod ISIN: PLSLVCR00011
Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są
dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane
lub dopuszczone do obrotu
Na Datę Prospektu Akcje Emitenta nie są przedmiotem notowań na żadnym rynku regulowanym lub na
rynkach równoległych.
Informacje dotyczące plasowania innych papierów wartościowych Emitenta Informacja na temat
papierów wartościowych będących przedmiotem subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub
prawie jednocześnie co tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do
obrotu na rynku regulowanym
Nie dotyczy. Nie są tworzone, ani nie są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym, żadne
inne papiery wartościowe tej samej lub innej klasy, co Akcje Oferowane i oczekujące dopuszczenia do obrotu na
rynku regulowanym
Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w
obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży
(„bid” i „offer”), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania
Żaden z podmiotów nie posiada zobowiązania do działania jako pośrednik w obrocie na rynku wtórnym,
zapewniając płynność akcji Emitenta za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży („bid” i „offer”).
Działania stabilizujące cenę w związku z ofertą
Emitent nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu Akcji Emitenta przed, w trakcie oraz
bezpośrednio po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego.
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SPRZEDAJĄCY POSIADACZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Osoby sprzedające i ich powiązania z Emitentem

Nie dotyczy. Oferta objęta Prospektem nie obejmuje sprzedaży Akcji przez Akcjonariuszy.
Liczba i klasa papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających
Nie dotyczy. Oferta objęta Prospektem nie obejmuje sprzedaży Akcji przez Akcjonariuszy.
W przypadku gdy papiery wartościowe sprzedaje znaczny akcjonariusz- wielkość jego udziału
przed emisją oraz bezpośrednio po niej
Nie dotyczy. Oferta objęta Prospektem nie obejmuje sprzedaży Akcji przez Akcjonariuszy.
Umowy zakazu sprzedaży typu lock-up
W dniu 1 lipca 2019 r. Vestor Dom Maklerski zawarł z Pawłem Przewięźlikowskim („Akcjonariusz”) umowę o
ograniczeniu rozporządzania akcjami (lock-up agreement). Umowa została zawarta w związku z faktem, iż po
skutecznym zrealizowaniu Podziału Selvita S.A. oraz umorzeniu akcji Serii 0 Paweł Przewięźlikowski będzie
posiadać: (i) 3.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki serii A (dalej: „Akcje Serii A”); oraz (ii) 1.490.880
akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B (dalej: „Akcje Serii B”) tj. łącznie 4.990.880 akcji Spółki, stanowiących
łącznie 31,25% (słownie: trzydzieści jeden i dwadzieścia pięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki (dalej dla
celów niniejszego opisu Akcje Serii A i Akcje Serii B zwane będą łącznie „Akcjami”) uprawniających do 42,41%
(słownie: czterdziestu dwóch i czterdziestu jeden setnych) % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na podstawie zawartej umowy, Paweł Przewięźlikowski zobowiązał się, że w okresie 12 miesięcy po dniu
pierwszego notowania na GPW Akcji Serii B, nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody Vestor Dom Maklerski: a)
zbywać żadnych posiadanych poprzez siebie Akcji Spółki; b) rozporządzać posiadanymi przez siebie Akcjami, w
jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić konsekwencje w postaci zmiany posiadania (własności) Akcji lub
instrumentów pochodnych opartych na Akcjach (z wyłączeniem zaciągania zobowiązań do zbycia, w tym
zobowiązań warunkowych, których skutek rozporządzający ma nastąpić po dacie zakończenia Okresu lock-up); c)
obciążać posiadanych przez siebie Akcji, a w szczególności do niezastawiania Akcji pod zabezpieczenie
zobowiązań zaciąganych przez siebie lub osoby trzecie (z wyłączeniem dokonywania zmiany w zakresie
zabezpieczeń już ustanowionych).
Vestor Dom Maklerski zobowiązał się wobec Akcjonariusza takiej zgody na rozporządzenie akcjami Spółki nie
odmówić, ani nie opóźniać bez uzasadnienia, w przypadku, gdy w opinii Vestor Dom Maklerski czynności te nie
spowodują negatywnych skutków dla interesów inwestorów posiadających akcje Spółki dopuszczone do obrotu na
GPW.
Akcjonariusz chcąc dokonać czynności, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, nie musi uzyskiwać Zgody VDM
wyłącznie w następujących przypadkach: (i) sprzedaży lub zamiany Akcji w odpowiedzi na publiczne wezwanie do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki; (ii) dokonania przez Spółkę skupu akcji własnych (tzw. „buyback”); (iii) zbycia Akcji w wyniku zastosowania się przez Akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej nakazujących mu zbycie Akcji; (iv) przeniesienia Akcji na następcę prawnego
Akcjonariusza; (v) zbycia lub przeniesienia Akcji w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego.
Zobowiązania Akcjonariusza dotyczą zarówno akcji Spółki, które staną się własnością Akcjonariusza z związku z
realizacją Podziału, jak i akcji Spółki, które Akcjonariusz obejmie lub nabędzie w czasie trwania okresu lock-up.
Dozwolone rozporządzenie akcjami Spółki jest ograniczone do wskazanych w umowie przypadków.
Umowa została zawarta na czas określony i wygasa (a) w przypadku niedojścia do skutku Oferty Publicznej Akcji
Serii B do dnia 31 grudnia 2019 r., albo (b) w przypadku, gdy umowa o oferowanie zawarta przez Spółkę z Vestor
Dom Maklerski zostanie rozwiązana przed dniem pierwszego notowania Akcji Serii B na GPW – w zależności które
z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, albo (c) z dniem upływu okresu lock-up

8

KOSZTY EMISJI LUB OFERTY

Łączne koszty oferty Akcji Podziałowych wyniosą około 717 tys. zł. Koszty te zostaną poniesione przez Emitenta
jak również przez Spółkę Dzieloną.
Do kosztów oferty zaliczyć można:
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koszty sporządzenia Prospektu emisyjnego, w tym koszty Biegłego Rewidenta z uwzględnieniem
kosztów doradztwa: około 550 tys. zł;
koszty obsługi podziału przez KDPW i rejestracji Akcji, koszty wprowadzenia Akcji Podziałowych do
obrotu na rynku zorganizowanym): około 165 tys. zł
pozostałe koszty (w tym m.in: opłat za obowiązkowe ogłoszenia w MSiG, opłaty notarialne, opłaty za
wpis KRS) około 2 tys. zł.

-

Emitent i Selvita S.A. będą dążyć by koszty Oferty zostały równo podzielone między Emitenta a Selvita S.A.

9

ROZWODNIENIE
Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą

Według stanu na Dzień Prospektu jedynym akcjonariuszem Emitenta jest Selvita S.A., która jest właścicielem
125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 0 o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja.
Zgodnie z założeniami Planu Podziału Akcje Serii 0 będące własnością Spółki Dzielonej są traktowane jedynie jako
narzędzie umożliwiające sprawne przeprowadzenie Podziału. Z tego względu, Spółka Dzielona i Emitent będą
dążyć do możliwie szybkiego wyeliminowania związków kapitałowych pomiędzy nimi, poprzez umorzenie Akcji Serii
0 na zasadach opisanych poniżej.
Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca w dniu 2 sierpnia 2019 r. zawarły umowę zbycia wszystkich Akcji Serii 0 na
rzecz Emitenta. Umowa ta przewiduje, że Emitent:
1)
2)

nabędzie od Spółki Dzielonej własność wszystkich Akcji Serii 0 w Dniu Wydzielenia w celu ich umorzenia;
Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do zapłaty Spółce Dzielonej ceny nabycia Akcji Serii 0 w kwocie
równej łącznej cenie emisyjnej tych akcji, czyli 2.988.750,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset
osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Po Dniu Wydzielenia, wszystkie Akcje Serii 0 będą akcjami własnymi Spółki Przejmującej, a Spółka Dzielona nie
będzie akcjonariuszem Spółki Przejmującej. W kolejnym kroku Zarząd Spółki Przejmującej zarekomenduje
walnemu zgromadzeniu Spółki Przejmującej umorzenie wszystkich Akcji Serii 0.
Poniżej przedstawiono planowaną strukturę akcjonariatu Emitenta po Dniu Wydzielenia w wariancie (i) po zbyciu
Akcji Serii 0 przez Selvita S.A. na rzecz Emitenta oraz po następującym po nabyciu akcji własnych (ii) umorzeniu
Akcji Serii 0, przy założeniu braku dokonywania transakcji na Akcjach Emitenta.

Tabela 55. Planowana struktura akcjonariatu Emitenta po zarejestrowaniu Akcji Podziałowych w KRS i
nabyciu Akcji Serii 0 od Selvita S.A.
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w
kapitale

Liczba głosów

Udział w
głosach

Paweł Przewięźlikowski

4 990 880

31,01%

8 490 880

42,15%

Nationale-Nederlanden OFE

1 316 969

8,18%

1 316 969

6,54%

Augebit FIZ*

1 039 738

6,46%

1 039 738

5,16%

Bogusław Sieczkowski

924 384

5,74%

1 474 384

7,32%

Akcje własne (seria 0)

125 000

0,78%

125 000

0,62%

7 699 258

47,83%

7 699 258

38,22%

16 096 229

100,00%

20 146 229

100,00%

Pozostali
Razem

*beneficjentem rzeczywistym Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, który jest
właścicielem większości certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.
Źródło:Emitent

Tabela 56. Planowana struktura akcjonariatu Emitenta po umorzeniu Akcji Serii 0
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Liczba akcji

Udział w
kapitale

Liczba głosów

Udział w
głosach

Paweł Przewięźlikowski

4 990 880

31,25%

8 490 880

42,41%

Nationale-Nederlanden OFE

1 316 969

8,25%

1 316 969

6,58%

Augebit FIZ*

1 039 738

6,51%

1 039 738

5,19%

924 384

5,79%

1 474 384

7,36%

7 699 258

48,21%

7 699 258

38,46%

15 971 229

100,00%

20 021 229

100,00%

Bogusław Sieczkowski
Pozostali
Razem

*beneficjentem rzeczywistym Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, który jest
właścicielem większości certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.
Źródło:Emitent

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą w
przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty
Nie dotyczy. Oferta nie jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta. Oferta Zwykłych Akcji
Podziałowych skierowana jest do akcjonariuszy Spółki Dzielonej Selvita S.A.

10

DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku gdy w dokumencie ofertowym wymieniono doradców związanych z emisją, należy
podać charakter, w jakim doradcy ci występowali

Informacje dotyczące doradców związanych z Ofertą oraz opis zakresu ich działań zostały przedstawione w punkcie
1 Części III Prospektu „Dokument Rejestracyjny “oraz w punkcie 3.3 Części IV Prospektu „Dokument Ofertowy”.
Wskazanie innych informacji w dokumencie ofertowym, które zostały zbadane przez biegłych
rewidentów lub w przypadku, których biegli rewidenci dokonali przeglądu oraz w odniesieniu, do
których sporządzili sprawozdanie
W Dokumencie Ofertowym nie zamieszczono informacji, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów lub w
przypadku, których biegli rewidenci dokonali przeglądu oraz w odniesieniu, do których sporządzili sprawozdanie.
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V. DEFINICJE I SKRÓTY

Akcje Serii 0

Łącznie
125.000
(sto
dwadzieścia
pięć
tysięcy)
zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki
Przejmującej serii 0, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt
groszy) każda oraz łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto
tysięcy złotych), wyemitowanych jako akcje założycielskie,
objętych przez Spółkę Dzieloną i pozostających jej własnością;

Akcje Serii A

4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki Przejmującej o wartości
nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda oraz łącznej
wartości nominalnej 3.240.000 zł (trzy miliony dwieście
czterdzieści tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu, w ten
sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na
walnym zgromadzeniu Spółki Przejmującej oraz

Akcje Serii B, Zwykłe Akcje Podziałowe

11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki
Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy)
każda oraz łącznej wartości nominalnej 9.536.983,20 zł (dziewięć
milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy)

Akcje

Akcje Podziałowe i Akcje Serii 0 określane łącznie
Łącznie 15.971.229 akcji Spółki Przejmującej wyemitowanych w
związku z Podziałem, w tym:

Akcje Podziałowe

1) 4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki Przejmującej o wartości
nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda oraz łącznej
wartości nominalnej 3.240.000 zł (trzy miliony dwieście
czterdzieści tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu, w ten
sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na
walnym zgromadzeniu Spółki Przejmującej oraz
2) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki
Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy)
każda oraz łącznej wartości nominalnej 9.536.983,20 zł (dziewięć
milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy)
ALFA Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00867) Al. Jana Pawła II 29 podmiot wpisany przez Krajową Izbę
Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod nr 3811. ALFA Audit &
Advisory Sp. z o.o. dokonał badania jednostkowych historycznych
informacji finansowych Emitenta za okres od 22 marca do 30
kwietnia 2019 r.

Biegli Rewidenci

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu
12, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355, w której
imieniu działał kluczowy biegły rewident, Pan Marcin Krupa,
wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 11142. BDO spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dokonała
badania
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
specjalnego przeznaczenia za lata 2017-2018 była spółka
Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-133),
al. Jana Pawła II 22 wpisana na listę firm audytorskich pod
numerem 73, w imieniu, której działał kluczowy biegły rewident,
Pan Marek Turczyński. Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k. dokonała
badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Selvita S.A. za 2016 r. była spółka

Działalność Wydzielana

Działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract
Research Organization prowadzona przez Spółkę Dzieloną
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polegająca na świadczeniu laboratoryjnych usług badawczorozwojowych począwszy od projektowania komputerowego i
chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną,
skończywszy
na
pracach
analitycznych
i
badaniach
przedklinicznych na zlecenie m.in. firm farmaceutycznych,
biotechnologicznych i chemicznych, stanowiąca organizacyjnie i
finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i
niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności
gospodarczej, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa
Spółki, w sprawozdaniach finansowych prezentowana jako
Segment usługowy, wydzielana do Spółki Przejmującej, na
zasadach opisanych w Planie Podziału

Dzień Prospektu, Data Prospektu, Dzień
Dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego przez KNF
Zatwierdzenia Prospektu
Dzień Przydziału

Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW jest to
dzień, w którym następuje rejestracja akcji spółki przejmującej na
rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy spółki
dzielonej.

Dzień Referencyjny

Oznacza dzień, który zostanie wskazany przez Zarząd Spółki
Przejmującej, ustalony zgodnie z regulacjami KDPW, w którym
akcje Spółki Dzielonej zapisane na rachunkach papierów
wartościowych będą uprawniały posiadaczy tych akcji do
otrzymania Akcji Podziałowych

Dzień Roboczy

Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy

Dzień Wydzielenia

Dzień wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego
podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej związanego z emisją Akcji Podziałowych w ramach
Podziału

EBITDA

Wskaźnik EBITDA zdefiniowany jest jako zysk (strata) na
działalności operacyjnej + amortyzacja. EBITDA nie jest
wskaźnikiem MSSF i nie należy go uznawać za alternatywę
żadnego wskaźnika liczonego wg MSSF. EBITDA nie stanowi
ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z
tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a
prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Emitenta może być
odmienne niż zastosowane przez inne spółki

Elektroniczne
Upominawcze

Postępowanie

Przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w
trybie przepisów rozdziału 1 działu VIII tytułu VII księgi pierwszej
części pierwszej Kodeksu Postępowania Cywilnego

Selvita CRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul.
Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
Emitent, Spółka, Selvita CRO lub Spółka przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Przejmująca
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS
0000779822,
NIP:
676-256-45-95,
REGON:
38304007200000o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00
zł w całości wpłaconym
EUR

Euro – jednostka monetarna obowiązująca w krajach Unii
Europejskiej

EURIBOR

Stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez
jeden bank innemu bankowi (ang. Euro Interbank Offered Rate)

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Selvita CRO S.A. wraz ze spółkami zależnymi, które obecnie są
Grupa, Grupa Emitenta, Grupa Selvita spółkami zależnymi Selvita S.A., a po Dniu Wydzielenia i
CRO, Grupa Kapitałowa Selvita CRO
przeniesieniu Działalności Wydzielanej na Emitenta, staną się
spółkami zależnymi Emitenta
IPO

Initial Public Offer (IPO) – pierwsza oferta publiczna
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KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

KNF, Komisja

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Kodeks Postępowania Cywilnego

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego (Dz.U.2018.1360 j.t. z późn. zm.)

Kodeks Pracy

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(D z.U.2018.917 j.t. z późn.zm.)

KSH, Kodeks Spółek Handlowych, ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Kodeks spółek handlowych
(Dz.U.2017.1577 j.t. z późn. zm.)
Komitet Audytu

Komitet Audytu Selvita CRO S.A.

MCP (MRPO)

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Małopolski Regionalny
Program Operacyjny)

Monitor Sądowy i Gospodarczy, MSiG

Dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i
ogłoszenia wymagane przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego w Polsce

MSR

Międzynarodowy Standard Rachunkowości

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
zatwierdzone przez Unię Europejską

NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCN

Narodowe Centrum Nauki

Finansowej

NWZ Selvita S.A., Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Selvita S.A., NWZ Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w
Dzielonej,
Nadzwyczajne
Walne Krakowie
Zgromadzenie Spółki Dzielonej
NWZ Selvita CRO, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie
Selvita
CRO,
NWZ
Emitenta,
Nadzwyczajne
Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita CRO Spółka Akcyjna
Zgromadzenie Emitenta, NWZ Spółki z siedzibą w Krakowie
Przejmującej,
Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie Spółki Przejmującej,
Firma Inwestycyjna

Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Oferta, Oferta Publiczna

Publiczna oferta Akcji Podziałowych

Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U.2018.800 j.t.)

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Parytet Wymiany Akcji

Oznacza stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na akcje Spółki
Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Podziału

Podział

Podział Selvita S.A. polegający na przeniesieniu części majątku
Selvita S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
obejmującą Działalność Wydzielaną, na istniejącą Spółkę
Przejmującą Selvita CRO S.A. zgodnie z warunkami Planu
Podziału

Plan Podziału

Dokument z dnia 28 marca 2019 r. wraz z załącznikami opisujący
warunki podziału Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

PLN, zł, złoty

Jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo Dewizowe (Dz.U.2019.160
j.t.)

Prezes UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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Projekt nowelizacji

Projekt zmiany Ustawy o Ofercie Publicznej (ustawa o zmianie
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw),
przygotowany przez Ministra Finansów, Druk sejmowy nr 3755 z
dnia 6 sierpnia 2019 r.

Prospekt Emisyjny, Prospekt

Prospekt emisyjny Selvita CRO S.A. sporządzony w formie
jednolitego dokumentu, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru
Finansowego

Przewodniczący
Rady
Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej Selvita CRO Spółka Akcyjna z
Emitenta,
Przewodniczący
Rady
siedzibą w Krakowie
Nadzorczej Spółki
Rada Giełdy

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rada
Nadzorcza,
Rada
Nadzorcza Rada Nadzorcza Selvita CRO Spółka Akcyjna z siedzibą w
Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki
Krakowie
Regulamin GPW, Regulamin Giełdy

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
uchwalony uchwałą nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia
2006 r. z późn.zm.

Regulamin Rady Nadzorczej Emitenta, Regulamin Rady Nadzorczej Selvita CRO Spółka Akcyjna z
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki
siedzibą w Krakowie
Regulamin
Walnego
Zgromadzenia
Regulamin Walnego Zgromadzenia Selvita CRO Spółka Akcyjna
Emitenta,
Regulamin
Walnego
z siedzibą w Krakowie
Zgromadzenia Spółki
Regulamin Zarządu Emitenta, Regulamin Regulamin Zarządu Selvita CRO Spółka Akcyjna z siedzibą w
Zarządu Spółki
Krakowie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
/Rozporządzenie 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
(Dz.U.UE.L.2014.173.1 z póżn. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany
Rozporządzenie 2017/1129
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
Rozporządzenie
596/2014

MAR

Rozporządzenie 2019/980

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14
marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu,
treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr
809/2004

Rozporządzenie o Raportach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U.2018.757)

Rozporządzenia o Rynku i Emitentach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w
sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek
oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów
wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. z
2019 r..poz. 803)
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Selvita, Selvita S.A., Spółka Dzielona

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul.
Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000367359, NIP: 6792942955, REGON: 120515330, o
kapitale zakładowym w wysokości 6.388.491,60 zł w całości
wpłaconym

Spółki

Spółki uczestniczące w podziale tj. Spółka Dzielona i Spółka
Przejmująca łącznie

Suplement

Dokument, o którym mowa w art. 23 Rozporządzenia 2017/1129

Szczegółowe Zasady Działania KDPW

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. uchwalone Uchwałą Nr 1128/11 Zarządu
KDPW z dnia 15 grudnia 2011 r., z późn. zm.

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w Systemie UTP,
Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy Papierów
w Systemie UTP
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 października 2012 r.,
z późn. zm.
SSE

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Krakowie

Statut Emitenta, Statut Spółki

Statut Selvita CRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

UE

Unia Europejska

USD

Dolar amerykański - jednostka monetarna obowiązująca w
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Ustawa o Biegłych Rewidentach

Ustawa z dnia 11 maja 2017r.o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z późn.
zm.)

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu
alternatywnymi
funduszami
inwestycyjnymi
(Dz.U.2018.1355 j.t.. z późn. zm.)

Ustawa
o
Obrocie
Instrumentami Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
Finansowymi,
Ustawa
o
obrocie finansowymi
instrumentami finansowymi, Ustawa o
(Dz.U.2018.2286 j.t. z późn.zm.)
Obrocie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
ofercie publicznej, Ustawa o Ofercie
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 j.t. z
późn.zm.)
Ustawa o PDOF ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych, Ustawy Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
o Podatku Dochodowym od Osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 j.t. z późn. zm.)
Fizycznych, Ustawa o PIT
Ustawa o Podatku
Cywilnoprawnych

od

Czynności Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych, (Dz.U.2017.1150 j.t. z późn. zm.)

Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r o podatku od spadków i darowizn
(Dz.U.2018.644 j.t. ze zm.)

Ustawa o PDOP, ustawa o podatku
dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
o Podatku Dochodowym od Osób prawnych (Dz.U.2018.1036 j.t. z późn. zm.)
Prawnych, Ustawa o CIT
Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29
(Dz.U.2019.351 j.t.)

września

1994

r.

o

rachunkowości

Ustawa Prawo Przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców
(Dz.U.2018.646 z późn. zm.)
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Ustawa Prawo własności przemysłowej

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(Dz.U.2017.776 j.t. z późn. zm.)

WZ Selvita S.A., Walne Zgromadzenie
Selvita S.A., WZ Spółki Dzielonej, Walne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
Zgromadzenie Spółki Dzielonej
WZ Selvita CRO, Walne Zgromadzenie
Selvita CRO, WZ Spółki Przejmującej,
Walne Zgromadzenie Selvita CRO Spółka Akcyjna z siedzibą w
Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej,
Krakowie
WZ Emitenta, Walne Zgromadzenie
Emitenta
Wysokość oprocentowania kredytów na polskim
międzybankowym (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)

WIBOR
Zarząd Selvita
Dzielonej

S.A.,

Zarząd

Spółki

rynku

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd Selvita CRO, Zarząd Spółki
Przejmującej, Zarząd Emitenta, Zarząd Zarząd Selvita CRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Spółki
Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Słownik pojęć branżowych

ADME

Ocena parametrów farmakodynamicznych leku (opisujących los leku
w organizmie)ang. ADME = absorption, distribution, metabolism,
excretion

CMO

ang. Contract Manufacturing Organization
ang. dystrophia, myotonica, protein, kinas;

DMPK

Jeden z zakresów badań oferowanych przez Emitenta po Dniu
Wydzielenia. Zakres badania DMPK obejmuje biodostępność po
podaniu doustnym, opracowanie i walidację metod bioanalitycznych
oraz farmakokinetykę.

Faza badań

Jedna z faz rozwoju leku: faza odkrycia, przedkliniczna, I-III faza
badań klinicznych, rejestracja, sprzedaż, faza IV – monitoring
farmaceutyczny.

FTE

Jednostki przeliczeniowe służące do ustalania faktycznego
zatrudnienia w działalności B+R. Jeden ekwiwalent pełnego czasu
pracy (w skrócie EPC z ang. FTE – full time equivalent) oznacza
jeden osobo-rok poświęcony wyłącznie na działalność B+R.
Zatrudnienie w działalności B+R w ekwiwalentach pełnego czasu
pracy ustala się na podstawie proporcji czasu przepracowanego
przez poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego
przy pracach B+R w stosunku do pełnego czasu pracy
obowiązującego w danej instytucji na danym stanowisku pracy.

GLP

ang. Good Laboratory Practice; Dobra Praktyka Laboratoryjna

GMP

ang. Good Manufacturing Practice; Dobra Praktyka Wytwarzania

SPC

ang. Supplementary Protection Certificate; dodatkowe świadectwo
ochronne

In silico

Testy za pomocą modelowania komputerowego

In vitro

Testy wykonywane „w szkle” poza żywym organizmem, czyli w
laboratorium biologicznym albo chemicznym

In vivo

Testy na żywym organizmie, typowo na zwierzętach
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Inhibitor

Substancja powstrzymująca działanie, np. inhibitor kinazy to
substancja hamująca działanie danej kinazy.

IP

Intelectual property, własność intelektualna

Non-GLP

Badania wstępne, prowadzone przed formalnym rozwojem
przedklinicznym, bez odpowiednich certyfikatów jakościowych.

Out licensing

Sprzedaż praw do korzystania z patentu na cząsteczki, które mogą
być rozwijane jako leki, w tym również sprzedaż samego patentu.

R&D, B+R

Research & Development – Badania i Rozwój
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VI. ZAŁĄCZNIKI

1

Tekst jednolity Statutu Emitenta

STATUT SPÓŁKI
Selvita CRO SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Spółka działa pod firmą Selvita CRO Spółka Akcyjna.

2.

Spółka może w obrocie używać skrótu firmy Selvita CRO S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego
§2

Siedzibą Spółki jest Kraków
§3
1.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2.

Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, przystępować

do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.
§4
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
II. Przedmiot działalności Spółki
§5
1.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1)

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i

wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z PKD),
2)

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z PKD),

3)

Rozmnażanie roślin (01.30.Z PKD),

4)

Chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.49.Z PKD),

5)

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z PKD),

6)

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z PKD),

7)

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (01.64.Z PKD),

8)

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z PKD),

9)

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z PKD),

10)

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z PKD),

11)

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z PKD),

12)

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z PKD),

13)

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z PKD),

14)

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z PKD),

15)

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z PKD),
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16)

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z PKD),

17)

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD),

18)

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z PKD), -

19)

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z PKD),

20)

Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z PKD),

21)

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z PKD),

22)

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z PKD),

23)

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

(39.00.Z PKD),
24)

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z PKD

25)

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z PKD),

26)

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z PKD),

27)

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z PKD),

28)

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD),

29)

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z

PKD),
30)

Transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),

31)

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD),

32)

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z PKD),

33)

Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),

34)

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),

35)

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność

powiązana (62.0 PKD),
36)

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z

PKD),
37)

Działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),

38)

Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z PKD),

39)

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z PKD),

40)

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD),

41)

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),

42)

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3 PKD),

43)

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z PKD),

44)

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),

45)

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z PKD),

46)

Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD),

47)

Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B PKD),

48)

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z PKD),

49)

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

(72.19.Z PKD),
50)

Reklama (73.1 PKD),

51)

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD),

52)

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej

niesklasyfikowane (77.39.Z PKD),
53)

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem

autorskim (77.40.Z PKD),
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54)

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z PKD),

55)

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z PKD),

56)

Pozostała

działalność

wspomagająca

prowadzenie

działalności

gospodarczej,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana (82.99.Z PKD),
57)

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),

58)

Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD),

59)

Działalność paramedyczna (86.90.D PKD),
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E PKD).

2.

Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.
§6
1.

Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta przez większość 2/3

głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, to
do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają
się na zmianę.
2.

Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu

imiennym.
III. Kapitały Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy
§7
1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 125.000 (sto dwadzieścia

pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii 0 o numerach od 000.001 do 125.000, o wartości nominalnej 0,80 zł
(osiemdziesiąt groszy) każda.
2.

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze

przedsiębiorców KRS wkładem pieniężnym.
3.

Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu

dematerializację akcji serii 0.
§8
1.

Spółka może wydawać akcje imienne lub akcje na okaziciela.

2.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie następuje na żądanie akcjonariusza, na

podstawie uchwały Zarządu.
3.

Jeżeli Spółka jest spółką publiczną, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.
§9

Akcje Spółki są zbywalne.
§ 10
1.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem

(umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego
Zgromadzenia.
2.

Spółka jest uprawniona do nabycia wszystkich akcji serii 0 w celu ich umorzenia, za cenę równą cenie

emisyjnej po jakiej akcje serii 0 zostały objęte.
§ 11
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
§ 12
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Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego

rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału
pomiędzy akcjonariuszy.
2.

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.
3.

Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
IV. Organy Spółki
§ 13
Organami Spółki są:
1.

Walne Zgromadzenie,

2.

Rada Nadzorcza,

3.

Zarząd.
Walne Zgromadzenie
§ 14

1.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, najpóźniej sześć miesięcy po upływie

każdego roku obrotowego.
3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek

Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału
zakładowego, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w
postaci elektronicznej.
4.

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd go nie zwołał

w przepisanym terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za
wskazane.
§ 15
Walne Zgromadzenie może odbywać się siedzibie Spółki, w Łodzi, w Katowicach lub w Warszawie.
§ 16
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych
bądź niniejszy Statut stanowi inaczej.
§ 17
1.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

2.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki

lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
§ 18
1.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
Prezesa lub Zarząd.
2.

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad

464

CZĘŚĆ VI

ZAŁĄCZNIKI
§ 19

1.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w

innych postanowieniach Statutu:
a)

nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu

wieczystym;
b)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

za ubiegły rok obrotowy,
c)

powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,

d)

udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

e)

postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub

sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
f)

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich

ograniczonego prawa rzeczowego,
g)

podejmowanie uchwały, w trybie art. 394 Kodeksu spółek handlowych związanej z zawieraniem umowy o

nabycie dla Spółki oraz spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą
jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza Spółki, albo dla spółki lub
spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki, jeżeli umowa ma zostać zawarta przed upływem dwóch
lat od dnia zarejestrowania Spółki,
h)

zmiana statutu Spółki,

i)

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

j)

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

k)

zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

l)

ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i ich wysokości,

m)

ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego

indywidualnego wykonywania nadzoru,
n)

tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

o)

połączenie Spółki z innymi spółkami, przekształcenie albo podział Spółki,

p)

rozwiązanie Spółki.
Rada Nadzorcza
§ 20

1.

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się

spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) osób.
2.

Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję.

4.

W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona.
5.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest

zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
§ 21
Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.
§ 22
1.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
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dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych
sprawozdań z wyników tych badań
b)

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
c)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

d)

ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i ich wysokości,

e)

reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a członkami Zarządu, chyba że Walne

Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,
f)

zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

g)

zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd,

h)

wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi wobec Spółki

lub uczestniczenie w spółkach lub przedsięwzięciach konkurencyjnych wobec niej.
§ 23
1.

Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza może

oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności
nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.
3.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków

Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
4.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6.

Podejmowanie uchwał w trybach wskazanych w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka
Zarządu. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5 określa Regulamin
Rady Nadzorczej.
7.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W

przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki
§ 24
1.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

2.

Zarząd składa się z 1 (jeden) do 7 (siedem) osób, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu

wieloosobowego mogą zostać powołani Wiceprezes lub Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu.
3.

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat

Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków Zarządu.
4.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów

decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali
prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
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§ 25

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez
Radę Nadzorczą.
§ 26
1.

Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.

2.

Odwołanie Członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu umowy o pracę lub innego stosunku

prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi,

ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz tej
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu
co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
§ 27
1.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

2.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji

Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
3.

Członkowie Zarządu wypełniają swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym,

przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa i Statutu Spółki.
§ 28
W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu
działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych.
V. Rachunkowość Spółki
§ 29
1.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2.

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8%

(osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału
zakładowego.
3.

Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych

strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
4.

O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże część

kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty
wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
VI. Założyciele Spółki.
§ 30
Założycielem Spółki jest Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
VII. Postanowienia końcowe
§ 31
1.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie

wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
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Spółek Handlowych.”.
II.

Bogusław Sieczkowski i Miłosz Gruca oświadczają, że dane reprezentowanej spółki Selvita S.A. powołane

w komparycji tego aktu nie uległy żadnym zmianom, reprezentowana spółka nie została postawiona w stan
likwidacji w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, nie została wobec niej ogłoszona upadłość oraz nie toczy
się względem niej postępowanie upadłościowe lub naprawcze, jak również nie został złożony wniosek o ogłoszenie
upadłości Selvita S.A. bądź o otwarcie postępowania układowego w stosunku do Selvita S.A., uchwały będące
podstawą udzielonych im upoważnień nie zostały zmienione lub odwołane i zapewniają, że do zawiązania Spółki
nie są wymagane jakiekolwiek czynności korporacyjne reprezentowanej Selvita S.A.
III.

Jedyny założyciel Spółki tj. spółka Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje członków pierwszych

organów Spółki, a to:
1) Zarząd Spółki pierwszej kadencji, w skład którego wchodzą:
- Przewięźlikowski Paweł Tadeusz jako Prezes Zarządu,
- Sieczkowski Bogusław Stanisław jako Wiceprezes Zarządu,
- Jaworska Edyta Barbara jako Członek Zarządu,
- Zydroń Mirosława Monika jako Członek Zarządu,
- Gruca Miłosz Kazimierz jako Członek Zarządu,
2) Radę Nadzorczą pierwszej kadencji, w skład której wchodzą:
- Piotr Romanowski jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Wesołowski jako Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Sobieraj jako Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Chabasiewicz jako Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Chwast jako Członek Rady Nadzorczej.
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Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
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Plan Podziału

______________________________________________
Plan podziału
Selvita Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
______________________________________________

Kraków, dnia 28 marca 2019 r.
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DEFINICJE UŻYTE W PLANIE PODZIAŁU

Na użytek Planu Podziału przyjęto następujące rozumienie pojęć:

Plan Podziału

niniejszy dokument wraz z załącznikami opisujący
warunki podziału Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

Selvita lub Spółka Dzielona

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do
rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000367359, NIP: 6792942955, REGON:
120515330, o kapitale zakładowym w wysokości
6.388.491,60 zł w całości wpłaconym

Selvita CRO lub Spółka Przejmująca

Selvita CRO Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą
w Krakowie, adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348
Kraków, o kapitale zakładowym w wysokości
100.000,00 zł w całości wpłaconym

Spółki

spółki uczestniczące w podziale tj. Spółka Dzielona i
Spółka Przejmująca łącznie

Podział

podział Selvita polegający na przeniesieniu części
majątku Selvita w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa,
obejmującą
Działalność
Wydzielaną, na istniejącą Spółkę Przejmującą zgodnie
z warunkami niniejszego Planu Podziału

Działalność Wydzielana

działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu
Contract Research Organization prowadzona przez
Spółkę Dzieloną polegająca na świadczeniu
laboratoryjnych
usług
badawczo-rozwojowych
począwszy od projektowania komputerowego i
chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę
chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i
badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm
farmaceutycznych,
biotechnologicznych
i chemicznych, stanowiąca organizacyjnie i finansowo
wyodrębniony zespół składników materialnych i
niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia
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działalności gospodarczej, stanowiący zorganizowaną
część przedsiębiorstwa Spółki, w sprawozdaniach
finansowych prezentowana jako Segment usługowy,
wydzielana do Spółki Przejmującej, na zasadach
opisanych w Planie Podziału

Akcje Podziałowe

łącznie

15.971.229

akcje

Spółki

Przejmującej

wyemitowane w związku z Podziałem, w tym:
1) 4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki
Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł
(osiemdziesiąt groszy) każda oraz łącznej wartości
nominalnej 3.240.000 zł (trzy miliony dwieście
czterdzieści tysięcy złotych), uprzywilejowanych
co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej
serii przypadają dwa głosy na walnym
zgromadzeniu Spółki Przejmującej oraz
2) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B
Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł
(osiemdziesiąt groszy) każda oraz łącznej wartości
nominalnej 9.536.983,20 zł (dziewięć milionów
pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy)
(„Zwykłe Akcje Podziałowe”)

Akcje Serii 0

łącznie 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji
imiennych Spółki Przejmującej serii 0, o wartości
nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda oraz
łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy
złotych), wyemitowanych jako akcje założycielskie,
objętych przez Spółkę Dzieloną i pozostających jej
własnością

Dzień Referencyjny

oznacza dzień, który zostanie wskazany przez Zarząd
Spółki Przejmującej, ustalony zgodnie z regulacjami
KDPW, w którym akcje Spółki Dzielonej zapisane na
rachunkach papierów wartościowych będą uprawniały
posiadaczy tych akcji do otrzymania Akcji
Podziałowych

Parytet Wymiany Akcji

Dzień Wydzielenia

oznacza stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na
akcje Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w
Planie Podziału

dzień wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru
Sądowego
podwyższenia
kapitału
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zakładowego Spółki Przejmującej związanego z emisją
Akcji Podziałowych w ramach Podziału

Komisja Nadzoru Finansowego

KNF
KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz.U.2018.512 z późn.zm.)

Ustawa o Obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz.U.2018.2286 z późn.zm.)

ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (t.j. Dz.U.2017.1577 z późn. zm.)
KSH
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(t.j. Dz.U.2018.917 z późn.zm.)
Kodeks Pracy

2. WPROWADZENIE
Plan Podziału został przyjęty uchwałami Zarządu Spółki Dzielonej oraz Zarządu Spółki Przejmującej oraz pisemnie
uzgodniony w dniu 28 marca 2019 r. pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą, w trybie z art. art. 533 § 1
w zw. z art. 529 § 1 pkt 4) oraz art. 534 KSH.

3. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE
3.1. Spółka Dzielona
Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367359, NIP: 6792942955,
REGON: 120515330, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.388.491,60 złotych opłaconym w całości.

479

CZĘŚĆ VI

ZAŁĄCZNIKI

3.2. Spółka Przejmująca
Selvita CRO Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, z
kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych opłaconym w całości.

4. SPOSÓB DOKONANIA PODZIAŁU
Podział zostanie dokonany w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę
Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej
obejmujący organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych,
przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, w ramach której prowadzona jest Działalność
Wydzielana (podział przez wydzielenie). Spółka Przejmująca będzie odpowiadać za zobowiązania Spółki Dzielonej
przypisane jej w Planie.
Zarówno majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, jak i majątek Spółki Dzielonej pozostały
po wydzieleniu stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, art. 4
a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011, Nr 74 poz. 397
j.t.) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535
ze zm.).
Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywa oraz pasywa) Spółki Dzielonej oraz zezwoleń został
zamieszczony w punkcie 10.2 oraz dołączony do Planu Podziału jako Załącznik nr. 1. Podział składników majątku
Spółki Dzielonej został dokonany według stanu na dzień 1 lutego 2019 r.
Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona
jest Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej z dniem wpisu do rejestru podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związanego z emisją Akcji Podziałowych w ramach Podziału („Dzień
Wydzielenia”).
Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
Wydzielenie nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy. W ramach Podziału
kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 12.776.983,20 (dwanaście milionów
siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) poprzez emisję
Akcji Podziałowych, które zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej w trybie oferty publicznej (art. 3 ust.
1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Spółka Przejmująca podejmie stosowne działania w celu dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenie do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Zwykłych Akcji Podziałowych. W tym celu, Zarząd Spółki
Przejmującej w szczególności złoży wniosek o zatwierdzenie przez KNF memorandum informacyjnego, działając
zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt. 2) Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również wniosek o zawarcie umowy w sprawie
rejestracji Zwykłych Akcji Podziałowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz
wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW.
Podstawowym celem Podziału jest kontynuowanie Działalności Wydzielanej przez Spółkę Przejmującą, której
akcjonariat będzie odwzorowaniem akcjonariatu Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym, z zastrzeżeniem, że Akcje
Serii 0 będące własnością Spółki Dzielonej są traktowane jedynie jako narzędzie umożliwiające sprawne
przeprowadzenie Podziału. Z tego względu, Spółki będą dążyć do możliwie szybkiego wyeliminowania związków
kapitałowych pomiędzy nimi, poprzez umorzenie Akcji Serii 0 na zasadach opisanych poniżej.
W tym celu, niezwłocznie po wpisaniu Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców KRS, Spółka Dzielona i
Spółka Przejmująca zawrą umowę zbycia wszystkich Akcji Serii 0 na rzecz Spółki Przejmującej. Umowa ta będzie
przewidywała, że Spółka Przejmująca:
3)

nabędzie od Spółki Dzielonej własność wszystkich Akcji Serii 0 w Dniu Wydzielenia w celu ich umorzenia;
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Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do zapłaty Spółce Dzielonej ceny nabycia Akcji Serii 0 w kwocie
równej łącznej cenie emisyjnej tych akcji, czyli 2.988.750,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset
osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Po Dniu Wydzielenia, wszystkie Akcje Serii 0 będą akcjami własnymi Spółki Przejmującej, a Spółka Dzielona nie
będzie akcjonariuszem Spółki Przejmującej. Niezwłocznie po Dniu Wydzielenia, Zarząd Spółki Przejmującej
zarekomenduje walnemu zgromadzeniu Spółki Przejmującej umorzenie wszystkich Akcji Serii 0.

5. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ
EWENTUALNYCH DOPŁAT
5.1. Metody zastosowane do określenia Parytetu Wymiany Akcji
W celu ustalenia Parytetu Wymiany Akcji dokonano wyceny Spółki Dzielonej w tym wyceny zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona jest Działalność Wydzielana, która w wyniku
Podziału zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą oraz wyceny Spółki Przejmującej.
1)

Przy dokonywaniu wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działalności
Wydzielanej oraz Segmentu Innowacji i określaniu Parytetu Wymiany Akcji, Zarządy Spółki Dzielonej oraz
Spółki Przejmującej oparły się o wycenę sporządzoną przez Vestor Dom Maklerski S.A. z dnia 21 marca 2019
r., przygotowaną w oparciu o dwie metody wyceny przedsiębiorstw: metodę zdyskontowanych przepływów
pieniężnych (DCF) zastosowano przy sporządzaniu wyceny Działalności Wydzielanej oraz metodę ważonej
ryzykiem wartości bieżącej netto (rNPV) zastosowano przy sporządzaniu wyceny Segmentu Innowacji.
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) bazuje na spodziewanych przyszłych przepływach
pieniężnych, które należy zdyskontować przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej. Do mocnych
stron wyceny DCF zaliczyć można uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają do spółki oraz
kosztu pieniądza w czasie. Trudnościami przy sporządzaniu wyceny DCF są: duża ilość parametrów i założeń,
które należy oszacować i wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów.
Metoda ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto (rNPV) jest metodą stosowaną do prognozy przyszłych
przepływów pieniężnych w ryzykownych projektach. W wycenie spółek biotechnologicznych, polega ona na
ważeniu przepływów pieniężnych w poszczególnych fazach rozwoju leku prawdopodobieństwem sukcesu w
danej fazie. Prawdopodobieństwa sukcesu pochodzą z opracowań naukowych opartych na danych
statystycznych dla leków lub kandydatów na lek w konkretnych obszarach terapeutycznych np. w onkologii.
Głównymi zaletami tej metody jest uwzględnienie prawdopodobieństw zaistnienia przyszłych przepływów,
urealnienie bieżącej wartości przyszłych przepływów oraz odzwierciedlenie specyfiki biznesu. Wadami tej
metody i źródłami niepewności jest duża ilość założeń i wysoki poziom skomplikowania obliczeń.
Powyższe metody wyceny są powszechnie stosowane do ustalania wartości przedsiębiorstw i w ocenie
Zarządu Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów
pieniężnych do ustalenia wartości Działalności Wydzielanej (Segment Usługi i Bioinformatyka) oraz metody
ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto do ustalenia wartości Segmentu Innowacji jest adekwatne do
charakteru prowadzonej działalności i odzwierciedla w najlepszy sposób ich wartość rynkową dla celów
określenia stosunku wymiany akcji.
Wycena Spółki Dzielonej sporządzona przez Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, w oparciu o
wycenę Vestor Dom Maklerski S.A. z dnia 21 marca 2019 r., została dokonana w oparciu o metodę sum-ofthe-parts, oddzielnie traktując zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Segmentu Innowacji oraz
Działalności Wydzielanej (Usługi i Bioinformatyka). Segment Innowacji został wyceniony metodą rNPV –
wyceniając wybrane projekty innowacyjne oraz ważąc prawdopodobieństwami ich kolejne fazy. Wycena
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowi sumę części wyceny segmentów Usługi i
Bioinformatyka używając 5-letniego modelu DCF. Wycena Spółki Dzielonej stanowi sumę wyceny Segmentu
Innowacji oraz Działalności Wydzielanej.
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Ustalenie wyceny Spółki Dzielonej w tym wyceny jej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało
sporządzone na dzień 1 lutego 2019 r.
2)

Wycena Spółki Przejmującej została sporządzona przez Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej w
oparciu o metodę wartość aktywów netto, która zakłada, że wartość rynkowa kapitału własnego równa jest
wartości rynkowej aktywów pomniejszonej o wartość rynkową zobowiązań. Wartość majątku Spółki
Przejmującej ustalona została na dzień pokrycia w całości akcji Spółki Przejmującej i wynosi 2.988.750,00 zł
(słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). W ocenie
Zarządu Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej zastosowanie metody aktywów netto do ustalenia wartości
majątku Spółki Przejmującej jest adekwatne oraz w najlepszy sposób odzwierciedla wartość rynkową Spółki
Przejmującej dla celów określenia stosunku wymiany akcji.
Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca nie posiada żadnych zobowiązań, zaś jedynym składnikiem majątku i
aktywów spółki są środki zgromadzone na rachunku bankowym pochodzące z pokrycia jej kapitału
zakładowego (Akcji Serii 0) przyjęto, iż określona metodą aktywów netto wartość Spółki Przejmującej, na dzień
pokrycia w całości akcji, stanowi racjonalną podstawę określenia parytetu wskazanego w Planie Podziału.

Zgodnie z zastosowaną metodą wyceny, wartość Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2019 r. wynosi
1.357.672.000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa
tysiące złotych), a wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach, której prowadzona
jest Działalność Wydzielana wynosi 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset
siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych).
Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 6.388.491,60 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 15.971.229 (piętnaście milionów
dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł
(czterdzieści groszy) każda.
Wartość 1 (jednej) akcji Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2019 r. zgodnie z dokonaną wyceną wynosi 85,01 zł
(osiemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz).
Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 125.000 (sto
dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, które zostały pokryte
wkładem pieniężnym w kwocie 2.988.750,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych).
W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
Dzielonej, w ramach której prowadzona jest Działalność Wydzielana, Spółka Przejmująca wyemituje na rzecz
akcjonariuszy Spółki Dzielonej Akcje Podziałowe.
Wartość emisyjna 1 (jednej) Akcji Podziałowej wynosi 23,91 zł (dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt jeden
groszy).
Łączna wartość emisyjna Akcji Podziałowych wynosi 381.872.085,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów
osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych).
Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, zostanie przeznaczona na
kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

5.2. Parytet Wymiany Akcji
W oparciu o przyjęte w Planie Podziału założenia oraz metody wyceny zastosowane dla celów ustalenia wartości
majątku Spółki Dzielonej oraz wartości majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach
której prowadzona jest Działalność Wydzielana ustalono, że akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą jedną akcję
Spółki Dzielonej obejmie jedną akcję Spółki Przejmującej odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji Spółki
Dzielonej, czyli akcjonariusz Spółki Dzielonej:
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3)

za każdą (1) jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie

4)

(1) jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Przejmującej, a
za każdą (1) jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie
(1) jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Przejmującej.

przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki
Dzielonej.
Z uwzględnieniem powyższego, Parytet Wymiany Akcji będzie następujący:

Liczba akcji Spółki Dzielonej

Liczba akcji Spółki Przejmującej

1

1

Łączna wartość emisyjna wszystkich Akcji Podziałowych tj. 381.872.085,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów
osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) odpowiada wartości zorganizowanej części
przedsiębiorstwa w postaci Działalności Wydzielanej przenoszonej do Spółki Przejmującej.
Przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej Parytet Wymiany Akcji oznacza, że:
e)

f)

g)

h)

osoby będące akcjonariuszami Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym obejmą Akcje Podziałowe, przy
zachowaniu stosunku wymiany 1:1, gdzie na każdą 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej przypada 1 (jedna)
akcja Spółki Przejmującej;
z tytułu posiadania każdej 1 (jednej) akcji Spółki Dzielonej, osoba będąca akcjonariuszem Spółki Dzielonej
w Dniu Referencyjnym obejmie 1 (jedną) Akcję Podziałową, zachowując dotychczas posiadane akcje
Spółki Dzielonej;
osoby będące akcjonariuszami Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym obejmą Akcje Podziałowe
odpowiadające akcjom Spółki Dzielonej posiadanym przez tych akcjonariuszy zarówno w zakresie rodzaju
(akcje imienne lub na okaziciela), formy (akcje dokumentowe lub zdematerializowane), jak również treści
praw (akcje zwykłe lub uprzywilejowane);
łącznie za 15.971.229 (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą łącznie 15.971.229
(piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) Akcji
Podziałowych.

5.3. Dopłaty
W procesie Podziału nie przewiduje się wypłacania dopłat.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
W wyniku Podziału, akcjonariusze Spółki Dzielonej uprawnieni w Dniu Referencyjnym z akcji Spółki Dzielonej, staną
się w Dniu Wydzielenia akcjonariuszami Spółki Przejmującej, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania
Akcji Podziałowych.
Akcje Podziałowe zostaną przyznane, z zachowaniem Parytetu Wymiany Akcji, podmiotom będącym
akcjonariuszami Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym.
Akcje Podziałowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej w rodzaju (akcje imienne lub na okaziciela),
formie (akcje dokumentowe lub zdematerializowane) oraz o treści praw (akcje zwykłe lub uprzywilejowane)
odpowiadającym rodzajowi, formie oraz treścią praw akcji Spółki Dzielonej zapisanych na rachunku papierów
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wartościowych danego akcjonariusza Spółki Dzielonej oraz w księdze akcyjnej Spółki Dzielonej, według stanu na
Dzień Referencyjny.
Akcje Podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem KDPW,
z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych, które zostaną wydane przez Zarząd Spółki Przejmującej na żądanie
uprawnionych akcjonariuszy według stan posiadania Akcji Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PODZIAŁOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ
Akcje Podziałowe będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą począwszy od
początku roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia.

8. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ INNYM OSOBOM
SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ
W Spółce Dzielonej nie istnieją akcjonariusze ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, za wyjątkiem
akcjonariuszy Spółki Dzielonej uprawnionych z imiennych akcji serii A Spółki Dzielonej uprzywilejowanych co do
głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa glosy na walnym zgromadzeniu Spółki Dzielonej
(„Uprzywilejowane Akcje Spółki Dzielonej”).
W związku z powyższym, nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych uprawnień akcjonariuszom
Spółki Dzielonej ani innym osobom, za wyjątkiem wydania – zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji - akcjonariuszom
Spółki Dzielonej uprawnionym w Dniu Referencyjnym z Uprzywilejowanych Akcji Spółki Dzielonej, dokumentowych,
imiennych akcji Spółki Przejmującej uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą taką akcję Spółki
Przejmującej przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki Przejmującej.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA
UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

CZŁONKÓW

ORGANÓW

SPÓŁEK

ORAZ

INNYCH

OSÓB

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej,
jak również innym osobom uczestniczącym w Podziale.

10. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB
ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ
10.1. Majątek Spółki Przejmującej
Spółce Przejmującej w ramach Podziału przypadnie majątek w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki Dzielonej w ramach, której prowadzona jest Działalność Wydzielana.
Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń Spółki Dzielonej przypadających
Spółce Przejmującej stanowi Załącznik 1 do Planu Podziału.
10.2. Majątek Spółki Dzielonej
W przypadku, gdy jakikolwiek składnik majątku Spółki Dzielonej nie został wyszczególniony w Planie Podziału, a w
szczególności w Załącznikach 1-3 do Planu Podziału, wśród majątku przypadającego Spółce Przejmującej
przyjmuje się, że pozostaje on w majątku Spółki Dzielonej, chyba że taki składnik majątku jest wykorzystywany w
ramach Działalności Wydzielanej lub jest z nią funkcjonalnie związany, to z Dniem Wydzielenia stanie sią
własnością Spółki Przejmującej. Reguła ta ma odpowiednie zastosowanie do praw innych niż własność.
10.3. Zasady zmian składników majątku Spółki Przejmującej
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W okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić
dotychczasową działalność gospodarczą, w tym w ramach Działalności Wydzielanej. Skutkiem tego, w tym okresie
mogą nastąpić zmiany składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających Spółce Przejmującej w ramach
Podziału i wskazanych w Planie Podziału. Jakiekolwiek składniki majątku (aktywa lub pasywa) wynikające lub
uzyskane z realizacji praw i zobowiązań, przypisanych Spółce Przejmującej w Planie Podziału, w szczególności
wynikające z prowadzenia Działalności Wydzielanej, staną się z Dniem Podziału składnikami majątku Spółki
Przejmującej.
W szczególności, gdy w okresie od podpisaniu Planu Podziału do Dnia Wydzielenia dojdzie do:
1)

zawarcia przez Spółkę Dzieloną umowy w ramach Działalności Wydzielanej, to prawa i obowiązki z takiej
umowy zostają przypisane Spółce Przejmującej;

2)

zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału
przypadają Spółce Przejmującej lub gdy taki składnik majątku jest wykorzystywany w ramach Działalności
Wydzielanej bądź jest z nią funkcjonalnie związany, to surogaty otrzymane w zamian za te aktywa będą
przysługiwać Spółce Przejmującej;
powstania lub ujawnienia jakichkolwiek roszczeń lub zobowiązań Spółki Dzielonej związanych z
Działalnością Wydzielaną, w tym również objętych postępowaniem sądowym, zabezpieczającym,
egzekucyjnym, administracyjnym lub podatkowym, to takie roszczenia lub zobowiązania zostają
przypisane Spółce Przejmującej; nie narusza to przepisów prawa określających zasady odpowiedzialności
spółek uczestniczących w podziale za zobowiązania.

3)

10.4. Kwestie pracownicze
W związku z Podziałem, Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy, a
pracownicy Spółki Dzielonej, którzy świadczą swoją pracę głównie na rzecz lub w odniesieniu do Działalności
Wydzielanej staną się, na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy, w Dniu Wydzielenia pracownikami Spółki
Przejmującej.
Pracownicy Spółki Dzielonej, którzy w wyniku Podziału staną się pracownikami Spółki Przejmującej zostaną o tym
poinformowani we właściwym trybie i terminach.
Z Dniem Wydzielenia, Spółce Przejmującej przypadną wszelkie prawa i obowiązki związane z osobami
współpracującymi ze Spółką Dzieloną w zakresie Działalności Wydzielanej na podstawie umów cywilnoprawnych.
Zanonimizowana lista pracowników oraz współpracowników, którzy staną się w Dniu Wydzielenia pracownikami
lub współpracownikami Spółki Przejmującej stanowi Załącznik 2 do niniejszego Planu Podziału.

11. PODZIAŁ POMIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ
ZASADY PODZIAŁU
Akcje Podziałowe w Spółce Przejmującej zostaną przyznane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki Dzielonej, przy zachowaniu Parytetu Wymiany Akcji
i na zasadach opisanych w Planie Podziału.
Dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowają wszystkie posiadane akcje Spółki Dzielonej.
Po dokonaniu Podziału, struktura akcjonariatu Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie w związku z przeprowadzeniem
Podziału, z zastrzeżeniem że Spółka Przejmująca W Dniu Wydzielenia nabędzie w celu umorzenia wszystkie Akcje
Serii 0.
Po dokonaniu Podziału, w Dniu Wydzielenia struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej będzie przedstawiała się w
sposób określony w tabeli poniżej.
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Akcjonariusz

Łączny udział w kapitale
zakładowym Spółki Przejmującej

Łączny udział w ogólnej
liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki
Przejmującej

99,22 %

99,38 %

0,78 %

0,62 %

Akcjonariusze Spółki Dzielonej
uprawnieni z akcji Spółki Dzielonej w
Dniu Referencyjnym

Spółka Przejmująca (akcje własne –
Akcje Serii 0)

Po dokonaniu Podziału, po umorzeniu Akcji Serii 0 przez Spółkę Przejmującą oraz przy założeniu braku transakcji
na Akcjach Podziałowych, struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej będzie przedstawiała się w sposób określony
w tabeli poniżej.

Akcjonariusz

Łączny udział w kapitale
zakładowym Spółki Przejmującej

Łączny udział w ogólnej
liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki
Przejmującej

100,00 %

100,00 %

Akcjonariusze Spółki Dzielonej
uprawnieni z akcji Spółki Dzielonej w
Dniu Referencyjnym

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Realizacja Podziału jest uzależniona od zatwierdzenia przez KNF stosownych dokumentów ofertowych
sporządzonych przez Spółkę Przejmującą zgodnie z wymogami Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczących
przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Podziałowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Podziałowych do
obrotu na rynku regulowanym.

13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU
Do Planu Podziału dołączono następujące załączniki:
Załącznik 1

Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń Spółki Dzielonej przypadających
Spółce Przejmującej

Załącznik 2

Zanonimizowana lista pracowników oraz współpracowników

Załącznik 3

Wykaz umów
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Załącznik 4

Wykaz akcji i udziałów w Spółkach zależnych przypadających Spółce Przejmującej

Załącznik 5

Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

Załącznik 6

Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Podziału

Załącznik 7

Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej

Załącznik 8

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej

Załącznik 9

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Podziału na dzień
pokrycia w całości akcji Spółki Przejmującej tj. na dzień 25 marca 2019 r. w takim samym układzie
i przy wykorzystaniu takich samych metod jak bilans roczny

Załącznik 10

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej, przedstawionym w
bilansie sporządzonym na dzień 1 lutego 2019 r. w takim samym układzie i przy wykorzystaniu
takich samych metod jak bilans roczny

Załącznik 11

Oświadczenie

zawierające

informacje

o

stanie

księgowym

Działalności

Wydzielanej,

przedstawionym w bilansie sporządzonym na dzień 1 lutego 2019 r. w takim samym układzie i
przy wykorzystaniu takich samych metod jak bilans roczny Spółki Dzielonej

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca wyjaśniają, że do Planu Podziału nie załączono załącznika wskazanego
w art. 534 § 2 pkt 4 KSH w odniesieniu do Spółki Dzielonej, z uwagi na zastosowanie wyjątku z art. 534 § 4 KSH.

13. PODPISANIE PLANU PODZIAŁU
Zgodnie z art. 533 KSH, Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej uzgodniły oraz przyjęły niniejszy
Plan Podziału o treści zgodnej z art. 534 KSH, w dniu 28 marca 2019 r., co potwierdzają poniższe podpisy:

Za Spółkę Dzieloną:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Za Spółkę Przejmującą:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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Załącznik 1: Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń Spółki Dzielonej
przypadających Spółce Przejmującej

Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń Spółki Dzielonej przypadających Spółce
Przejmującej

W wyniku Podziału na Spółkę Przejmująca przejdzie własność rzeczowego majątku trwałego wykorzystywanego przez
Segment Usługowy w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej tj. Dział Chemii Kontraktowej, Dział Biologii (w skład
w którego wchodzą następujące departamenty: Dział Analityki, Dział Biochemii, Dział Biologii Molekularnej, Dział
Zachowania Jakości), Administrację oraz Dział Sprzedaży, wyszczególnionego w tabeli w punkcie A poniżej,
a związanego z wykonywaniem przez Spółkę Dzieloną działalności polegającej na świadczeniu laboratoryjnych usług
badawczo-rozwojowych.

A. Wykaz środków trwałych przypadających Spółce Przejmującej

Numer

Grupa
symbol

Nazwa

Nr dokumentu pozyskania

1070

4

Komputer

380/09/2015/FRA

0012/2007

8

Wyposażenie - meble biurowe

0020/2007

8

Sejf HTP FX 2003

0027/2008

8

Zestaw biurowy

FA 000101/05/2008

0028/2008

8

Zestaw biurowy

FA 000101/05/2008

0029/2008

8

Zestaw biurowy

FA 000101/05/2008

0030/2008

8

Zestaw biurowy

FA 000101/05/2008

0038/2008

8

Reaktor chemiczny

ZD/0238/12/08

0042/2009

8

Wymieniacz jonowy

30331875

0045/2009

8

Mieszadło magnetyczne IKAMAG RCT

9200838

0046/2009

8

Łuskarka do lodu

07/2009

0049/2009

8

Kolumna z osprzętem

0050/2009

8

Kolumny preparatywne

0052/2009

8

System próżniowy + wyparka rotacyjna

9201313

0056/2009

8

Waga z wew. kalibracją 0,01g/2000g

9201313

0057/2009

8

Klimatyzator Zibro PX-643

0058/2009

8

Klimatyzator Zibro SC-1246

0059/2009

8

Oziębiarka przepływowa FL601

0060/2009

8

Aparat do transferu białek

1965-06-09

0061/2009

8

Aparat do elektroforezy

1965-06-09

0062/2009

8

Wyparka rotacyjna

9201463

0063/2009

8

System próżniowy

9201519

0064/2009

8

Wymrażacz

2260386494

0065/2009

8

Lampa CAMAG

2260381328

0066/2009

8

Hei-Tec Magnetic I

2260381684

105/09/07+75/09/07
7/11/07+71540

09/558
91087/2009

F/16505/2009
288/GT/2009
9201326
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0067/2009

8

Hei-Tec Magnetic II

2260381684

0068/2009

8

Pehametr

151/2009

0069/2009

8

Reaktor szklany 10 000 ml

B/223900

0070/2009

8

Mieszadło magnetyczne I

Umowa z dn. 03-08-2009

0071/2009

8

Mieszadło magnetyczne II

Umowa z dn. 03-08-2009

0072/2009

8

PH -Metr Pt1000 "AM" I

Umowa z dn. 03-08-2009

0073/2009

8

PH -Metr Pt1000 "AM" II

Umowa z dn. 03-08-2009

0074/2009

8

PH -Metr inLab411 "AM"

Umowa z dn. 03-08-2009

0075/2009

8

Komplet
pipet
wyposażeniem "AM"

0076/2009

8

Zestaw szkła laboratoryjnego "AM"

Umowa z dn. 03-08-2009

0077/2009

8

Zestaw mieszadeł "AM"

Umowa z dn. 03-08-2009

0078/2009

8

Okulary ochronne "AM"

Umowa z dn. 03-08-2009

0079/2009

8

Gogle ochronne "AM"

Umowa z dn. 03-08-2009

0080/2009

8

Dry-bag Aldrich "AM"

Umowa z dn. 03-08-2009

0081/2009

8

Maski ochronne "AM"

Umowa z dn. 03-08-2009

0083/2009

8

Kolumna ORpak

0084/2009

8

System próżniowy SC920

9201977

0085/2009

8

Miernik próżni

9201976

0086/2009

8

Lodówka z zamrażalnikiem

0092/2009

8

System próżniowy

9202071

0093/2009

8

Zestaw mebli

40/2009

0094/2009

8

Wyparka IKA z osłoną

0095/2009

8

Demineralizator

0096/2009

8

Wytrząsarka vortex

9202095

0098/2009

8

System reaktora 20 l

9260017

0099/2009

8

Wyparka z wyposażeniem

0100/2009

8

Termostat cyrkulacyjny

9202214

0101/2009

8

System próżniowy SC920

9202262

0102/2009

8

Wyparka

2260409290

0103/2009

8

Wyparka

2260409290

0104/2009

8

Oziębiarka przepływowa

9202388

0106/2009

8

Waga laboratoryjna

9202326

0107/2009

8

Waga laboratoryjna

9202326

0108/2009

8

Waga laboratoryjna

9202361

0109/2009

8

System próżniowy

9202374

0110/2009

8

Wyparka

2260399724

0111/2009

8

Sonifikator

2260411871

0112/2009

8

Łączniki do aparatury - szkło laboratoryjne

8300112288

0113/2009

8

Zestaw mieszadełek magnetycznych

0114/2009

8

Statywy laboratoryjne

automatycznych

z
Umowa z dn. 03-08-2009

09/921

FS/000527/10/2009/CE

2260401366, 2260404988
82/10/H/09

FVS/1247/09

9202404
2260407804
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0115/2009

8

Zestaw pipet

FA/2723/2009

0116/2009

8

Naczynie Dewara

9202331

0117/2009

8

Zestaw mieszadeł magnetycznych

9202298

0119/2009

8

Złącza, krystalizatory

0120/2009

8

Aparat Western Blot

0121/2009

8

Zestaw pipet

0122/2009

8

Naczynie Dewara

0123/2009

8

Cieplarka

0124/2009

8

Zestaw mebli

0126/2009

8

Kostkarka do lodu

0127/2009

8

Pompa membranowa

0136/2009

8

Dygestorium

F/000450/09/M

0140/2009

8

Aparat do elektroforezy

BR 4122/12/09

0142/2009

8

Wytrząsarka
temperatury

0144/2009

8

Detektor Corona z kompresorem

0145/2009

8

Zestaw
drobnego
laboratoryjnego

0147/2010

8

Kolby miarowe powyżej 1 l

FS-123/10/KR1

0148/2010

8

Kolby miarowe poniżej 1 l

FS-123/10/KR1

0149/2010

8

Kolby gruszkowe

FS-123/10/KR1

0150/2010

8

Zestaw krystalizatorów z wyposażeniem

FS-123/10/KR1

0151/2010

8

Kociołek reakcyjny z wyposażeniem

FS-123/10/KR1

0152/2010

8

Zestaw pipet z wyposażeniem

FS-123/10/KR1

0154/2010

8

Łaźnia ultradźwiękowa

0158/2010

8

Komora II klasy bezpieczeństwa

2260432847

0159/2010

8

Zawór do dozowania gazu

8300120813

0160/2010

8

Mini-P Tet

0164/2010

8

Zestaw mebli I

mar.10

0167/2010

8

Zestaw zlewek 2000 ml Sel-2

290/10

0168/2010

8

Zestaw kolb szklanych Sel-2

261/10

0169/2010

8

Zestaw szkła laboratoryjnego 0876 Pliva 1
Sel-2

002/SCA/F-VAT/10

0170/2010

8

Zestaw szkła laboratoryjnego Pliva 2 Sel-2

003/SCA/F-VAT/10

0171/2010

8

Zestaw szkła laborat.: kolby z wyposażeniem
Sel-2

414/10

0172/2010

8

Zestaw kolb szklanych Sel-2

477/10

0173/2010

8

Aparat do elektroforezy

BR 0595/02/10

0180/2010

6

UPS Lestar SE- 1500S

FS/001311/03/2010/CE

0181/2010

6

UPS Lestar SE- 1500S

FS/001312/03/2010/CE

0182/2010

6

UPS Fideltronik LUPUS KR 3000

FS/001312/03/2010/CE

0183/2010

6

UPS Fideltronik LUPUS KR 1000

FS/0001313/03/2010/CE

FS/106/11/2009/BB
BR 3651/11/09
FA/2916/2009
2260392633
1277/2009
43/2009

-

431/IV/12/2009

inkubator

9202713

z

regulacją
1353/2009
574/09

wyposażenia
FS-3760/09/KR1

10200074, 10200089

BR 0491/02/10
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0184/2010

8

Kolumna do HPLC

8300124925

0185/2010

8

Kolumna do HPLC

8300124925

0186/2010

8

Kolumna do HPLC

8300124925

0187/2010

8

Kolumna do HPLC

8300124925

0188/2010

8

Waga laboratoryjna WTB 200

0194/2010

8

Chromatograf HPLC

0198/2010

4

Switche 3Com

FS/000575/03/2010/CE

0199/2010

6

UPS Lestar

FS/000575/03/2010/CE

0200/2010

8

Uchwyty

2260438452

0201/2010

8

Złączki krzyżowe

2260438452

0202/2010

8

Zestaw termometrów laboratoryjnych

2260438452

0203/2010

8

Mieszadło magnetyczne

2260438452

0204/2010

8

Mieszadło magnetyczne

2260438452

0205/2010

8

Mieszadło magnetyczne

2260438452

0206/2010

8

Mieszadło magnetyczne

2260438452

0207/2010

8

Mieszadło magnetyczne

2260438452

0208/2010

8

Mieszadło magnetyczne

2260438452

0209/2010

8

Mieszadło magnetyczne

2260438452

0210/2010

8

Mieszadło magnetyczne

2260438452

0211/2010

8

Mieszadło magnetyczne

2260438452

0212/2010

8

Mieszadło magnetyczne

2260438452

0213/2010

8

Złączki krzyżowe

2260438452

0220/2010

8

Zestaw statywów

2260438452

0222/2010

8

Chiller z podgrzewaczem

2260438452

0223/2010

8

Lampa UV

2260437384

0224/2010

8

Mieszadło magnetyczne

2260433510

0225/2010

8

Wirówka Mini

2260437709

0226/2010

8

Waga laboratoryjna

FS-708/10/KR1

0227/2010

8

Waga laboratoryjna

FS-708/10/KR1

0228/2010

8

Kriometr M-560

FVS/0348/10

0229/2010

8

Wykraplacz wtórny

FVS/0336/10

0230/2010

8

Butelka Woulff'a

FVS/0336/10

0231/2010

8

Szafa metalowa RAL 7035

0232/2010

8

Biurko z panelem

FA/000131/03/2010

0233/2010

8

Biurko z panelem

FA/000131/03/2010

0234/2010

8

Kontener MDD-KD63

FA/000131/03/2010

0235/2010

8

Kontener OGI-KD73

FA/000131/03/2010

0236/2010

8

Biurko MDD-BA65K

FA/000131/03/2010

0237/2010

8

Kontener MDD-KD63

FA/000131/03/2010

0238/2010

8

Szafa OGI-K5104

FA/000131/03/2010

0239/2010

8

Szafa aktowa OGI-K5404

FA/000131/03/2010

418/02/2010/FVS
093/10

13-paź
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0240/2010

8

Biurko MDD-BA10K

FA/000131/03/2010

0241/2010

8

Szafa OGI-K5104

FA/000133/03/2010

0242/2010

8

Biurko z panelem

FA/000133/03/2010

0243/2010

8

Biurko z panelem

FA/000133/03/2010

0244/2010

8

Kontener MDD-KD63

FA/000133/03/2010

0245/2010

8

Kontener MDD-KD63

FA/000133/03/2010

0246/2010

8

Biurko z osłoną

FA/000132/03/2010

0247/2010

8

Biurko z osłoną

FA/000132/03/2010

0248/2010

8

Szafa aktowa narożna

FA/000132/03/2010

0249/2010

8

Szafa aktowa

FA/000132/03/2010

0250/2010

8

Szafka OGI-K3404

FA/000132/03/2010

0251/2010

8

Zestaw kolb

10200637

0252/2010

8

Krystalizatory

10200637

0253/2010

8

Rozdzielacze szklane

10200637

0254/2010

8

Butla Woulff'a

10200637

0255/2010

8

Kolby destylacyjne

10200637

0256/2010

8

Zestaw mebli II

0257/2010

8

Kolumna do HPLC

8300124927

0258/2010

8

Kolumna do HPLC

8300124927

0259/2010

8

Kolumna do HPLC

8300124927

0260/2010

8

Kolumna do HPLC

8300124927

0261/2010

8

Kolumna do HPLC

8300124927

0262/2010

8

Kolumna szklana

171/10

0263/2010

8

Kolumna szklana

171/10

0264/2010

8

Kolumna szklana

171/10

0265/2010

8

Kolumna szklana

171/10

0266/2010

8

Kolumna szklana

188/10

0267/2010

8

Kolumna szklana

188/10

0268/2010

8

Kolumna szklana

188/10

0269/2010

8

Kolumna szklana

188/10

0271/2010

8

Zestaw termometrów laboratoryjnych

495/10

0273/2010

8

Zestaw do reakcji na statywach

FS-561/10/KR1

0274/2010

8

Zestaw pojemników na preparaty

FS-565/10/KR1

0275/2010

8

Zestaw kranów szklanych

FS-565/10/KR1

0276/2010

8

Złącza do destylacji próżniowej

FS-565/10/KR1

0277/2010

8

Płuczki do gazów

FS-565/10/KR1

0278/2010

8

Zestaw buteleczek z zatyczkami

0279/2010

8

Zestaw fiolek bursztynowych 2ml

A/2010/0369

0280/2010

8

Zestaw statywów

2260438914

0281/2010

8

Zestaw szkła: kolumny + rezerwuary

0282/2010

8

Zestaw szkła: wkraplacze

06/2010

10200472

293/10
2260445550
492

CZĘŚĆ VI

ZAŁĄCZNIKI

0283/2010

8

Odbiornik do destylacji

8300127153

0284/2010

8

Pręty do wyjmowania mieszadełek

2260444393

0285/2010

8

Zestaw podnośników laboratoryjnych

2260444393

0286/2010

8

Wytrząsarka uniwersalna

0289/2010

8

Lodówka

2260448088

0290/2010

8

Kolby trójszyjne

2260446916

0291/2010

8

Kolby trójszyjne

2260446630

0292/2010

8

Chłodnica Dimroth

10200768

0293/2010

8

Pipety szklane

10200768

0294/2010

8

Probówki Duran

10200768

0295/2010

8

Rezerwuary

0296/2010

8

Zestaw pierścieni stalowych

FS-873/10/KR1

0297/2010

8

Zestaw drobnego wyposażenia

FS-873/10/KR1

0300/2010

8

System próżniowy SC920

0301/2010

8

Zestaw do chromatografii wysokociśnieniowej
(HPLC)

0303/2010

8

Wymrażacz próżniowy

0305/2010

8

Zestaw szkła: tryskawki, statywy, kolby,
rozdzielacze

0308/2010

8

Zestaw reaktorów z uszczelkami

0309/2010

8

Zestaw szkła: rozdzielacze

10200986

0310/2010

8

Zestaw szkła: rozdzielacze 100 ml

10201030

0311/2010

8

Zestaw szkła: chłodnice

10200950

0312/2010

8

Zestaw drobnego sprzętu: pęsety

10200950

0313/2010

8

Zestaw pipet automatycznych

10200945

0314/2010

8

Zestaw szkła: kolby

10200945

0315/2010

8

Zestaw: łączniki i klamry

2260444811

0316/2010

8

Zestaw szkła: kolby

2260444811

0317/2010

8

Zestaw tryskawek

2260444811

0318/2010

8

Zestaw szkła: lejki ze spiekiem Buchnera

2260444811

0319/2010

8

Pompki wodne - zestaw

2260444811

0320/2010

8

Zestaw szkła: krystalizatory

852/10

0321/2010

8

Zestaw szkła: cylindry

852/10

0322/2010

8

Zestaw szkła: zlewki

852/10

0323/2010

8

Zestaw szkła: pipety

852/10

0324/2010

8

Zestaw szkła: lejki

852/10

0325/2010

8

Zestaw szkła: butle

852/10

0326/2010

8

Zestaw kolumn Ascentis Espress z uchwytem

8300129680

0327/2010

8

Mieszadło magnetyczne IKA RTC

2260454809

0328/2010

8

Mieszadło magnetyczne IKA RTC

2260454809

0329/2010

8

Mieszadło magnetyczne VMS-C7

2260454809

0330/2010

8

Mieszadło magnetyczne VMS-C7

2260454809

043/03/10

352/10

10200673
T/2010/090, 8300128991
8300129682
10200804
16023
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0331/2010

8

Statyw zestaw

2260454809

0332/2010

8

Statyw zestaw

2260454809

0333/2010

8

Krzesła Iso Black

F/000434/10

0334/2010

8

Krzesła Stillo

F/000434/10

0336/2010

8

System próżniowy SC920

2260438453, 2258010117

0337/2010

8

System próżniowy SC920

2260438453, 2258010117

0338/2010

8

System próżniowy SC920

2260438453, 2258010117

0339/2010

8

System próżniowy SC920

2260438453, 2258010117

0340/2010

8

Mieszadła magnetyczne - zestaw

2260438453, 2258010117

0341/2010

8

Węże silikonowe

0342/2010

8

Schodki na kółkach

0343/2010

8

Zestaw mieszadełek

FS-1045/10/KR1

0344/2010

8

Chłodnica Dimrotha

10201127

0345/2010

8

Głowa destylacyjna

8300132403

0347/2010

8

Stół wyspowy 1

F/000159/10/M

0348/2010

8

Stół wyspowy 2

F/000159/10/M

0349/2010

8

Dygestorium 1 (180)

F/000159/10/M

0350/2010

8

Dygestorium 2 (180)

F/000159/10/M

0351/2010

8

Dygestorium 3 (180)

F/000159/10/M

0352/2010

8

Dygestorium 4 (150)

F/000159/10/M

0353/2010

8

Dygestorium 5 (150)

F/000159/10/M

0354/2010

8

Dygestorium WALK IN 1 (210)

F/000159/10/M

0355/2010

8

Dygestorium WALK IN 2 (210)

F/000159/10/M

0358/2010

8

Węże silikonowe

0361/2010

8

Stojak na prospekty

627/10/05

0362/2010

8

Stojak na prospekty

627/10/05

0363/2010

8

Zegar ścienny

231697

0364/2010

8

Zegar ścienny

231697

0365/2010

8

Opalarka

0368/2010

8

Zestaw szkła

0369/2010

4

Monitor

0370/2010

8

Kolumna chromatograficzna do HPLC

8300131106

0371/2010

8

Reduktor do amoniaku

4171939378

0374/2010

8

Czasza grzejna

2260466457

0381/2010

8

Mieszadło magnetyczne

B/236354

0382/2010

8

Mini wytrząsarka platformowa

B/235471

0383/2010

8

System próżniowy SC920

10201772

0386/2010

8

Komplet krzeseł

F/000502/10

0391/2010

8

Zestaw mieszadeł magnetycznych z wyposaż.
lab Sel4

2260469731

00348/12/PL/2009,
00003/12/PL/
9202574

00262/03/PL/2010

82999/8011/2010

FS/000211/02/2010/KRA
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0392/2010

8

Zestaw mieszadeł magnetycznych z wyposaż.
lab Sel5

2260469731

0393/2010

8

Zestaw
kolumn
AstecChirobiotic

8300136093

0394/2010

8

Kolumna chromatograficzna Chiralpak Perlan
z wypos

0395/2010

4

Switch 3com

0397/2010

8

System próżniowy SC920

10201964

0398/2010

8

System próżniowy SC920

10201964

0399/2010

8

Chłodziarka przepływowa

2260476445

0402/2010

8

Wytrząsarka

2260476081

0403/2010

8

Zamrażarka niskotemperaturowa

FVS 784/10

0412/2010

8

Ciekło-scyntylacyjny czytnik mikropłytkowy

548/08/2010

0414/2010

8

Zestaw mieszadeł magnetycznych

2260452271

0415/2010

8

Wyparka Heidolph z syst próżn i chłodziarką
cyrkul

2250642977

0416/2010

8

Zestaw mebli lab Sel4

35/2010

0417/2010

8

Zestaw mebli lab Sel3

34/2010

0419/2010

8

Pehametr z elektrodą

44/2010

0420/2010

8

Pompa próżniowa do sączenia

0421/2010

8

Zestaw szkła laboratoryjnego

1920/2010

0422/2010

8

Zestaw pipet automatycznych

FAAB/000035/08/2010

0423/2010

8

Dygestorium metalowe

F/000296/10/M

0424/2010

8

Dygestorium metalowe

F/000296/10/M

0425/2010

8

Dygestorium metalowe

F/000296/10/M

0426/2010

8

Dygestorium metalowe

F/000296/10/M

0427/2010

8

Dygestorium metalowe

F/000296/10/M

0428/2010

8

Dygestorium metalowe

F/000296/10/M

0429/2010

8

Dygestorium metalowe

F/000296/10/M

0430/2010

8

Dygestorium metalowe

F/000296/10/M

0431/2010

8

Dygestorium metalowe

F/000296/10/M

0432/2010

8

Dygestorium metalowe

F/000296/10/M

0433/2010

8

Stół wyspowy AGLODROM z nadstawką

F/000296/10/M

0434/2010

8

Stół wyspowy AGLODROM z nadstawką

F/000296/10/M

0435/2010

8

Oziębiarka przepływowa

0436/2010

8

Myjka do oczu

0437/2010

8

Lodówka laboratoryjna

75/08/PR/2010

0438/2010

8

Lodówka laboratoryjna

20/09/PR/2010

0439/2010

8

Waga analityczna

0443/2010

8

Kolumna chromatograficzna do HPLC

0444/2010

8

Komplet szkła laboratoryjnego

0445/2010

8

Drobny sprzęt laboratoryjny

chromatograficznych

A/2010/1107
FS/000676/07/2010/KRA

FS-1821/10/KR1

10202358
2559/10/FVS

FS-1932/10/KR1
A/2010/1370
10202450
2260484376
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0446/2010

8

Komplet szkła laboratoryjnego

0447/2010

8

Drobny sprzęt laboratoryjny

FS-2154/10/KR1

0448/2010

8

Zestaw kolumn

100/09/PR/2010;
57/09/PR/2010

0449/2010

7

Samochód osobowy Citroen Xsara Picasso

umowa JG359A

0450/2010

7

Samochód osobowy Citroen C4

umowa LB335F

0454/2010

8

Mieszadło mechaniczne

FS-2201/10/KR1

0455/2010

8

Mieszadło mechaniczne

FS-2201/10/KR1

0457/2010

8

Lampa UV Polygen D-2

377/10

0458/2010

8

Detektor gazu HCN

TN/06/10/10

0459/2010

8

Wytrząsarka z inkubatorem Omegalab

125/09/2010

0462/2010

8

System reaktora 50 L z wyposażeniem

10203038

0464/2010

8

Zestaw krzeseł

0466/2010

8

Naczynie Dewara

0467/2010

8

Lodówka laboratoryjna

0468/2010

8

Harvester

0469/2010

8

Niszczarka

0474/2010

8

Spektrometr masowy

0477/2010

8

Szafa bezpieczeństwa

0483/2010

8

Lampa UV

0486/2010

8

Mikroskop z kamerą

0487/2011

8

Western Blot - zestaw

0488/2010

8

Lodówka laboratoryjna

0489/2011

8

Wyparka + system próżniowy SC920

0490/2011

8

Ekspres do kawy Saeco

0496/2010

8

Kuchenka mikrofalowa

0497/2010

8

Pompa MPC 601 Tp

0498/2011

8

Suszarka próżniowa wraz z przyłączem

0499/2010

8

Rotor do wirówki z adapterem do płytek PCR

0500/2010

8

Zestaw szkła laboratoryjnego - SEL2

0504/2011

8

Aspirator próżniowy VacuSafe Comfort

0505/2011

8

Aspirator próżniowy VacuSafe Comfort

0506/2011

8

Rękojeść Vacuboy

100/2011/FDEV

0507/2011

8

Rękojeść Vacuboy

101/2011/FDEV

0508/2011

8

Łaźnia termostatowana

0509/2011

4

Drukarka kodów kreskowych

0514/2011

8

Wyparka RV 10 DIGT-EU VERTICA

0515/2011

8

Wyparka RV 10 DIGT-EU VERTICA

0516/2011

8

Wyparka RV 10 DIGT-EU VERTICA

0517/2011

8

Zestaw mebli

0519a/2011

4

Laptop Lenovo

10202605

F/001007/10

FS/000815/01/2011/KRA

100/2011/FDEV
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0520/2011
połączone z 519
w 519a

4

Laptop Lenovo

0521/2011

4

Laptop Lenovo

0522/2011

4

Laptop Lenovo

0529/2011

8

Zestaw kolumn chiralnych

0530/2011

8

Automatyczna stacja MultiPRÓBE

0531/2011

8

Automatyczna stacja MultiPRÓBE II cz.

0532/2011

4

Laptop Lenovo L512

0533/2011

4

Laptop Lenovo L512

0535/2011

8

Stacja do barwienia

0537/2011

4

iPad z etui

0539/2011

5

Termostat JULABO do syntezy chemicznej

0540/2011

8

Stacja do zatapiania EC 350 (kpl) - DOT

31422736

0541/2011

8

Procesor tkankowy STP 120-1

31422734

0542/2011

8

Zestaw mikrotomu rotacyjnego HYRAC M 25

31422898

0543/2011

8

Zestaw pipet research, statyw na pipety

0547/2011

4

laptop

0549/2011

8

WYSOKOCIŚNIENIOWA POMPA

0550/2011

8

Automatyczna stacja przygotowania próbek
MultiPRÓBE

1000/2015

4

Laptop

FS-528/6/2015/KRA

1001/2015

4

Laptop

FS-528/6/2015/KRA

1002/2015

8

Pipetus

2860002855

1003/2015

8

Pipetus

2860002855

1004/2015

8

Pipetus

2860002855

1005/2015

8

Pipetus

2860002855

1006/2015

8

Pipetus

2860002855

1007/2015

4

Laptop

FS-1063/6/2015/KRA

1009/2015

8

zasilacz do elektroforezy POWER PACK

2015123063

1011/2015

8

Pompa Aspiracyjna VACUSAFE

FVS/0885/15

1014/2015

4

Laptop

FS-1593/6/2015/KRA

1015/2015

4

Laptop

FS-1593/6/2015/KRA

1016/2015

4

Laptop

FS-1593/6/2015/KRA

1017/2015

4

Laptop

FS-1593/6/2015/KRA

1020/2015

8

System HPLC

1023/2015

8

Naczynie Dewara

1024/2015

8

Kompletna głowica magnetyczna

1025/2015

4

Laptop

FS-623/7/2015/DIR

1026/2015

4

Laptop

FS-623/7/2015/DIR

1027/2015

4

Laptop

FS-623/7/2015/DIR

1028/2015

8

System UHPLC

FS/002412/07/2011/CE

FS/000847/08/2011/CE

LS/14/09/000917

FA/2199/2011
FS/000521/09/2011/CE
867/09/2011
716/08/2011 (BioAnalytic)

2/15/FVW
2560136422
15203225

3/15/FVW
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1029/2015

8

System UHPLC

4/15/FVW

1030/2015

4

Laptop

FS-2016/7/2015/KRA

1032/2015

4

Laptop

FS-2016/7/2015/KRA

1033/2015

4

Laptop

FS-2016/7/2015/KRA

1034/2015

4

Laptop

FS-2016/7/2015/KRA

1041/2015

8

Zestaw pipet

2860003425

1042/2015

8

Zestaw pipet

2860003425

1043/2015

4

Laptop

FS-407/8/2015/KRA

1044/2015

4

Laptop

FS-407/8/2015/KRA

1045/2015

4

Laptop

FS-407/8/2015/KRA

1046/2015

4

Laptop

FS-407/8/2015/KRA

1047/2015

4

Laptop

FS-942/8/2015/KRA

1048/2015

4

Laptop

FS-942/8/2015/KRA

1049/2015

4

Laptop

FS-942/8/2015/KRA

1050/2015

4

Laptop

FS-942/8/2015/KRA

1051/2015

4

Laptop

FS-1412/8/2015/KRA

1052/2015

4

Laptop

FS-1412/8/2015/KRA

1053/2015

8

Meble laboratoryjne

F/000421/15/M

1054/2015

8

Meble laboratoryjne

F/000421/15/M

1055/2015

8

WYTRZĄSARKA O RUCHU OKRĘŻNYM

1056/2015

8

Platforma do mieszania

15-FVS/08/152

1057/2015

8

TERMOWYTRZĄSARKA

15-FVS/08/152

1058/2015

8

Akcesoria do spektrometru

1060/2015

8

Drukarka BMP51

1062/2015

8

Wirówka MiniSpin z wirnikiem standardowym

1063/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

1064/2015

4

Laptop

FS-7211/9/2015/SOS

1065/2015

4

Laptop

FS-21980/9/2015/SOS

1066/2015

6

Switch

FS-4793/9/2015/SOS

1067/2015

6

Switch

FS-4793/9/2015/SOS

1068/2015

4

Komputer PC

1069/2015

4

Laptop Lenovo

1073/2015

6

Switch

1074/2015

8

Wytrząsarka Innova 44R

1075/2015

8

Gradientowy chromatograf jonowy Dionex
ICS-2100

1076/2015

8

Refractomax 521 detector

1078/2015

4

Laptop

FS-319/10/2015/KRA

1079/2015

4

Router

269/10/BI/2015

1080/2015

4

Laptop

FS-6633/10/2015/SOS

1081/2015

4

Laptop

FS-6633/10/2015/SOS

2560141566

FAK/SH/2015/1388
0554/2015
FA/1739/2015
15204274

FS-942/8/2015/KRA
387/07/2015
FS-86/7/2015/DIR
2860003418
FAAB/000062/09/2015
6/15/FVW
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1082/2015

4

Skaner

FS-8617/10/2015/SOS

1083/2015

4

Laptop

FS-12006/10/2015/SOS

1086/2015

4

Laptop

FS-12006/10/2015/SOS

1087/2015

8

Meble w zabudowie

202/2015

1088/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT standard z
wyposażeniem

15204274

1089/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15204274

1090/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15204274

1091/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15204274

1092/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15204274

1093/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15204274

1094/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15204274

1095/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15204274

1096/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15204274

1097/2015

4

Laptop

FS-484/10/2015/SOS

1098/2015

4

Laptop

FS-484/10/2015/SOS

1100/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15203171

1101/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15203171

1102/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15203171

1104/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15203171

1106/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15203171

1112/2015

4

Laptop

FS-14600/102015/SOS

1113/2015

4

Laptop

FS-14600/102015/SOS

1114/2015

4

Laptop

FS-14600/102015/SOS

1115/2015

4

Laptop

FS-14600/102015/SOS

1116/2015

4

Laptop

FS-10165/10/2015/SOS

1117/2015

4

Laptop

FS-8828/10/2015/SOS

1118/2015

4

Laptop

FS-8828/10/2015/SOS

1119/2015

8

Waga analityczna

3332/2015

1120/2015

8

Drukarka Epson

3332/2015

1121/2015

4

Laptop

FS-10970/11/2015/SOS

1125/2015

4

Komputer

FS-11022/11/2015/SOS

1126/2015

8

Pompa membranpwa

1127/2015

8

Zestaw pipet

2860004304

1128/2015

8

Zestaw pipet

2860004304

1129/2015

8

Zestaw pipet

2860004304

1130/2015

8

ZESTAW DO ELEKTROFOREZY

2015125602

1131/2015

8

Zestaw pipet I

2860003709

1132/2015

8

Zestaw pipet II

2860003709

1133/2015

8

Meble laboratoryjne

21/2015

1134/2015

8

Meble laboratoryjne

21/2015

15205801

499

CZĘŚĆ VI

ZAŁĄCZNIKI

1135/2015

8

ZESTAW DO ELEKTROFOREZY

2015125761

1136/2015

8

Aparat do elektroforezy

2015125760

1137/2015

8

Pompa KNF SC920

15205882

1138/2015

8

Pompa KNF SC920

15205882

1139/2015

8

Wirówka z chłodzeniem

1140/2015

4

Laptop

FS-19510/11/2015/SOS

1141/2015

4

Laptop

FS-19510/11/2015/SOS

1142/2015

4

Laptop

FS-19510/11/2015/SOS

1143/2015

8

Kompletne naczynie DAK-100/4

1144/2015

4

Laptop

1147/2015

8

Pompa KNF SC920

15206202

1149/2015

8

Chiler

15206158

1150/2015

8

Pompa KNF SC920

15206074

1151/2015

8

Pompa KNF SC920

15206074

1153/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15206374

1154/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15206374

1155/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15206374

1156/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15206374

1158/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15206374

1159/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15206374

1160/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15206374

1161/2015

8

Mieszadło magnetyczne Ika RCT

15206479

1162/2015

8

Wyparka rotacyjna, Hei-VAP Advantage

15205895

1163/2015

8

Wyparka rotacyjna, Hei-VAP Advantage

15205895

1164/2015

8

Wyparka rotacyjna, Hei-VAP Advantage

15205895

1165/2015

8

Wyparka rotacyjna, Hei-VAP Advantage

15205895

1170/2015

4

Laptop

FS-2155/11/2015/KRA

1173/2015

4

Laptop

FS-1270/12/2015/DIR

1174/2015

4

Laptop

FS-1270/12/2015/DIR

1176/2015

4

Laptop

FS-19266/12/2015/SOS

1177/2015

4

Laptop

FS-19266/12/2015/SOS

1178/2015

4

Laptop

FS-19266/12/2015/SOS

1180/2015

4

Zestaw komputerowy

FS-29074/12/2015/SOS

1181/2015

8

Zestaw kompresorów do LCMS

1182/2015

8

Rotor do holderów na probówk

FA/000291/2015

1183/2015

8

Holder

FA/000291/2015

1184/2015

8

Holder

FA/000291/2015

1185/2015

8

Holder

FA/000291/2015

1186/2015

8

Zestaw mebli

F/000267/15M

1188/2015

4

Komputer PC

1201/12/2015/FRA

1190/2016

4

Laptop

15-FVS/11/028

85/12/2015
FS-651/12/2015/KRA

FA/31/01/2015

FS-34669/12/2015/SOS
500

CZĘŚĆ VI

ZAŁĄCZNIKI

1191/2016

4

Laptop

FS-38053/12/2015/SOS

1192/2016

4

Laptop

FS-35132/12/2015/SOS

1195/2016

4

Laptop

FS-36362/12/2015/SOS

1197/2016

8

Wyparka rotacyjna, Hei-VAP Advantage

16200136

1198/2016

8

Wyparka rotacyjna, Hei-VAP Advantage

16200136

1199/2016

8

Wyparka rotacyjna, Hei-VAP Advantage

16200203

1200/2016

8

Wyparka rotacyjna, Hei-VAP Advantage

16200203

1201/2016

8

Pompa KNF SC920

16200033

1202/2016

8

Pompa KNF SC920

16200033

1203/2016

8

Pompa KNF SC920

16200033

1204/2016

8

Pompa KNF SC920

16200033

1210/2016

4

Laptop

FS-21387/1/2016/SOS

1211/2016

4

Laptop

FS-21387/1/2016/SOS

1212/2016

4

Laptop

FS-21387/1/2016/SOS

1221/2016

8

Inkubator Galaxy 170 S CO2 z dezynfekcją

2860004961

1222/2016

8

Pipeta Research plus, 12-kanałowa, 30–
300uL

2860004961

1223/2016

8

Pipeta Research plus, 8-kanałowa, 10–100uL

2860004961

1224/2016

8

Pipeta Research plus, 8-kanałowa, 0,5–10uL

2860004961

1225/2016

4

Laptop

1226/2016

8

Chiller UC007

1227/2016

4

Laptop

FS-21003/2/2016/SOS

1228/2016

4

Laptop

FS-21003/2/2016/SOS

1229/2016

8

Ciśnieniowy kardidż model 2800*

1236/2016

4

Laptop

FS-12199/3/2016/SOS

1241/2016

4

Laptop

831/03/2016/FRA

1242/2016

4

Laptop

831/03/2016/FRA

1327/2016

4

Laptop

FS-1439/4/2016/KRA

1332/2016

8

Myjka SONOREX

1334/2016

4

Laptop

FA/000268/05/2016

1335/2016

4

Laptop

FA/000268/05/2016

1337/2016

4

Komputer

1343/2016

8

Waga

1344/2016

8

Meble laboratoryjne

06/2016

1346/2016

8

Zestaw mebli

13/2016

1347/2016

8

UPS

FS-7525/6/2016/SOS

1348/2016

8

UPS

FS-7525/6/2016/SOS

1350/2016

4

Komputer

1353/2016

8

pHmetr BASIC 20

1360/2016

8

Wyposażenie laboratorium

1367/2016

8

Lodówka SAMSUNG RB31FERNDWW

FS-30/2/2016/KRA
16200395

2560164959

FS-6196/5/2016/SOS
1084/2016

FS-25045/5/2016/SOS
FS/62/06/2016/BB
02/06/2016
FS-01WW/00112480/2016
501

CZĘŚĆ VI

ZAŁĄCZNIKI

1370/2016

8

Termoblok z funkcją chłodzenia

1379/2016

4

Workstation do detektora ID:I0002996

1383/2016

1

Wykonanie instalacji do gazów

1393/2016

4

Laptop

1396/2016

8

Ekspres do kawy

1397/2016

8

Detektor
1290
Infinity
oprogramowaniem

1398/2016

8

Zasilacz do źródła jonizacji ESI - 978/2015

1432/2016

8

Zmywarka

1436/2016

4

Laptop

1449/2016

8

Titrando KF

1475/2017

8

Vortex

1476/2017

8

Szafa metalowa

1477/2017

8

Chłodziarko-zamrażarka Samsung

1493/2017

4

Switch

FA/1478/2017/MAGKR/KVAT

1494/2017

4

Drukarka

FA/1478/2017/MAGKR/KVAT

1495/2017

4

Komputer PC

FA/1338/2017/MAGKR/KVAT

1496/2017

4

Drukarka

FA/1563/2017/MAGKR/KVAT

1497/2017

4

Zasilacz UPS

FA/1563/2017/MAGKR/KVAT

1501/2017

8

System do
lodówek

1503/2017

8

Zestaw kolumn

1509/2017

8

Zestaw akcesoriów laboratoryjnych

8300393986

1510/2017

8

Zestaw termometrów

FA/976/2017

1511/2017

8

Zestaw mieszadełek

FA/977/2017

1512/2017

8

Zestaw podnośników

FA/968/2017

1513/2017

8

Zestaw łap laboratoryjnych

FA/970/2017

1514/2017

8

Zestaw kolumn

1516/2017

8

Szafa BHP

1517/2017

4

Skaner

FA/1861/2017/MAGKR/KVAT

1518/2017

4

Zasilacz UPS

FA/1861/2017/MAGKR/KVAT

1519/2017

8

Zestaw chłodnic

1520/2017

8

zasilacz UPS

FS-398/3/2-17/DIR

1521/2017

4

Drukarka

(S)FS-1282/2017/K

1522/2017

4

Drukarka

(S)FS-1282/2017/K

1523/2017

8

Zestaw rozdzielaczy

1524/2017

8

Zestaw materiałów laboratoryjnych

FA/972/2017

1525/2017

8

Zestaw kolb

FA/975/2017

1526/2017

8

Zestaw materiałów laboratoryjnych

FA/971/2017

1527/2017

8

Zestaw wkraplaczy

FA/1020/2017

1528/2017

8

Zesatw akcesoriów laboratoryjnych

FA/1118/2017

1551/2017

8

Zestaw mieszadeł mechanicznych

060/06/ABC/2016
FA/000439/07/2016

FA/000255/08/2016
FV 1336/2016
II

ELSD

z
T/2016/353
0339/16
2560176525
FS-42109/12/2016/SOS
341-54003474
126/02/2017

monitorowania

86/KCZ/17
FS-01WW/00027934/2017

temperatury
08/01/2017
FAK/SH/2017/0643

305000603
8/03/2017

17201280

17201283

185/03/2017
502

CZĘŚĆ VI

ZAŁĄCZNIKI

1552/2017

8

System do oczyszczania wody

1712346339

1553/2017

8

Zestaw kolb

1554/2017

4

Zestaw do telekonferencji audio i video

1555/2017

8

Zestaw kolumn i rezerwuarów

312/17

1564/2017

8

Zestaw kolumn

272/17

1642/2017

8

Łaźnia ultradźwiękowa Sonorex RK514BH

1643/2017

8

Ekpres do kawy

1665/2017

8

Komplet mebli biurowych

1667/2017

8

Komplet mebli laboratoryjnych

1671/2017

4

Laptop

FA/000130/05/2017

1672/2017

4

Laptop

FA/000132/05/2017

1673/2017

4

Zestaw komputerowy

FA/000346/05/2017

1674/2017

8

Chłodziarka farmaceutyczna

FV/746/05/WG/2017

1675/2017

8

Chłodziarka farmaceutyczna

FV/746/05/WG/2017

1676/2017

8

Chłodziarka farmaceutyczna

FV/746/05/WG/2017

1677/2017

8

Chłodziarka farmaceutyczna

FV/746/05/WG/2017

1678/2017

8

Chłodziarka farmaceutyczna

FV/746/05/WG/2017

1679/2017

8

Zamrażarka laboratoryjna

FV/746/05/WG/2017

1682/2017

4

sprzęt komputerowy

FL/PS-17/00000341

1722/2017

8

Zestaw złączek

2560205490

1723/2017

8

Zestaw statywów laboratoryjnych

2560205494

1753/2017

4

Laptop

FA/000496/05/2017

1754/2017

4

Laptop

FA/000496/05/2017

1755/2017

4

Laptop

FA/000496/05/2017

1756/2017

4

Komputer

FA/000319/06/2017

1757/2017

4

Zestaw komputerowy

FA/000308/06/2017

1759/2017

8

System do roztwarzania próbek

1776/2017

4

Laptop

1822/2017

1

Tryskacze

FVS/000117/06/2017

1824/2017

8

Chłodziarka farmaceutyczna

FV/1512/09/WG/2017

1825/2017

8

Chłodziarka farmaceutyczna

FV/1512/09/WG/2017

1826/2017

8

Chłodziarka farmaceutyczna

FV/1512/09/WG/2017

1827/2017

8

Zamrażarka Laboratoryjna

FV/1512/09/WG/2017

1843/2017

4

Laptop

1858/2017

1

Adaptacja pomieszczeń labolatoryjnych

1865/2017

8

REAKTOR 20000ML, NW200

1869/2017

4

Skaner

1871/2017

4

Zestaw komputerowy

FA/000297/10/2017

1872/2017

4

Zestaw komputerowy

FA/000415/10/2017

1873/2017

8

Piec muflowy z wyposażeniem

1876/2017

8

Zestaw mebli do laboratorium

17201284
FS-13898/3/2017/SOS

2560205486
327/MOP/2017
F/0002016/17/M
F/000217/17/M

FV 7/7/2017
FA/000235/07/2017

FA/000313/09/2017
FVS/000116/09/2017
2560213581
171031125

LAB/960/2017/1
31/2017
503

CZĘŚĆ VI

ZAŁĄCZNIKI

1877/2017

8

Spektrometr Absorpcji Atomowej iCE3500

F39/O/KR/2017/11/00003

1879/2017

8

Chromatograf cieczowy

1882/2017

4

Zestaw Komputerowy

FA/000447/10/2017

1883/2017

4

Laptop

FA/000024/11/2017

1884/2017

4

Zestaw komputerowy

FA/000121/11/2017

1886/2017

8

APARAT POWIETRZNY

335/17

1887/2017

8

APARAT POWIETRZNY

335/17

1888/2017

8

APARAT POWIETRZNY

335/17

1889/2017

8

APARAT POWIETRZNY

335/17

1890/2017

8

APARAT POWIETRZNY

335/17

1891/2017

8

APARAT POWIETRZNY

335/17

1893/2017

1

Archiwum w budynku B

1894/2017

4

Laptop

FA/000016/12/2017

1904/2017

4

Laptop

FA/000615/12/2017

1905/2017

8

Suszarka VWR

1908/2017

8

Zmiany w systemie RMS

1919/2018

1

Adaptacja pomieszczenia w budynku JCI

FS/3/01/2018

1920/2018

8

3-pozycyjny, automatyczny kosz typu "Bolus"

181007/2018

1927/2017

8

Młynek miksujący

1928/2018

1

Adaptacja pomieszczenia

1930/2018

4

Zestaw komputerowy

1940/2018

8

Chłodziarka faramceutyczna

FV/349/02/WG/2018

1941/2018

8

Chłodziarka faramceutyczna CHS

FV/349/02/WG/2018

1942/2018

8

Stoły biurowe z nadstawkami

1943/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/228/02/2018/K

1944/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/229/02/2018/K

1947/2018

1

Adaptacja pomieszczenia

FS/4/01/2018

1975/2018

1

Instalacja sieci elektrycznej

FS/4/03/2018

1976/2018

1

Modyfikacja wentylacji

FS/5/03/2018

1977/2018

1

System do monitoringu temperatur

1978/2018

4

Laptop

FA/237/03/2018/K

1979/2018

4

Laptop

FA/236/03/2018/K

1982/2018

8

Mikroskop

5904041932

1990/2018

1

Adaptacja A22

2560248681

1991/2018

8

Stanowisko biurowe

4/2018

1992/2018

8

Meble laboratoryjne

5/2018

1993/2018

8

CHROMATOGRAF MODEL:NEXTRA x2

1994/2018

8

Modernizacja instalacji gazowej

1998-1/2018

8

System do detekcji gazów

63/2018/PU

1998-2/2018

8

System do detekcji gazów

63/2018/PU

1998-3/2018

8

System do detekcji gazów

63/2018/PU

DM03/2017/11

FS/7/12/2017

2560234592
5/12/2017

LA-2018/01/0211
FS/4/01/2018
FA/420/01/2018/K

2/2018

3/03/2018

30/D0047/0318/F
FS-159/18/PLN

504

CZĘŚĆ VI

ZAŁĄCZNIKI

1999/2018

8

System do oczyszczania wody MiliQ

1712391910

2003/2018

4

Laptop

2004/2018

8

Szafa chłodnicza

2007/2018

4

Laptop

FA/258/04/2018/K

2009/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/257/04/2018/K

2011/2018

4

Laptop

FA/418/04/2018

2012/2018

4

Laptop

FA/418/04/2018

2015/2018

4

Projektor Epson

2016/2018

8

Stół pod spektrometr

2024/2018

8

Rejestrator temperatury

2027/2018

4

Skaner Fujitsu FI-7260

2030/2018

8

Pipeta Xplorer plus

2033/2018

8

ANALIZATOR
wyposażeniem

2034/2018

8

Stoły laboratoryjne

2035/2018

4

Laptop

FA/17/06/2018/K

2036/2018

4

Laptop

FA/17/06/2018/K

2037/2018

8

Automatyczny licznik komórek

2560260255

2038/2018

8

Automatyczny licznik komórkowy TC20

2018123829

2048/2018

8

Szafa chłodnicza

2049/2018

4

Laptop

FA/429/06/2018/K

2050/2018

4

Laptop

FA/430/06/2018/K

2051/2018

4

Laptop

FA/431/06/2018/K

2052/2018

8

Łaźnia wodna

2057/2018

1

Rozbudowa instalacji gaśniczej A22

2058/2018

8

Meble laboratoryjne

2060/2018

4

Laptop

FA/131/07/2018/K

2061/2018

4

Laptop

FA/133/07/2018/K

2062/2018

4

Laptop

FA/129/07/2018/K

2064/2018

4

Laptop

FA/132/07/2018/K

2065/2018

8

Piec kalibracyjny

2068/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/293/07/2018/K

2069/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/290/07/2018/K

2070/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/294/07/2018/K

2071/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/392/07/2018/K

2072/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/295/07/2018/K

2075/2018

8

Meble laboratoryjne

2076/2018

8

Komplet mebli

2077/2018

8

ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA ZLN-T
300 COMF +półka

2560268689

2078/2018

8

SUSZARKA VWR VL 180 PRIME

2560268689

2081/2018

8

Komora laminarna z wyposażeniem

FA/142/04/2018/K
118/BIU/04/2018

FS489/1/2018

NIR

10/2018
FS-3969/18/NH
180530127
2860013154
ANTARIS

II

z
FSP/2018/18/06/001
11`/2018

113/BIU/04/2018

113/07/2018
FVS/000069/07/2018
13`/2018

SK/03451/18

14'/2018
VF20180705165

FAV/002479/2018/CH
505

CZĘŚĆ VI

ZAŁĄCZNIKI

2082/2018

8

SUSZARKA VWR VL 180 PRIME

2560269642

2083/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/128/07/2018/K

2084/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/128/07/2018/K

2091/2018

8

Komora laminarna wraz z wyposażeniem

2094/2018

4

Laptop Lenovo

FA/265/08/2018/K

2095/2018

4

Laptop

FA/268/08/2018/K

2106/2018

1

Rozbudowa instalacji do ASA

2107/2018

4

Laptop

2108/2018

8

Microbeta 2

43/FV/09/2018

2109/2018

8

Klimatyzator

1/12/09/2018

2112/2018

8

Mikrokalorymetr miareczk Malvern MicroCal
PEAQ-ITC

18/FV/0319

2123/2018

8

Wirówka wysokoobrotowa wraz z kompletem
rotorów

2860014542

2125/2018

8

Zamrażarka -80 °C z wyposażeniem

2860014473

2126/2018

8

Chromatograf typu FLASH z wyposażeniem

2127/2018

8

Licznik cząstek APSS-2000 - zestaw

2129/2018

8

System chromatograficzny do oczyszczania
białek AKTA PURE 2511

2131/2018

8

Mikrowaga MYA

2132/2018

1

Przebudowa wejścia do B06

FS/1/09/2018

2134/2018

8

Klimatyzator

1/27/09/2018

2137/2018

8

Inkubator z wytrząsarką

2860014919

2139/2018

8

Waga analityczna

1197/18/KR

2140/2018

8

Chromatograf UHPLC - zestaw

24/18/FVW

2150/2018

8

Szafa metalowa

2151/2018

8

Wytrząsarka Innova 44 R z wyposażeniem

2152/2018

8

Wyparka rotacyjna,

18205200

2153/2018

8

Pompa KNF SC920

18205200

2154/2018

8

Chiller FL601 Julabo

18205200

2155/2018

4

Laptop

FA/217/10/2018/K

2156/2018

4

Laptop

FA/220/10/2018/K

2158/2018

4

Laptop

FA/224/10/2018/K

2159/2018

8

Waga Cubis MSA225P-1CE-DI zestaw

1919306992

2161/2018

8

Drukarka do wag

1919307075

2162/2018

4

Laptop

2169/2018

8

Liofilizator Alpha 1-2 LD plus

2171/2018

8

Detektor rozpraszania światła ELSD-LT II

2172/2018

1

Modyfikacja systemu RMS

2176/2018

4

Laptop

2180/2018

8

Klimatyzator

FVA14/8/18

F/GMP/2018/17
FA/232/08/2018/K

18/18/FVW
S18/000285
141/FV/09/2018
1164/18/KR

F/000606/18/M
2860015275

FA/216/10/2018/K
FVSW/0050/18
FAK/SH/2018/3433
4/11/2018
FA/193/11/2018/K
1/27/11/2018
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2181/2018

8

ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA ZLN-T
300 COM

2182/2018

4

Laptop

2183/2018

8

System do wizualizacji żeli/membran

2185/2018

4

Laptop

FA/350/08/2018/K

2186/2018

4

Laptop

FA/348/08/2018/K

2189/2018

4

Laptop

FA/249/09/2018/K

2190/2018

4

Laptop

FA/251/09/2018/K

2192/2018

4

Laptop

FA/248/09/2018/K

2193/2018

4

Laptop

FA/252/09/2018/K

2196/2018

4

Laptop

FA/250/09/2018/K

2200/2018

8

Spektrometr małych objetości

2202/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/435/11/2018/K

2203/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/434/11/2018/K

2204/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/436/11/2018/K

2205/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/437/11/2018/K

2209/2018

4

Laptop

FA/182/05/2018/K

2210/2018

8

Stół laboratoryjny

2211/2018

8

Klimatyzator

2212/2018

8

AIRPUMP Pompa susząca

1853335

2213/2018

8

DM40 Gęstościomierz

1853335

2214/2018

8

Minidrukarka USB-P25

1853335

2215/2018

8

EQPac - gęstościomierz DM

1853335

2216/2018

8

Stanowiska biurowe

24'/2018

2217/2018

8

VESSEL CRYOGENIC 8 PLUS W/LEVEL
MONI

2218/2018

4

Laptop

FA/475/12/2018/K

2219/2018

4

Laptop

FA/677/12/2018/K

2220/2018

4

Laptop

FA/676/12/2018/K

2221/2018

4

Laptop

FA/676/12/2018/K

2222/2018

4

Laptop

FA/676/12/2018/K

2223/2018

4

Zestaw komputerowy

FA/678/12/2018/K

2224/2018

4

Laptop

FA/679/12/2018/K

2225/2018

4

Laptop

FA/650/12/2018/K

2226/2018

4

Laptop

FA/650/12/2018/K

2227/2018

4

Laptop

FA/650/12/2018/K

2228/2018

4

Laptop

FA/641/12/2018/K

2229/2018

4

Laptop

FA/641/12/2018/K

2230/2018

4

Laptop

FA/641/12/2018/K

2231/2018

4

Laptop

FA/641/12/2018/K

2234/2018

8

Chromatograf UHPLC

2253/2019

8

Pompa próżniowa

2560288084
FA/296/11/2018/K
2018127294

2560286825

16'/2018
1/20/12/2018

2560292013

FAK/SH/2018/4075
FA/5/01/2019
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2256/2018

8

Meble biurowe

FA/1/01/2019

2257/2019

8

Instalacja acetylenu

2259/2018

8

Inkubator mikrobiologiczny

519/2011

4

Laptop Lenovo

558/2011

8

Zestaw mebli w dziale R&D.

FA/00068/12/2011

560/2011

6

Chromatograf preparatywny

F/11/1725

561/2012

8

Zestaw szkła laboratoryjnego Sel5

562/2012

8

Zestaw szkła laboratoryjnego SEL73

567/2012

8

HOMOGENIZATOR MECHANICZNY

568/2012

8

Spektrofotometr UV/VIS ND 2000

571/2012

8

Centrala klimatyzacyjna do laboratorium

572/2012

8

Zestaw do analizy aminokwasowej

573/2012

8

Wirówka z chłodzeniem

2560029975

574/2012

8

Rotor wychylnokątny

FA/522/2012

575/2012

8

WYTRZĄSARKA

577/2012

8

Lodówka

2012/FA/H03/1783

578/2012

8

Lodówka

2012/FA/H03/1783

580/2012

8

REAKTOR SZKLANY 20L

583/2012

8

WYTRZĄSRAKA Z INKUBATOREM

584/2012

8

Naczynie Dewara

586/2012

4

iPad Smart WiFi

590/2012

8

System UHPLC-MS-2020

591/2012

8

SYSTEM HPLC

592/2012

4

Zestaw komputerowy 1

FS/003334/12/2012/CE

594/2012

4

Zestaw komputerowy 3

FS/003334/12/2012/CE

595/2012

4

Zestaw komputerowy 4

FS/005109/12/2012/CE

596/2012

4

Zestaw komputerowy 5

FS/005109/12/2012/CE

599/2012

8

WYPARKA Z SYSTEMEM PRÓŻNIOWYM 3

600/2012

8

Komplet mebli biurowych

F/001068/12

601/2013

8

Suszarka próżniowa z pompą

FVS/0050/13

603/2013

8

Dygestorium 1

F/000044/13/M

604/2013

8

Dygestorium 2

F/000044/13/M

605/2013

8

Dygestorium 3

F/000044/13/M

606/2013

4

Notebook - zestaw

607/2013

8

TITRATOR

608/2013

8

Waga laboratoryjna

2560061049

609/2013

8

Chiller z podgrzewaczem

2560061307

610/2013

8

Lampa UV

2560061668

611/2013

8

Drobny sprzęt laboratoryjny - ZESTAW 1

612/2013

8

Waga analityczna

613/2013

8

Mieszadło magnetyczne

F/GMP/2019/01/09
2860016726
FS/000158/07/2011/KRA

3260/11
1104/12/2011
FAAB/000039/02/2012
FA/81/2012
1210101
095/12

12201200

2560035541
32408
37/2012
MD307LL/A
30/N0033/1112/F
807/12

SEL00001

FS/001049/02/2013/CE
21/03/2013

774/13
538/2013
2560063027
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614/2013

4

Zestaw notebook

FS/002236/03/2013/CE

615/2013

8

Chłodnica V - 1

FVS/0344/13

616/2013

8

Chłodnica V - 2

FVS/0344/13

618/2013

8

Zestaw szkła laboratoryjnego 1

619/2013

8

Lodówka

620/2013

8

System HPLC

1/13/FVW

621/2013

8

Lodówka laboratoryjna

60176924

622/2013

8

LODÓWKA LABORATORYJNA

60180466

624/2013

4

Notebook

FS/006380/04/2013/CE

625/2013

4

Zestaw komputerowy

FS/006380/04/2013/CE

626/2013

8

ZESTAW SZKŁA LABORATORYJNEGO 3

883/13

627/2013

8

ZESTAW SZKŁA LABORATORYJNEGO 2

2560064220

628/2013

4

Zestaw komputerowy

630/2013

8

Drobny sprzęt laboratoryjny - ZESTAW

631/2013

8

REAKTOR SZKLANY
WYPOSAŻENIEM

632/2013

8

WYPARKA Z POMPĄ PRÓŻNIOWĄ

634/2013

8

Dygestorium

F/000175/13/M

635/2013

8

Dygestorium

F/000175/13/M

636/2013

8

Dygestorium

F/000175/13/M

637/2013

8

Dygestorium

F/000175/13/M

638/2013

8

Dygestorium

F/000175/13/M

639/2013

4

Zestaw komputerowy

FS/002939/05/2013/CE

640/2013

4

Zestaw komputerowy

FS/002939/05/2013/CE

642/2013

4

Zestaw komputerowy/notebook

FS/005661/05/2013/CE

643/2013

4

Zestaw komputerowy/notebook

FS/005661/05/2013/CE

644/2013

8

Komplet mebli biurowych 3

647/2013

8

ZESTAW
DO
ROZPUSZCZALNIKÓW

649/2013

8

DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

2560069506

650/2013

8

DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

2560069506

651/2013

8

PIPETA

655/2013

8

MIESZADŁO MAGNETYCZNE

2560069507

656/2013

8

MIESZADŁO MAGNETYCZNE

2560069507

657/2013

8

MIESZADŁO MAGNETYCZNE

2560069507

658/2013

8

MIESZADŁO MAGNETYCZNE

2560069507

659/2013

8

DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY wyposażenie do HPLC

660/2013

4

Zestaw komputerowy

662/2013

8

Wytrząsarka Lab Dancer

663/2013

8

Pompa perystaltyczna z głowicą 3-rolkową

019/VAT/2013

667/2013

8

ZESTAW DO SYNTEZY RÓWNOLEGŁEJ

2550088016

13201481
FAV/35082

FS/112661/04/2013/CE

20

L

WRAZ

2560065237
Z
2560065084
13201961

F/000435/13
SUSZENIA
13203046

FAAB/000045/06/2013

333/13
FS/000740/06/2013/KRA
2560067743
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670/2013

8

ŁAPY

672/2013

8

Krzesło

674/2013

8

KRZESŁA

F/000656/13

676/2013

8

SZKŁO DO PRACY W PODWYŻSZONYM
CIŚNIENIU

2550092714

677/2013

8

DROBNY
ZESTAW

2550092715

679/2013

8

Zestaw pipet I

680/2013

8

Lampa UV

686/2013

4

LAPTOP

FS-412/12/2013/KRA

689/2013

4

LAPTOP

FS/008123/10/2013/CE

690/2013

4

Serwer

694/2013

8

Inkubator

698/2014

4

ZESTAW KOMPUTEROWY

FS-40/12/2013/CE

699/2014

4

ZESTAW KOMPUTEROWY

FS-40/12/2013/CE

701/2014

4

ZESTAW KOMPUTEROWY

FS-40/12/2013/CE

705/2014

4

Zestaw komputerowy

FS-37/11/2013/CE

706/2014

4

Zestaw komputerowy

FS-37/11/2013/CE

708/2014

4

Zestaw komputerowy

FS-53/1/2014/CE

709/2014

4

Zestaw komputerowy

FS-53/1/2014/CE

711/2014

8

SYSTEM CHROMATOGRAFICZNY AKTA
EXPLORER

30/N0008/0114/F

712/2014

8

Dewar LS4800 Taylor-Wharton

713/2014

8

Mieszadło mechaniczne

2560088154

714/2014

8

Mieszadło mechaniczne

2560088154

715/2014

8

Komora laminarna

FVS 225/14

716/2014

8

Źródło jonizacji APCI

717/2014

8

Wirówka VWR Micro Star

718/2014

4

Zestaw komputerowy

FS-2145/2/2014/KRA

719/2014

4

Zestaw komputerowy

FS-2145/2/2014/KRA

720/2014

4

Zestaw komputerowy

FS-2145/2/2014/KRA

722/2014

8

Pompa do suszenia z kontrolą próżni

14201172

723/2014

8

Chiller Julabo FL601

14201173

724/2014

8

Chiller Julabo FL601

14201173

726/2014

8

Wyparka z pompą

2560095243 i 14201235

731/2014

8

Wyparka z pompą

2560095243 i 14201235

732/2014

8

Wyparka z pompą

2560095243 i 14201235

733/2014

8

Wyparka z pompą

2560095243 i 14201235

734/2014

8

Wyparka z pompą

2560095243 i 14201235

735/2014

8

Wyparka z pompą

2560095243 i 14201235

736/2014

8

Wyparka z pompą

2560095243 i 14201235

738/2014

8

Mieszadło mechaniczne

2560072701
1118/2013

SPRZĘT

LABORATORYJNY
91279144
2560079162

FL/PS-13/00001053
91308684

12/2014

0071/14
2560092354

2550116953 i 2560095242
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740/2014

8

Zestaw do suszenia

2560095247

741/2014

8

Suszarka próżniowa z pompą

2560095246

742/2014

8

Generator ozonu

747/2014

8

System do elektrotransferu

748/2014

8

Waga analityczna

749/2014

8

ZESTAW PIPET RESEARCH

750/2014

8

Lodówka

752/2014

8

Meble laboratoryjne - zestaw

753/2014

8

Cieplarka do komórek

754/2014

4

Komputerowy interfejs do obsługi magazynu

FS-23/5/2014/KRA

755/2014

4

Komputerowy interfejs do obsługi magazynu

FS-23/5/2014/KRA

756/2014

8

Wirówka stołowa typu bench-top

2860000275

757/2014

8

Wirówka stołowa typu bench-top

2860000275

758/2014

8

Wirówka stołowa typu bench-top

2860000275

759/2014

8

Aparat do uwodornienia

FVS/0607/14

761/2014

8

Chiller

2560098436

762/2014

8

Wytwornica lodu

2560099058

763/2014

4

Zestaw komputerowy

FS-24/4/2014/CE

764/2014

4

Zestaw komputerowy

FS-24/4/2014/CE

765/2014

4

Zestaw komputerowy

FS-24/4/2014/CE

797/2014

8

Zestaw do elektroferezy

2014122569

803/2014

8

Chiller z podgrzewaczem

2560102715

805/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

806/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

807/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

808/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

809/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

810/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

811/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

812/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

813/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

814/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

815/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

816/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

817/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

818/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

819/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

820/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

821/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

822/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

823/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

12908
2014121533
778/2014
2560096391
60217566
F/000372/14
FS/368/04/2014/BB
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824/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

825/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

826/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

827/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

828/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

829/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

830/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

831/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

832/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

833/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

834/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14202784

836/2014

8

Wyparka obrotowa

2560102482

837/2014

8

Wyparka obrotowa

2560102482

838/2014

8

Wyparka obrotowa

2560102482

839/2014

8

Wyparka obrotowa

2560102482

844/2014

8

System próżniowy do wyparki

2560103022

845/2014

8

System próżniowy do wyparki

2560103022

846/2014

8

System próżniowy do wyparki

2560103022

847/2014

8

System próżniowy do wyparki

2560103022

854/2014

8

Lodówka

FAV/136123

856/2014

8

Zestaw
do
bezpiecznego
kryształów białka

857/2014

4

Komputer

859/2014

8

Mini Shaker

863/2014

8

Reaktor wraz z osprzętem

864/2014

8

Wytrząsarka

865/2014

8

Waga

2014-FVS/0331/LAB

866/2014

4

Laptop

FS-9363/8/2014/SOS

867/2014

4

Laptop

FS-9363/8/2014/SOS

868/2014

4

Laptop

FS-9363/8/2014/SOS

869/2014

4

Laptop

FS-9363/8/2014/SOS

870/2014

4

Laptop

FS-9363/8/2014/SOS

871/2014

4

Laptop

FS-9363/8/2014/SOS

872/2014

8

Wirówka z chłodzeniem + komplet rotorów

874/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14203903

875/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14203903

876/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14203903

877/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14203903

879/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14203903

880/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14203903

881/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14203903

transportu
20995
FS-1604/7/2014/KRA
FA/9/08/2014
14203327
2560106137

14-FVS/09/008
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882/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14203903

883/2014

8

Mieszadło magnetyczne

14203903

884/2014

8

Skaner Plustek PL2550

FS-649/8/2014/DIR

887/2014

4

Laptop

895/2014

8

Wyparka obrotowa

896/2014

8

Wytrząsarka z inkubatorem

897/2014

8

Zestaw pipet II

898/2014

8

Chiller z podgrzewaczem

2560111200

901/2014

8

Pompa próżniowa olejowa

2560111635

904/2014

8

Pompa do suszenia

2560111696

905/2014

8

Myjka ultradźwiekowa

908/2014

8

Łaźnia ultradźwiękowa

14204790

910/2014

8

System próżniowy

14204160

911/2014

8

System próżniowy

14204160

912/2014

8

System próżniowy

14204160

913/2014

8

System próżniowy

14204160

919/2014

8

Wyparka obrotowa

2560110664

920/2014

8

Wyparka obrotowa

2560110664

921/2014

8

Wyparka obrotowa

2560110664

922/2014

8

Wyparka obrotowa

2560110664

923/2014

8

waga

2560114565

924/2014

4

Zestaw komputerowy

FS-18/11/2014/CE

925/2014

4

Tablet

KK/2014/11/01116

926/2014

4

Komputer

929/2014

8

Zamrażarka

930/2014

8

LC-MS

931/2014

4

Komputer

936/2015

8

Szafa

937/2015

8

Suszarka próżniowa

2550151213

938/2015

8

Pompa

2550151213

941/2015

8

Waga

2560121992

942/2015

8

Wytrząsarka chemiczna

2560122883

946/2015

8

Wirówka stołowa z chłodzeniem

2860002373

948/2015

4

Laptop

FS-661/2/2015/KRA

949/2015

4

Laptop

FS-49/3/2015/KRA

950/2015

8

AUTOKLAW

15200856

952/2015

8

System do demineralizowania wody

15200929

953/2015

8

System do odparowywania rozpuszczalników

954/2015

4

Laptop

955/2015

8

Mikroskop
stereoskopowy
wyposażeniem

FS-1301/9/2014/KRA
2560110664
14-FZS/07/002
1270/2014

FA/1020953/2014

FS-412/12/2014/KRA
FAV/300030
FAK/SH/2014/2611
FS-1809/12/2014/KRA
35/KCZ/15

FA/000290/2015
FS-1065/3/2015/KRA

HUVITZ

z
759/L/15/FV
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956/2015

8

Podajnik HEADSPACE

FAK/SH/2015/0399

961/2015

4

Zestaw komputerowy

FS-24/3/2015/CE

964/2015

4

Zestaw komputerowy

FS-370/4/2015/KRA

967/2015

4

Laptop

FS-1141/4/2015/KRA

968/2015

8

Vortex

15201644

969/2015

8

Vortex

15201644

970/2015

8

Vortex

15201644

971/2015

8

Vortex

15201644

972/2015

8

Vortex

15201644

973/2015

4

Zestaw komputerowy

975/2015

8

Lodówka

FAV/96101

975A/2015

8

Lodówka

FAV/96101

976/2015

8

zamrażarka

FAV/96101

977/2015

8

zamrażarka

FAV/96101

978/2015

8

Źródło jonizacji ESI

979/2015

8

Wirówka z chłodzeniem

983/2015

8

Spektrometr emisyjny

984/2015

8

PIPETA RESEARCH 8- KANAŁOWA

2860002844

985/2015

8

Szafa MS2

293/KCZ/15

990/2015

4

Laptop

FS-1584/5/2015/KRA

991/2015

4

Laptop

FS-1584/5/2015/KRA

993/2015

4

Laptop

FS-1584/5/2015/KRA

834/04/2015/FRA

0042/15
2860002717
30/N0023/0515/F

Wraz ze środkami trwałymi wyszczególnionymi powyżej na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki
związane z tymi środkami, w szczególności wszelkie prawa wynikające z umów nabycia powyższych środków trwałych,
a w szczególności prawa z tytułu gwarancji lub rękojmi.

B. Wykaz należności przypadających Spółce Przejmującej na dzień 1 lutego 2019 r.

konto syntetyczne

Konto analityczne

Suma z Wn [PLN]
Usługi

201-2-1

201-2-1-1111

127 920,00

201-2-1

201-2-1-1112

7 500,00

201-2-1

201-2-1-1113

558,20

201-2-1

201-2-1-1114

130,20

202-2-1

201-2-1-1115

246,00

202-2-1

201-2-1-1116

180,15

202-2-1

201-2-1-1117

89,20

202-2-1

201-2-1-1118

7 425,00

202-2-1

201-2-1-1119

305,00

202-2-1

201-2-1-1120

176,00

202-2-1

201-2-1-1121

134,24
514
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202-2-1

201-2-1-1122

203

203-1123

20 528,50

203

203-1124

66 101,88

203

203-1125

197 060,81

203

203-1126

39 025,40

203

203-1127

90 694,53

203

203-1128

148 749,30

203

203-1129

76 635,21

203

203-1130

1 548 212,52

203

203-1131

98 682,96

203

203-1132

26 297,03

203

203-1133

29 868,70

203

203-1134

374 077,72

203

203-1135

96 115,99

203

203-1136

13 277,43

203

203-1137

21 647,81

203

203-1138

122 719,46

203

203-1139

229 789,24

203

203-1140

34 296,07

203

203-1141

56 854,60

203

203-1142

41 010,25

203

203-1143

49 274,70

203

203-1144

100 957,97

203

203-1145

49 986,48

203

203-1146

17 807,38

203

203-1147

36 473,03

203

203-1148

65 988,76

203

203-1149

85 307,07

203

203-1150

92 935,49

203

203-1151

15 194,39

204

204-1152

5 207,72

204

204-1153

1 373,98

204

204-1154

4 304,59

204

204-1155

3 879,94

201

204-1156

246,00

203

204-1157

240,00

270

odpis aktualizujący
Suma końcowa

150,00

-50 000,00
3 955 636,90
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Należności długoterminowe od pozostałych jednostek
Lp.

Symbol

Saldo Wn [PLN]

1

246-2-1

7 855,51

2

246-3

3 434,20

3

246-4

45 839,77

suma

57 129,48

Należności od pozostałych jednostek - inne
Lp.

Symbol

Saldo Wn [PLN]

1

234-0001

1 103,27

2

234-0002

1 414,08

3

234-0003

4 757,30

4

234-0004

4,83

5

234-0005

1 748,00

6

234-0006

4 527,50

7

234-0007

529,39

8

234-0008

2 651,42

9

234-0009

132,16

10

234-0010

722,02

11

234-0011

2 845,65

12

234-0012

8 013,72

13

234-0013

18,00

14

234-0014

11 310,00

15

234-0015

537,51

16

234-0016

274,47

17

234-0017

96,38

suma

40 685,70

Inne inwestycje krótkoterminowe
Lp.

Symbol

Saldo Wn [PLN]

1

640-1

24 665,72

2

640-2

1 397,90

3

640-4

801 320,76

4

301-2

91 421,12

5

641-

304 463,65

suma

1 223 269,15

C. Wykaz zobowiązań przypadających Spółce Przejmującej na dzień 1 lutego 2019 r.
konto syntetyczne

Konto analityczne

Suma z Ma [PLN]
Usługi
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202-2-1

202-2-1-1158

18 525,15

202-2-1

202-2-1-1159

8 030,75

202-2-1

202-2-1-1160

544,16

202-2-1

202-2-1-1161

2 084,85

202-2-1

202-2-1-1162

1 600,00

202-2-1

202-2-1-1163

11 808,00

202-2-1

202-2-1-1164

2 091,00

202-2-1

202-2-1-1165

369,86

202-2-1

202-2-1-1166

6 772,07

202-2-1

202-2-1-1167

7 773,60

202-2-1

202-2-1-1168

724,42

202-2-1

202-2-1-1169

1 230,00

202-2-1

202-2-1-1170

13 068,80

202-2-1

202-2-1-1171

10 376,43

202-2-1

202-2-1-1172

626,07

202-2-1

202-2-1-1173

298,12

202-2-1

202-2-1-1174

2 473,43

202-2-1

202-2-1-1175

1 355,46

202-2-1

202-2-1-1176

17 035,50

202-2-1

202-2-1-1177

118,82

202-2-1

202-2-1-1178

762,60

202-2-1

202-2-1-1179

1 460,00

202-2-1

202-2-1-1180

4 157,40

202-2-1

202-2-1-1181

184,50

202-2-1

202-2-1-1182

8 986,38

202-2-1

202-2-1-1183

449,93

202-2-1

202-2-1-1184

22 368,89

202-2-1

202-2-1-1185

2 765,38

202-2-1

202-2-1-1186

14 760,00

202-2-1

202-2-1-1187

1 961,85

202-2-1

202-2-1-1188

4 525,50

202-2-1

202-2-1-1189

172,86

202-2-1

202-2-1-1190

16 978,24

202-2-1

202-2-1-1191

897,10

202-2-1

202-2-1-1192

4 051,94

202-2-1

202-2-1-1193

1 900,39

202-2-1

202-2-1-1194

2 902,00

202-2-1

202-2-1-1195

1 741,82

202-2-1

202-2-1-1196

45,47

202-2-1

202-2-1-1197

8 977,92

202-2-1

202-2-1-1198

52 659,81
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202-2-1

202-2-1-1199

25 357,78

202-2-1

202-2-1-1200

12 300,00

202-2-1

202-2-1-1201

78 305,93

202-2-1

202-2-1-1202

500,00

202-2-1

202-2-1-1203

146,00

202-2-1

202-2-1-1204

1 134,00

202-2-1

202-2-1-1205

1 772,43

202-2-1

202-2-1-1206

18 436,47

202-2-1

202-2-1-1207

861,00

202-2-1

202-2-1-1208

1 261,00

202-2-1

202-2-1-1209

51 045,00

202-2-1

202-2-1-1210

119 862,19

202-2-1

202-2-1-1211

98,40

202-2-1

202-2-1-1212

1 119,30

202-2-1

202-2-1-1213

348,35

202-2-1

202-2-1-1214

37 037,02

202-2-1

202-2-1-1215

350,00

202-2-1

202-2-1-1216

3 113,94

202-2-1

202-2-1-1217

136,53

202-2-1

202-2-1-1218

2 484,29

202-2-1

202-2-1-1219

8 361,19

202-2-1

202-2-1-1220

3 076,33

202-2-1

202-2-1-1221

39 990,89

202-2-1

202-2-1-1222

91 796,66

202-2-1

202-2-1-1223

20 538,98

202-2-1

202-2-1-1224

77,80

202-2-1

202-2-1-1225

19 544,09

202-2-1

202-2-1-1226

903,17

202-2-1

202-2-1-1227

2 400,00

202-2-1

202-2-1-1228

67 305,60

202-2-1

202-2-1-1229

45,01

202-2-1

202-2-1-1230

10 018,35

202-2-1

202-2-1-1231

2 773,65

202-2-1

202-2-1-1232

1 734,30

202-2-1

202-2-1-1233

36 895,12

202-2-1

202-2-1-1234

1 923,23

202-2-1

202-2-1-1235

329,98

202-2-1

202-2-1-1236

15 621,00

202-2-1

202-2-1-1237

7 177,10

202-2-1

202-2-1-1238

2 808,65

202-2-1

202-2-1-1239

187,92
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202-2-1

202-2-1-1240

24 240,63

202-2-1

202-2-1-1241

28 088,28

202-2-1

202-2-1-1242

1 021,65

202-2-1

202-2-1-1243

24,67

202-2-1

202-2-1-1244

128 644,41

202-2-1

202-2-1-1245

15 416,53

202-2-1

202-2-1-1246

982,77

202-2-1

202-2-1-1247

155,76

202-2-1

202-2-1-1248

4 305,00

202-2-1

202-2-1-1249

5 003,15

202-2-1

202-2-1-1250

3 714,60

202-2-1

202-2-1-1251

450,54

202-2-1

202-2-1-1252

615,60

202-2-1

202-2-1-1253

7 551,59

202-2-1

202-2-1-1254

5 676,86

202-2-1

202-2-1-1255

172 827,18

202-2-1

202-2-1-1256

4 709,06

202-2-1

202-2-1-1257

16 157,05

202-2-1

202-2-1-1258

147,60

202-2-1

202-2-1-1259

27 474,51

202-2-1

202-2-1-1260

4 399,27

202-2-1

202-2-1-1261

76 461,96

202-2-1

202-2-1-1262

21 119,10

202-2-1

202-2-1-1263

11 328,20

202-2-1

202-2-1-1264

275,00

202-2-1

202-2-1-1265

1 033,20

202-2-1

202-2-1-1266

149 877,97

202-2-1

202-2-1-1267

2 894,19

202-2-1

202-2-1-1268

6 735,82

203

203-1269

71,81

203

203-1270

1 865,69

204

204-1271

736,00

204

204-1272

4 051,34

204

204-1273

10 276,62

204

204-1274

896,79

204

204-1275

1 218,73

204

204-1276

1 907,95

204

204-1277

23 231,05

204

204-1278

339,28

204

204-1279

9 606,28

204

204-1280

17 377,57
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204

204-1281

3 260,82

204

204-1282

11 672,12

204

204-1283

7 283,82

204

204-1284

5 126,38

204

204-1285

6 039,59

204

204-1286

4 968,30

204

204-1287

733,14

204

204-1288

4 216,28

204

204-1289

34 925,44

204

204-1290

1 417,58

204

204-1291

2,73

204

204-1292

865,51

204

204-1293

8 904,98

204

204-1294

7 357,15

204

204-1295

29 232,07

204

204-1296

20 347,51

204

204-1297

1 076,60

204

204-1298

7 173,82

204

204-1299

50 732,80

204

204-1300

73,70

204

204-1301

11 883,50

204

204-1302

51 813,31

204

204-1303

5 831,97

204

204-1304

744,70

204

204-1305

20 289,09

204

204-1306

2 567,09

204

204-1307

12 413,39

204

204-1308

31 146,21

204

204-1309

10 949,09

204

204-1310

14 802,49

204

204-1311

23 246,41

204

204-1312

12 147,45

204

204-1313

12 573,95

204

204-1314

35,31

204

204-1315

139,70

204

204-1316

3 199,91

Suma końcowa

2 160 900,26

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Lp.

Symbol

Nazwa

Saldo Wn [PLN]

1

długoterminowa

rezerwa emerytalna

30 391,25
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krótkoterminowa

rezerwa urlopowa

577 552,35

suma

607 943,60

Pozostałe rezerwy
Lp.

Symbol

Nazwa

Saldo Wn [PLN]

1

krótkoterminowa

rezerwa na premie

1 400 000,00

rezerwa na koszty

278 356,35

suma

1 678 356,35

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek - inne
Lp.

Symbol

Saldo Wn [PLN]

1

234-0018

316,86

2

234-0019

886,32

3

234-0020

884,87

4

234-0021

118,51

5

234-0022

410,16

6

234-0023

521

7

234-0024

1102,74

8

234-0025

3183,79

9

234-0026

315,71

10

234-0027

39,2

11

234-0028

1978,94

12

234-0029

64,8

13

234-0030

3677,52

14

234-0031

200

15

234-0032

123

16

234-0033

200

17

234-0034

350,55

18

234-0035

1987,47

19

234-0036

206,1

20

234-0037

897,22

21

234-0038

200

22

234-0039

89

suma

17 753,76

D. Wykaz wartości niematerialnych i aktywów IT przypadających Spółce Przejmującej

Komputery stacjonarne, monitory, laptopy i smartfony wskazane w wykazie środków trwałych (punkt A. powyżej)
przypadają Spółce Przejmującej. Sprzęt tego rodzaju przypada Spółce Przejmującej wraz z wszelkimi prawami
wynikającymi z oryginalnych licencji systemów operacyjnych producentów oraz innymi licencjami dotyczącymi
aplikacji i narzędzi zainstalowanych na tym sprzęcie, jeżeli licencje te mogą być przeniesione bez zgody
odpowiednich licencjodawców lub bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia takim licencjodawcom.
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Pozostałe licencje lub aplikacje, które nie przypadają Spółce Przejmującej wraz ze sprzętem przypisanym do
przenoszonych stanowisk, tj. (i) licencje których przeniesienie wymaga zgody licencjodawcy, lub (ii) które są
użytkowane na podstawie globalnej umowy licencyjnej (w tym między innymi licencji Microsoft), przypadają Spółce
Przejmującej w zakresie przedstawionym w Tabeli a: Umowy licencyjne i prawa do związanych z nimi baz danych.
Tabeli a): Umowy licencyjne i prawa do związanych z nimi baz danych.
Lp.

Nazwa

Licencjodawca

Opis

1

gSyncit

Fieldston Software Program do synchronizowania
LLC
urządzeniami mobilnymi.

2

CLC
Workbench

CLC Bio

Program do bioinformatycznej analizy sekwencji DNA i białek.

kalendarza

MS

Outlook

z

3

ChemDraw

PerkinElmer

Program służący do tworzenia i edycji struktur związków
chemicznych w 2D, 3D, szlaków chemicznych oraz predykcji
właściwości chemicznych i generowania nazwy danego związku
chemicznego.

4

MestreNova

Mestrelab
Research, S.L.

Oprogramowanie do wizualizacji,
raportowania danych widm.

5

PRISM

GraphPad
Software Inc.

Aplikacja
umożliwiająca
użytkownikom
przeprowadzanie
podstawowej biostatystyki, dopasowania krzywych i tworzenie
wykresów naukowych.

6

MS Project

Microsoft

Program do zarządzania projektami.

7

CodeTwo

CodeTwo Sp. z o. Program do synchronizowania kalendarzy Outlook pomiędzy
o. Sp. k.
użytkownikami.

8

IT CUBE

ITCube Software Program do zarządzania informacjami dotyczącymi firm, osób
Spółka Jawna
kontaktowych, produktów oraz dokumentów.

9

XDS

Max-PlanckInnovation GmbH

Program do analizy krystalograficznej.

10

SciFinder

CAS

Baza danych informacji chemicznej i literatury naukowej.

przetwarzania,

analizy

i

Ponadto na Spółkę Przejmującą przechodzą wszelkie bazy danych przeznaczone do realizacji określonych zadań
gospodarczych, w ramach której prowadzona jest Działalność Wydzielana zgodnie z Planem Podziału, w tym w
szczególności bazy danych w systemach Intense platform, Intron, Płatnik (ZUS), Enova oraz baza osób
uprawnionych do korzystania z opieki medycznej oraz baza obejmująca pracowników korzystających z programów
benefitów pozapłacowych, w zakresie Działalności Wydzielanej.
Na Spółkę Przejmującą przechodzą wszystkie przysługujące Selvita S.A. prawa ochronne na znaki towarowe oraz
prawa ze zgłoszeń do rejestracji znaków towarowych.
W Tabeli b. poniżej wskazano odpowiednio prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń do
rejestracji znaków towarowych istniejące na datę podpisania Planu Podziału, które przejdą na Spółkę Przejmującą.
W przypadku rejestracji znaku towarowego wskazanego w Tabeli b) przed Dniem Podziału, względem którego na
datę podpisania Planu Poddziału Selvita S.A. przysługiwało prawo ze zgłoszenia do rejestracji takiego znaku
towarowego, na Spółkę Przejmującą przejdzie odpowiednio prawo ochronne na taki znak towarowy.
Tabela b): Prawa ochronne na znaki towarowe i prawa ze zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji na datę
podpisania Planu Podziału
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Numer
zgłoszenia

Data
zgłoszenia

Zakres terytorialny

EM006384614

22.10.2007

Wszystkie
Europejskiej

kraje

Unii Zarejestrowan
y

2.

EM006384581

22.10.2007

Wszystkie
Europejskiej

kraje

Unii Zarejestrowan
y

3.

EM015239858

21.03.2016

Wszystkie
Europejskiej

kraje

Unii Zgłoszony
rejestracji

1.

Znak

Selvita

Status

do

Spółce Przejmującej przypadają również prawa do nazw domen internetowych wskazanych w Tabeli c), w tym
prawa i obowiązki wynikające z rejestracji i utrzymania tych domen.
Tabela c): Prawa do nazw domen internetowych

Lp.

Nazwa domeny

Sprzedający

1

selvita.com

Home.pl S.A.

2

selvita.com.pl

Home.pl S.A.

3

selvita.pl

Home.pl S.A.

4

selvita.eu

Home.pl S.A.

5

selvitacro.com

Home.pl S.A.

E. Wykaz zapasów przypadających Spółce Przejmującej
W wyniku Podziału, na Spółkę Przejmującą przejdą zapasy wskazane w tabeli poniżej:
L.p.

Nazwa

Cena netto [PLN]

1 odczynniki o numerze produktu od 115298 do 118700

245,25

2 odczynniki o numerze produktu od 120780 do 129384

8 865,38

3 odczynniki o numerze produktu od 130058 do 139938

11 598,82

4 odczynniki o numerze produktu od 140437 do 148115

5 525,93

5 odczynniki o numerze produktu od 150687 do 159760

15 119,68

6 odczynniki o numerze produktu od 160251 do 169846

8 117,51

7 odczynniki o numerze produktu od 170067 do 179465

7 323,76

8 odczynniki o numerze produktu od 180963 do 189910

34 418,87

9 odczynniki o numerze produktu od 190206 do 197220

31 577,98

10 odczynniki o numerze produktu od 200907 do 209165

23 665,82

11 odczynniki o numerze produktu od 210202 do 218405

22 274,30
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12 odczynniki o numerze produktu od 220247 do 229957

67 485,89

13 odczynniki o numerze produktu od 230047 do 239910

64 819,38

14 odczynniki o numerze produktu od 240165 do 249535

134 472,01

15 odczynniki o numerze produktu od 250097 do 257378

240 571,78

16 inne odczynniki (bez numeru)

46 778,55
suma

722 860,92

F. Wykaz decyzji oraz zezwoleń Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej
W wyniku Podziału, na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie decyzje, zezwolenia, koncesje i ulgi wskazane
poniżej.
L.p.

Organ

Data

Decyzja

1.

Minister Środowiska

01.02.2016 r.

Decyzja Nr 6, sygn.. DLP-VI.431.49.2015 –
Zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii
genetycznej

2.

Minister Środowiska

01.04.2016 r.

Decyzja Nr 44, sygn.. DLP-VI.431.37.2016

3.

Główny
Farmaceutyczny

Inspektor

12.03.2018 r.

Zezwolenie GIF-N-4420/6/AB/13 na przetwarzanie w
zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
środków
odurzających
oraz
substancji
psychotropowej w Laboratorium Biologii Molekularnej
i Komórkowej

4.

Biuro
ds.
chemicznych

substancji

27.06.2016 r.

Nr. 8/2016/DPL
Laboratoryjnej

5.

Prezydent Miasta Krakowa

07.07.2017 r.

WS-06.6221.27.2017.AST (wraz z pierwotną decyzją)
– pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

6.

Prezydent Miasta Krakowa

07.07.2017 r.

WS-06.6221.28.2017.AST (wraz z pierwotną decyzją)
– pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

7.

Ministre de l'Enseignement
Superieur de la Recherche et
de L'innovation

04.12.2017 r.

Zezwolenie na wykonywanie działalności badawczorozwojowej

–

Certyfikat

Dobrej

Praktyki

G. Pozostałe aktywa
Na Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału przejdą środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
Spółki Dzielonej w łącznej kwocie 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Za Spółkę Dzieloną:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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Za Spółkę Przejmującą:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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Załącznik 2: Zanonimizowana lista pracowników oraz współpracowników

Zanonimizowana lista pracowników oraz współpracowników

W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca stanie się stroną umów o pracę z pracownikami oraz umów
cywilnoprawnych związanych z wykonywaniem przez Spółkę Dzieloną działalności usługowej. W wyniku Podziału
Spółce Przejmującej zostanie przekazana dokumentacja dotycząca powyższych pracowników oraz osób - stron
umów cywilnoprawnych.
Poinformowanie pracowników Spółki Dzielonej przenoszonych w ramach Podziału oraz pracowników Spółki
Przejmującej o przejęciu przez Spółkę Przejmującą praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z
przenoszonymi pracownikami, nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy.

L.p.

Nr osobowy

Data zatrudnienia

Rodzaj umowy

Jednostka
Organizacyjna

Stanowisko

0162

2010.01.04

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
administracji

ds.

1

0001

2015.12.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Specjalista
analityki

ds.

2
3

0002

2017.10.02

Umowa o pracę

Administracja

Młodszy
analityk
finansowy

0003

2012.10.22

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy III

ds.

4

0004

2008.06.16

Umowa o pracę

Administracja

Kierownik
marketingu

ds.

5
6

0005

2009.08.24

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Starszy laborant III

0006

2015.08.10

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy II

ds.

7

0007

2010.05.20

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
Finansowania

ds.

8

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Zastępca
Dyrektora
Analityki

Kierownik
Laboratorium
Syntezy

9

0008

2014.06.01

Działu

10

0009

2010.07.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

11

0010

2016.01.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Naukowiec I

12

0011

2016.01.04

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
zakupów

13

0012

2017.05.04

Umowa o pracę

Administracja

Prawnik

14

0013

2016.09.01

Umowa o pracę

Administracja

Księgowa

15

0014

2009.05.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Kierownik zespołu
ds. syntezy

16

0015

2010.02.24

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Starszy specjalista
ds. analityki I

17

0016

2017.03.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Kierownik
Laboratorium

18

0017

2015.11.16

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy I

ds.

ds.
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19

0018

2009.05.01

Umowa o pracę

Sprzedaż

Dyrektor
Konsultingu

20

0019

2016.09.20

Umowa o
współpracę

Administracja

Inżynier
systemowy

21

0020

2016.10.17

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Starszy Naukowiec
I

22

0021

2016.01.04

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
zakupów

23

0022

2018.01.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Kierownik zespołu
ds. syntezy

24

0023

2017.06.05

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy I

25

0024

2017.03.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Naukowiec I

26

0025

2012.10.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Specjalista
analityki

27

0163

2015.11.16

Umowa o pracę

Administracja

Inżynier informacji
Naukowej I

28

0026

2009.12.01

Umowa o pracę

Sprzedaż

Dyrektor
ds.
Rozwoju Biznesu

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Koordynator
w
Laboratorium
Kontroli Jakości

29

0027

2013.04.11

ds.

ds.

ds.

30

0028

2015.11.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Kierownik zespołu
ds. analityki oraz
oczyszczania
związków
chemicznych

31

0029

2010.02.01

Umowa o pracę

Administracja

Kierownik ds. kadr i
płac

32

0030

2015.08.03

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
technicznych

33

0031

2011.09.12

Umowa o pracę

Sprzedaż

Kierownik
ds.
Rozwoju Biznesu

34

0032

2010.08.09

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Starszy Naukowiec
I

35

0033

2014.04.14

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista ds. BHP

36

0034

2016.03.07

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
jakości

Administracja

Specjalista
ds.
organizacji
i
rozliczania podróży
służbowych

Administracja

Kierownik zespołu
zakupów
grantowych

37

38

0035

0036

2014.01.02

2010.02.01

Umowa o pracę

Umowa o pracę

ds.

ds.

39

0037

2016.07.01

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
ds.
zakupów
komerycyjnych

40

0038

2018.01.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy II

ds.
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41

0039

2015.04.20

Umowa o pracę

Administracja

Asystentka
Zarządu

42

0040

2017.05.04

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy I

43

0041

2011.10.04

Umowa o pracę

Sprzedaż

Dyrektor
ds.
Rozwoju Biznesu

44

0042

2013.01.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Starszy specjalista
ds. syntezy II

45

0043

2017.12.18

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Młodszy specjalista
ds. analityki

46

0044

2009.07.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Konsultant
Farmacji

47

0045

2017.11.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Kierownik Zespołu

48

0046

2014.04.28

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Starszy specjalista
ds. analityki

49

0047

2009.11.02

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Starszy laborant III

50

0048

2016.03.10

Umowa o pracę

Sprzedaż

Specjalista
ds.
rozwoju biznesu

0049

2013.06.26

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Specjalista
analityki

ds.

51

0050

2015.12.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy II

ds.

52
53

0051

2017.02.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Starszy Specjalista
ds. Analityki III

54

0052

2013.12.01

Umowa o pracę

Administracja

Główna Księgowa

55

0053

2012.09.12

Umowa o
współpracę

Administracja

Starszy
inżynier
systemowy

ds.

ds.

56

0054

2017.06.12

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
ds.
oczyszczania
związków
chemicznych I

0055

2016.06.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy II

ds.

57

0056

2015.10.14

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Specjalista
analityki

ds.

58

0057

2017.06.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy II

ds.

59
60

0058

2017.12.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Główny specjalista
ds. analitycznych

61

0059

2016.02.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Starszy Naukowiec
I

0060

2017.07.20

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
technicznych

ds.

62

0061

2012.01.09

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Specjalista
analityki

ds.

63
64

0062

2009.06.22

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Dyrektor
Analityki

Działu

528

CZĘŚĆ VI

ZAŁĄCZNIKI

Zastępca
Dyrektora
Chemii

65

0063

2010.08.02

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

ds.

66

0064

2010.11.25

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Starszy specjalista
ds. analityki

67

0065

2011.05.16

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Dyrektor
Biochemii

68

0066

2010.03.08

Umowa o pracę

Administracja

Starszy Specjalista
ds. technicznych

69

0067

2010.03.10

Umowa o pracę

Administracja

Kierownik zespołu
zakupów

70

0068

2014.01.07

Umowa o pracę

Sprzedaż

Specjalista
ds.
rozwoju biznesu

71

0069

2010.07.12

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Kierownik zespołu
ds. syntezy

72

0070

2017.05.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Dyrektor oddziału

73

0071

2016.06.20

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
zakupów

74

0072

2017.11.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Naukowiec I

75

0073

2017.11.14

zlecenie

Administracja

Programista

76

0074

2013.06.26

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Młodszy specjalista
ds. analityki

77

0075

2009.05.25

Umowa o pracę

Administracja

Dyrektor działu IT

78

0076

2017.07.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Naukowiec II

79

0077

2010.01.01

Umowa o
współpracę

Administracja

Kierownik zespołu
projektowego

80

0078

2016.09.01

Umowa o pracę

Administracja

Młodszy Prawnik

81

0079

2017.10.01

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista ds. BHP

82

0082

2011.12.12

Umowa o pracę

Administracja

Samodzielna
Księgowa

Działu

ds.

83

0084

2014.03.01

Umowa o pracę

Sprzedaż

Kierownik
klientów
kluczowych

ds.

84

0085

2012.01.01

Umowa o pracę

Sprzedaż

Kierownik
ds.
rozwoju biznesu

85

0086

2016.11.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Starszy specjalista
ds. analityki I

86

0087

2018.01.22

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Młodszy specjalista
ds. analityki

87

0088

2017.10.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Kierownik
Laboratorium

88

0089

2017.07.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Kierownik zespołu
ds. syntezy

89

0090

2016.06.27

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
zakupów

90

0092

2014.02.03

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Kierownik
Laboratorium

ds.
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91

0093

2017.11.02

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy II

92

0094

2015.08.10

Umowa o
współpracę

Administracja

Prawnik

93

0095

2016.07.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy II
Kierownik
Laboratorium
Kontroli Jakości

ds.

ds.

94

0096

2010.02.15

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

95

0097

2016.09.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Starszy specjalista
ds. syntezy I

96

0098

2007.08.16

Umowa o pracę

Administracja

Zastępca
Dyrektora
Zarządzającego

0099

2010.05.02

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Specjalista
analityki

ds.

97

0100

2018.02.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy II

ds.

98
99

0101

2015.08.04

Umowa o pracę

Administracja

Młodsza księgowa

100

0102

2013.11.12

Umowa o pracę

Sprzedaż

Specjalista
ds.
rozwoju biznesu

101

0103

2018.01.01

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
jakości

102

0104

2018.01.08

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Laborant

103

0105

2014.01.02

Umowa o pracę

Administracja

Księgowa

104

0106

2015.12.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy II
Kierownik
Laboratorium
Syntezy

ds.

ds.

105

0107

2009.10.06

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

106

0108

2017.09.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Kierownik zespołu
ds. syntezy

107

0109

2015.07.06

Umowa o pracę

Administracja

Inżynier Informacji
Naukowej II

108

0110

2017.02.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy III

109

0111

2015.08.03

Umowa o pracę

Administracja

Asystentka
Zarządu

110

0112

2015.10.07

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Starszy Naukowiec
I

111

0113

2017.05.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy I

112

0114

2015.10.01

Umowa o pracę

Sprzedaż

Dyrektor Handlowy

113

0115

2017.06.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy II

114

0116

2009.09.28

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Starszy laborant III

115

0117

2010.07.01

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
zakupów

ds.

ds.

ds.

ds.
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116

0118

2008.01.01

Umowa o pracę

Sprzedaż

Kierownik
ds.
Rozwoju Biznesu

0120

2007.10.01

Umowa o pracę

Administracja

Dyrektor
personalnych

ds.

117

0121

2016.01.18

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Specjalista
analityki

ds.

118
119

0122

2017.04.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Naukowiec I

120

0124

2018.03.26

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy I

121

0125

2018.04.04

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Naukowiec I

122

0126

2018.03.20

Umowa o
współpracę

Administracja

Młodszy
inżynier
systemowy

0127

2018.05.07

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy III

ds.

123

0128

2018.05.07

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
rekrutacji

ds.

124
125

0129

2018.05.28

Umowa o pracę

Administracja

Kierownik
Działu
Kontrolingu

126

0130

2018.05.22

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Asystent badawczy

127

0131

2018.05.17

Umowa o pracę

Administracja

Młodszy specjalista
ds. administracji

128

0132

2018.06.04

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Laborant I

0133

2018.06.04

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy I

ds.

129

0134

2018.06.04

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy III

ds.

130

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Pracownik
technicznego
wsparcia
laboratorium
chemicznego
Specjalista
ds.
administracyjnobiurowych

131

0135

2018.05.23

ds.

132

0136

2018.07.02

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

133

0137

2018.07.04

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Straszy Naukowiec
I

134

0138

2018.08.06

Umowa o pracę

Administracja

Młodszy specjalista
ds. zakupów

135

0139

2018.08.01

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista ds. BHP

136

0140

2018.09.03

Umowa o pracę

Sprzedaż

Dyrektor
Konsultingu

0141

2018.10.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Specjalista
syntezy III

ds.

137

0142

2018.10.01

Umowa o pracę

Administracja

Dyrektor
zakupów

ds.

138
139

0143

2018.10.01

zlecenie

Administracja

Młodszy specjalista
ds. zakupów
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140

0144

2018.10.10

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Asystent badawczy

141

0145

2018.11.05

Umowa o pracę

Administracja

Specjalista
ds.
rozliczeń projektów

142

0146

2018.11.12

Umowa o pracę

Administracja

Młodszy kontroler
finansowy

143

0147

2018.11.13

Umowa o pracę

Administracja

Młodsza księgowa

144

0148

2018.11.13

Umowa o pracę

Administracja

Młodszy specjalista
ds. zakupów

145

0149

2018.11.19

Umowa o pracę

Administracja

Młodszy specjalista
ds. administracji

146

0150

2018.12.01

Umowa o pracę

Biologia
kontraktowa

Naukowiec I

147

0151

2018.12.01

Umowa o
współpracę

Administracja

Kierownik zespołu
rozwoju i wsparcia
aplikacji
biznesowych

148

0152

2018.12.10

Umowa o pracę

Administracja

Inżynier Informacji
Naukowej I

149

0153

2018.12.01

Umowa o pracę

Administracja

Inżynier Informacji
Naukowej I

150

0154

2019.01.01

Umowa o pracę

Administracja

Młodszy specjalista
ds. zakupów

151

0156

2019.01.15

Umowa o pracę

Administracja

Młodszy specjalista
ds. kadr

152

0157

2019.02.01

zlecenie

Administracja

Młodszy
inżynier
systemowy

153

0158

2019.02.01

Umowa o pracę

Administracja

Prawnik

154

0159

2019.03.01

Umowa o pracę

Chemia
kontraktowa

Starszy specjalista
ds. analityki

155

0160

2019.03.01

Umowa o pracę

Administracja

Programista

156

0161

2019.04.01

Umowa o pracę

Administracja

Programista

157

0164

2019.03.15

Umowa o pracę

Administracja

Młodszy specjalista
ds. administracji

Za Spółkę Dzieloną:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Za Spółkę Przejmującą:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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Załącznik 3: Wykaz umów

6

Wykaz Umów przechodzących na Spółkę Przejmującą

Na Spółkę Przejmującą przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z wykonywaniem działalności
usługowej, w tym wynikające z umów, przepisów prawa, zdarzeń prawnych, w szczególności prawa i zobowiązania
względem klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy działalność usługową w ramach Działalności
Wydzielanej.
Na Spółkę Przejmującą przechodzą w szczególności prawa i obowiązki wynikające z następujących umów:
•
•
•
•
•

umowy świadczenia usług (umowy ramowe i zlecenia),
umowy logistyczne (umowy ramowe i zlecenia),
umowy najmu,
umowy poufności,
inne umowy,

co obejmuje w szczególności prawa i obowiązki z umów i stosunków prawnych wskazanych w tabeli poniżej.

L.p.

Numer
umowy w
systemie
Intron

Nazwa Umowy

Data Umowy

Rodzaj Umowa

1.

766

Master Services Agreement

05.05.2014 Umowa o świadczenie
usług

2.

1081

Umowa najmu nr 150601-RSz-2 + protokół
zdawczo-odbiorczy

01.06.2015 Umowa najmu

3.

1082

Umowa najmu nr 150701-RSz-1 + protokół
zdawczo-odbiorczy

01.07.2015 Umowa najmu

4.

1171

Master Services Agreement

20.07.2015 Umowa o świadczenie
usług

5.

1042

Umowa Jakościowa

29.07.2015 Umowa o świadczenie
usług

6.

1041

Zlecenie analizy

24.08.2015 Umowa o świadczenie
usług

7.

1085

SERVICES AGREEMENT CHE2015/05

07.09.2015 Umowa o świadczenie
usług

8.

1090

Service Agreement

17.09.2015 Umowa o świadczenie
usług

9.

1126

Services Agreement CHE2015/06

02.11.2015 Umowa o świadczenie
usług

10.

1173

Umowa nr 1/01/2016

05.01.2016 Umowa o świadczenie
usług

11.

1172

Chemical Services Agreement

15.01.2016 Umowa o świadczenie
usług

12.

1248

Master Contract Services

20.01.2016 Umowa o świadczenie
usług

13.

1252

Mutual Non-Disclosure Agreement

25.01.2016 Umowa zachowania
poufności

14.

1176

Confidentiality Agreement

04.02.2016 Umowa zachowania
poufności
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15.

1180

Confidentiality Agreement Mutual

09.02.2016 Umowa zachowania
poufności

16.

1245

Service Agreement

22.02.2016 Umowa o świadczenie
usług

17.

3161

Umowa pożyczki

18.02.2016 Umowa pożyczki

18.

1205

Non-Disclosure Agreement

11.03.2016 Umowa zachowania
poufności

19.

1023

Confidentiality Agreement

14.03.2016 Umowa zachowania
poufności

20.

1246

Additional Services 13-lip-2016

14.03.2016 Umowa o świadczenie
usług

21.

1225

Service Agreement

15.03.2016 Umowa o świadczenie
usług

22.

1243

Mutual Confidential Disclosure Agreement

15.03.2016 Umowa zachowania
poufności

23.

1242

Umowa
o
zachowaniu
0001/GRR/2016

24.

1238

Secrecy Agreement

24.03.2016 Umowa zachowania
poufności

25.

1221

Secrecy Agreement

29.03.2016 Umowa zachowania
poufności

26.

1222

Umowa o zachowaniu poufności

31.03.2016 Umowa zachowania
poufności

27.

1211

Non-Disclosure Agreement

12.04.2016 Umowa zachowania
poufności

28.

1228

Confidentiality Agreement

20.04.2016 Umowa zachowania
poufności

29.

1303

Umowa o poufności

22.04.2016 Umowa zachowania
poufności

30.

1288

Non-Disclosure and Non-Use Agreement

10.05.2016 Umowa zachowania
poufności

31.

1309

Master Services Agreement

17.05.2016 Umowa o świadczenie
usług

32.

1482

Non-Disclosure and Non-Use Agreement

20.05.2016 Umowa zachowania
poufności

33.

1289

Confidentiality Agreement

24.05.2016 Umowa zachowania
poufności

34.

1363

Mutual Non-Disclosure Agreement

16.06.2016 Umowa zachowania
poufności

35.

1310

Confidential Disclosure Agreement

24.06.2016 Umowa zachowania
poufności

36.

1382

Confidential Disclosure Agreement

27.06.2016 Umowa zachowania
poufności

37.

1393

Non-Disclosure Agreement

30.06.2016 Umowa zachowania
poufności

38.

1381

Confidentiality Agreement

04.07.2016 Umowa zachowania
poufności

39.

1357

Umowa o świadczeniu usług

06.07.2016 Umowa o świadczenie
usług

40.

1385

Secrecy Agreement

08.07.2016 Umowa zachowania
poufności

poufności

nr

21.03.2016 Umowa zachowania
poufności
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41.

1462

Master Agreement

23.08.2016 Umowa o świadczenie
usług

42.

1453

Umowa o zachowaniu poufności

26.08.2016 Umowa zachowania
poufności

43.

1441

Master Agreement

13.09.2016 Umowa o świadczenie
usług

44.

1433

Umowa o Ochronie Informacji

15.09.2016 Umowa zachowania
poufności

45.

1429

Non-Disclosure Agreement

05.10.2016 Umowa zachowania
poufności

46.

2055

Confidentiality Agreement

07.10.2016 Umowa zachowania
poufności

47.

1551

Non-Disclosure Agreement

19.10.2016 Umowa zachowania
poufności

48.

2059

Umowa o wykonanie
badawczo-rozwojowych

49.

1623

Mutual Confidentiality Agreement

25.10.2016 Umowa zachowania
poufności

50.

1536

Master Services Agreement

10.11.2016 Umowa o świadczenie
usług

51.

1539

Confidentiality Agreement

17.11.2016 Umowa zachowania
poufności

52.

2052

Mutual Confidential Disclosure Agreement

17.11.2016 Umowa zachowania
poufności

53.

1535

Confidential Disclosure Agreement

21.11.2016 Umowa zachowania
poufności

54.

1593

Mutual Confidentiality Agreement

30.11.2016 Umowa zachowania
poufności

55.

1151

Umowa inwestycyjna

23.09.2015 Umowa inwestycyjna

56.

1589

Confidentiality Agreement

17.12.2016 Umowa zachowania
poufności

57.

2050

Non-Disclosure Agreement

22.12.2016 Umowa zachowania
poufności

58.

1685

Non-Disclosure Agreement

10.01.2017 Umowa zachowania
poufności

59.

1784

Confidential Disclosure Agreement

20.01.2017 Umowa zachowania
poufności

60.

1548

Master Service Agreement

23.01.2017 Umowa o świadczenie
usług

61.

1547

Non-Disclosure Agreement

24.01.2017 Umowa zachowania
poufności

62.

1659

Non-Disclosure and Non-Use Agreement

01.02.2017 Umowa zachowania
poufności

63.

1810

Umowa ramowa o wykonanie prac badawczorozwojowych

15.02.2017 Umowa o świadczenie
usług

64.

1573

Confidentiality Agreement

16.02.2017 Umowa zachowania
poufności

65.

1686

Confidentiality Agreement

17.02.2017 Umowa zachowania
poufności

66.

1673

Master Services Agreement

01.03.2017 Umowa o świadczenie
usług

prac

badawczych/

24.10.2016 Umowa o świadczenie
usług
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67.

1663

Confidential Disclosure Agreement

08.03.2017 Umowa zachowania
poufności

68.

1657

Master Services Agreement

09.03.2017 Umowa o świadczenie
usług

69.

1683

Master Service Agreement

21.03.2017 Umowa o świadczenie
usług

70.

1701

Umowa o zachowaniu poufności

24.03.2017 Umowa zachowania
poufności

71.

1799

Confidentiality Agreement

03.04.2017 Umowa zachowania
poufności

72.

1801

Confidentiality and Non-Disclosure Agreement

10.04.2017 Umowa zachowania
poufności

73.

2051

Non-Disclosure Agreement

26.04.2017 Umowa zachowania
poufności

74.

1804

Confidentiality Agreement

28.04.2017 Umowa zachowania
poufności

75.

1864

Confidentiality Agreement

09.05.2017 Umowa zachowania
poufności

76.

1828

Confidentiality Agreement

02.06.2017 Umowa zachowania
poufności

77.

2063

Mutual Non-Disclosure Agreement

12.06.2017 Umowa zachowania
poufności

78.

1856

Confidentiality Agreement

22.06.2017 Umowa zachowania
poufności

79.

1851

Confidential Disclosure Agreement

28.06.2017 Umowa zachowania
poufności

80.

1978

Service Agreement

01.07.2017 Umowa o świadczenie
usług

81.

1978

Umowa najmu nr 170707-RSz + protokół

07.07.2017 Umowa najmu

82.

1981

Umowa najmu lokalu nr 170707-RSz-2 +
protokół

07.07.2017 Umowa najmu

83.

1982

Umowa najmu lokalu nr 170713-IPr-1

13.07.2017 Umowa najmu

84.

1841

Mutual Confidentiality
Agreement

17.07.2017 Umowa zachowania
poufności

85.

1846

Service Agreement

19.07.2017 Umowa o świadczenie
usług

86.

1850

Commissioned Work Agreement

20.07.2017 Umowa o świadczenie
usług

87.

1896

Confidentiality Agreement

27.07.2017 Umowa zachowania
poufności

88.

1895

Umowa ramowa o świadczenie usług

10.08.2017 Umowa o świadczenie
usług

89.

1945

Umowa o zachowaniu poufności

18.08.2017 Umowa zachowania
poufności

90.

1885

Mutual Confidential Disclosure Agreement

25.08.2017 Umowa zachowania
poufności

91.

1917

Confidential Disclosure Agreement

28.08.2017 Umowa zachowania
poufności

92.

1886

Service Agreement

31.08.2017 Umowa o świadczenie
usług

and

Non-Disclosure
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93.

1940

Confidential agreement

05.09.2017 Umowa zachowania
poufności

94.

2057

Mutual Confidentiality Agreement

20.09.2017 Umowa zachowania
poufności

95.

1943

Master Services Agreement

25.09.2017 Umowa o świadczenie
usług

96.

1946

Service Agreement

27.09.2017 Umowa o świadczenie
usług

97.

2053

Master Services Agreement

28.09.2017 Umowa o świadczenie
usług

98.

2064

Mutual Confidentiality Agreement

10.10.2017 Umowa zachowania
poufności

99.

1995

Master Services Agreement

01.11.2017 Umowa o świadczenie
usług

100.

1995

Umowa najmu lokalu w budynku C Nr 171128IPr-1

28.11.2017 Umowa najmu

101.

1993

Umowa najmu lokalu w budynku B Nr 171128IPr-4

28.11.2017 Umowa najmu

102.

2040

Service Agreement

07.12.2017 Umowa o świadczenie
usług

103.

2194

Mutual Agreement

19.12.2017 Umowa zachowania
poufności

104.

2194

Umowa najmu sprzętu nr 18102-Lku-SLV

02.01.2018 Umowa najmu

105.

6246

Umowa najmu lokalu nr 180102-RSz-1

02.01.2018 Umowa najmu

106.

2029

Mutual Confidentiality
Agreement

17.01.2018 Umowa zachowania
poufności

107.

2019

Non-Disclosure Agreement

22.01.2018 Umowa zachowania
poufności

108.

2136

Master Service Agreement

01.02.2018 Umowa o świadczenie
usług

109.

2132

Confidentiality and Non-Disclosure Agreement

12.02.2018 Umowa zachowania
poufności

110.

2142

Non-Disclosure and Non-Use Agreement

21.02.2018 Umowa zachowania
poufności

111.

2142

Umowa najmu lokalu NR 171117-AKu-13

28.02.2018 Umowa najmu

112.

2144

Umowa najmu Nr 180305-IPr-1

05.03.2018 Umowa najmu

113.

2105

Non-Disclosure Agreement

08.03.2018 Umowa zachowania
poufności

114.

2123

Umowa o zachowaniu poufności

20.03.2018 Umowa zachowania
poufności

115.

2122

Confidential Disclosure Agreement

21.03.2018 Umowa zachowania
poufności

116.

2614

Secrecy Agreement

26.03.2018 Umowa zachowania
poufności

117.

2112

Non-Disclosure and Non-Use Agreement

26.03.2018 Umowa zachowania
poufności

118.

2151

Confidentiality Agreement

29.03.2018 Umowa zachowania
poufności

119.

2151

Umowa najmu lokalu w budynku A nr 180330AKu-8

30.03.2018 Umowa najmu

and

Non-Disclosure
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120.

2152

Umowa najmu lokalu w budynku A nr 180330AKu-7

30.03.2018 Umowa najmu

121.

2165

Non-Disclosure and Non-Use Agreement

10.04.2018 Umowa zachowania
poufności

122.

2188

Confidentiality Disclosure Agreement/ Mutual

12.04.2018 Umowa zachowania
poufności

123.

2187

Mutual Confidentiality Agreement

19.04.2018 Umowa zachowania
poufności

124.

2186

Reciprocal Confidentiality Agreement

24.04.2018 Umowa zachowania
poufności

125.

2611

Master Services Agreement

26.04.2018 Umowa o świadczenie
usług

126.

6244

Mutual Non-Disclosure Agreement

30.04.2018 Umowa zachowania
poufności

127.

3158

Umowa
o
dofinnansowanie
Projektu:
"Opracowanie usługi analizy typu "szybki tryb"
dla kompleksów białko związak-chemiczny"

07.05.2018 Umowa o dofinansowanie

128.

2162

Confidentiality Agreement

07.05.2018 Umowa zachowania
poufności

129.

6233

Confidential Disclosure Agreement

15.05.2018 Umowa zachowania
poufności

130.

2622

FTE Agreement

30.05.2018 Umowa o świadczenie
usług

131.

2566

Confidential Disclosure Agreement

20.06.2018 Umowa zachowania
poufności

132.

2602

Master Services Agreement

22.06.2018 Umowa o świadczenie
usług

133.

2604

Umowa ramowa
0227/2018/KB

134.

2560

Non-Disclosure and Non-Use Agreement

25.06.2018 Umowa zachowania
poufności

135.

2608

Confidentiality Agreement

28.06.2018 Umowa zachowania
poufności

136.

6556

Mutual Confidential Disclosure Agreement

05.07.2018 Umowa zachowania
poufności

137.

2607

Confidential Disclosure Agreement

06.07.2018 Umowa zachowania
poufności

138.

2612

Confidential Disclosure Agreement

06.07.2018 Umowa zachowania
poufności

139.

2613

Umowa o powierzenie przetwarzania danych
osobowych

09.07.2018 Umowa o powierzenie
przetwarzania danych
osobowych

140.

6249

Umowa najmu lokalu użytkowego

09.07.2018 Umowa najmu

141.

2564

Mutual Non-Disclosure Agreement

09.07.2018 Umowa zachowania
poufności

142.

2618

Confidentiality Agreement

10.07.2018 Umowa zachowania
poufności

143.

2620

Confidential Disclosure Agreement

13.07.2018 Umowa zachowania
poufności

144.

2487

Confidentality Agreement

13.07.2018 Umowa zachowania
poufności

o

świadczenie

usług

25.06.2018 Umowa o świadczenie
usług
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145.

2493

Non-Disclosure and Non-Use Agreement

01.08.2018 Umowa zachowania
poufności

146.

3110

Non-Disclosure and Non-Use Agreement

03.08.2018 Umowa zachowania
poufności

147.

3110

Umowa najmu lokalu NR 181231-SDz-1

31.12.2018 Umowa najmu

148.

3034

Umowa najmu lokalu NR 181231-SDz-2

31.12.2018 Umowa najmu

149.

3111

Umowa najmu lokalu nr 181231-Sdz-4

31.12.2018 Umowa najmu

150.

3115

Umowa najmu lokalu Nr 181231-SDz-5

31.12.2018 Umowa najmu

151.

3115

Umowa najmu lokalu NR 181231-SDz-3

31.12.2018 Umowa najmu

152.

3147

Master Services Agreement

25.06.2018 Umowa o świadczenie
usług

153.

3148

Master Services Agreement

26.04.2018 Umowa o świadczenie
usług

154.

3159

Laboratory Services Agreement

15.04.2016 Umowa o świadczenie
usług

155.

3156

Fee for service Agreement

25.10.2018 Umowa o świadczenie
usług

156.

1784

Master Services Agreement

27.01.2017 Umowa o świadczenie
usług

157.

2493

Non-Disclosure and Non-Use Agreement

03.08.2018 Umowa zachowania
poufności

158.

2668

Confidentialityy Agreement

22.08.2018 Umowa zachowania
poufności

159.

2682

Mutual Confidential Disclosure Agreement

10.09.2018 Umowa zachowania
poufności

160.

2683

Non-disclosure and non-use agreement

28.08.2018 Umowa zachowania
poufności

161.

2688

Umowa o zachowaniu poufności

28.08.2018 Umowa zachowania
poufności

162.

2689

Mutual Confidentiality Agreement

24.08.2018 Umowa zachowania
poufności

163.

2692

Service Agreement

19.09.2018 Umowa o świadczenie
usług

164.

2699

Service level agreement for third party audit
activities

26.10.2018 Umowa o świadczenie
usług

165.

2700

Research Services Agreement

21.08.2018 Umowa o świadczenie
usług

166.

2701

Umowa o zachowaniu poufności

19.09.2018 Umowa zachowania
poufności

167.

3145

Master Services Agreement

26.11.2018 Umowa o świadczenie
usług

168.

2725

Non-disclosure and non-use agreement

31.08.2018 Umowa zachowania
poufności

169.

2742

Confidentiality Agreement

26.10.2018 Umowa zachowania
poufności

170.

2747

Secrecy Agreement

23.08.2018 Umowa zachowania
poufności

171.

2777

Confidentiality Agreement

22.08.2018 Umowa zachowania
poufności
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172.

2778

Confidentiality Agreement

03.09.2018 Umowa zachowania
poufności

173.

2785

Non-disclosure and non-use agreement

18.09.2018 Umowa zachowania
poufności

174.

2786

One way non-disclosure agreement

19.10.2018 Umowa zachowania
poufności

175.

2789

Non-disclosure agreement

11.09.2018 Umowa zachowania
poufności

176.

2803

Non-disclosure and non-use agreement

23.11.2018 Umowa zachowania
poufności

177.

3143

Master Services Agreement

16.11.2018 Umowa o świadczenie
usług

178.

2763

Umowa o zachowaniu poufności

07.11.2018 Umowa zachowania
poufności

179.

2897

Mutual Confidentiality
agreement

180.

2898

Services Agreement

28.11.2018 Umowa o świadczenie
usług

181.

2944

Umowa o zachowaniu poufności

13.12.2018 Umowa zachowania
poufności

182.

2940

Non-disclosure agreement

27.11.2018 Umowa zachowania
poufności

183.

2941

Mutual confidential diclosure agreement

06.12.2018 Umowa zachowania
poufności

184.

2943

Services Agreement

16.10.2018 Umowa o świadczenie
usług

185.

2938

Umowa o zachowaniu poufności

13.12.2018 Umowa zachowania
poufności

186.

2947

Confidentiality and non-use agreement

03.12.2018 Umowa zachowania
poufności

187.

2965

Mutual Confidential Disclosure Agreement

18.10.2018 Umowa zachowania
poufności

188.

2970

Mutual Nondisclosure agreement

22.10.2018 Umowa zachowania
poufności

189.

2971

Non-disclosure and non-use agreement

05.11.2018 Umowa zachowania
poufności

190.

2973

Non-disclosure agreement

07.11.2018 Umowa zachowania
poufności

191.

2981

Non-disclosure agreement

13.11.2018 Umowa zachowania
poufności

192.

2982

Non-disclosure agreement

12.12.2018 Umowa zachowania
poufności

193.

2986

Umowa o zachowaniu poufności

17.01.2019 Umowa zachowania
poufności

194.

2995

Non-disclosure agreement N C181191

14.01.2019 Umowa zachowania
poufności

195.

3050

Master Services Agreement

14.01.2019 Umowa o świadczenie
usług

196.

5058

Umowa o poufności

14.12.2018 Umowa zachowania
poufności

and

non-disclosure

30.11.2018 Umowa zachowania
poufności
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197.

3063

Non-disclosure and non-use agreement

18.01.2019 Umowa zachowania
poufności

198.

3095

Confidentiality Agreement

11.01.2019 Umowa zachowania
poufności

199.

3123

Mutual Confidentiality Agreement

25.01.2019 Umowa zachowania
poufności

200.

3124

Confidentiality Agreement

18.01.2019 Umowa zachowania
poufności

201.

3136

Umowa o powierzenie przetwarzania danych
osobowych

10.12.2018 Umowa zachowania
poufności

202.

3141

Master Services Agreement

01.02.2019 Umowa o świadczenie
usług

203.

3142

Resarch services Agreement

21.09.2018 Umowa zachowania
poufności

204.

3143

Master Services Agreement

16.11.2018 Umowa o świadczenie
usług

205.

3144

Master Services Agreement

17.12.2018 Umowa o świadczenie
usług

206.

3145

Master Services Agreement

26.11.2018 Umowa o świadczenie
usług

207.

3146

Umbrela Agreement

03.11.2018 Umowa o świadczenie
usług

208.

3149

Master Services Agreement

14.02.2019 Umowa o świadczenie
usług

209.

3153

Master Services Agreement

27.11.2018 Umowa o świadczenie
usług

210.

3154

Mutual non disclosure agreement

17.12.2018 Umowa zachowania
poufności

211.

3157

Umowa świadczenia usług

28.12.2018 Umowa o świadczenie
usług

Za Spółkę Dzieloną:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Za Spółkę Przejmującą:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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Załącznik 4: Wykaz akcji i udziałów w Spółkach zależnych przypadających Spółce
Przejmującej

Wykaz akcji i udziałów w spółkach zależnych Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej
Firma Spółki
Siedziba
Numer w KRS
Udziały
Kapitał Zakładowy
Liczba udziałów
Wartość nominalna
udziału

BioCentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
0000206301
100% udziałów posiada Selvita S.A.
650.000,00 zł
650

Firma Spółki
Siedziba
Numer w KRS
Udziały
Kapitał Zakładowy
Liczba udziałów
Wartość nominalna
udziału

Selvita Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
0000403763
100% udziałów posiada Selvita S.A.
250.000,00 zł
2.500

Firma Spółki
Siedziba
Udziały
Kapitał zakładowy
Liczba udziałów
Wartość nominalna
udziału

Selvita Inc.
100 Cambridge Street, Boston, USA
100% udziałów posiada Selvita S.A.
1,00 USD
1.000

Firma Spółki
Siedziba
Udziały
Kapitał Zakładowy
Liczba udziałów
Wartość nominalna
udziału

Selvita Ltd.
20 Station Rd, CB1 2JD Cambridge, Wielka Brytania
100% udziałów posiada Selvita S.A.
20.000,00 GBP
20.000

Firma Spółki
Siedziba
Numer w KRS
Akcje
Kapitał Zakładowy
Liczba akcji posiadanych
przez Selvita S.A.
Wartość nominalna akcji

Ardigen Spółka Akcyjna
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
0000585459
Selvita S.A. posiada 49,26% akcji uprawniające do 55,84% głosów
268.232,00 zł

1.000,00 zł

100,00 zł

0,001 USD

1,00 GBP

132.139
1,00 zł
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Za Spółkę Dzieloną:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Za Spółkę Przejmującą:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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Załącznik 5: Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

8

Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

Uchwała Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia _____ 2019 r.
w sprawie podziału Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Dzielona”), działając na
podstawie art. 541 § 1 - § 7 KSH w zw. z art. 528 § 1 KSH, 529 § 1 pkt 4) KSH w zw. z art. 530 § 2 KSH, art. 393
pkt. 3) KSH oraz § 19 ust.1 pkt o) Statutu Spółki Dzielonej postanawia, co następuje:

§1
1.

Uchwala się podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Selvita CRO Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _______, o kapitale zakładowym w wysokości
100.000,00 zł w całości wpłaconym („Spółka Przejmująca”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona jest działalność
usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization polegająca na świadczeniu
laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych począwszy od projektowania komputerowego i
chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i
badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych,
tworząca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych,
przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący zorganizowaną część
przedsiębiorstwa Spółki, w sprawozdaniach finansowych prezentowana jako Segment Usługowy
(„Działalność Wydzielana”), co stanowi podział przez wydzielenie, w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH
(„Podział”).

2.

Podział nastąpi w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).

§2
1.

Wyraża się zgodę na Plan Podziału Spółki Dzielonej, uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a
Spółką Przejmującą w dniu 28 marca 2019 r. („Plan Podziału”).

2.

Wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach,
której Spółka Dzielona prowadzi Działalność Wydzielaną na Spółkę Przejmującą, na zasadach
określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału.

§3
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11. W ramach Podziału, uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 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 Spółki Przejmującej („Akcje Podziałowe”),
w tym:
3)

4)

4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki Przejmującej 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 Spółki Przejmującej;
11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,80
zł (osiemdziesiąt groszy) każda („Zwykłe Akcje Podziałowe”).

12. Akcje Podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do Spółki Przejmującej części majątku Spółki
Dzielonej, stanowiącej Działalność Wydzielaną, o wartości ustalonej w planie Podziału na kwotę
381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące
osiemdziesiąt pięć złotych), przez co łączna wartość emisyjna Akcji Podziałowych wynosi 381.872.085,00
zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć
złotych), a wartość emisyjna każdej 1 (jednej) Akcji Podziałowej wynosi 23,91 zł (dwadzieścia trzy złote
91/100).
13. Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, zostanie
przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
14. Akcje Podziałowe zostaną przyznane podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki Dzielonej w dniu
referencyjnym, ustalonym zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a
wskazanym przez Zarząd Spółki Przejmującej („Dzień Referencyjny”).
15. Akcje Podziałowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami określonym w
Planie Podziału, a przede wszystkim akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą jedną akcję Spółki Dzielonej
obejmie jedną akcję Spółki Przejmującej odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji Spółki Dzielonej,
czyli akcjonariusz Spółki Dzielonej:
3)
4)

za każdą jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie
jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Przejmującej, a
za każdą jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie
jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Przejmującej,

przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie
akcje Spółki Dzielonej.
16. Akcje Podziałowe zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej w trybie oferty publicznej (art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
17. Zwykłe Akcje Podziałowe zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
18. W procesie Podziału nie przewiduje się wypłacania dopłat.
19. Akcje Podziałowe będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą począwszy
od roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia.

§4
Wyraża się zgodę na następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej:
3)

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy)
i dzieli się na 16.096.229 (szesnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia
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dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), w tym:
125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii 0 o numerach od 000.001 do
250.000;
e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach
od 0.000.001 do 4.050.000;
f) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia
dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 11.921.229.
w § 7 Statutu Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
d)

4)

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

§5
Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych
i prawnych koniecznych do realizacji Podziału.

§6
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
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Załącznik 6: Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Podziału
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Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Podziału

Uchwała Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia _____ 2019 r.
w sprawie podziału Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”),
działając na podstawie art. 541 § 1 - § 7 KSH w zw. z art. 528 § 1 KSH, 529 § 1 pkt 4) KSH w zw. z art. 530 § 2
KSH, art. 393 pkt. 3) KSH oraz § 19 ust.1 pkt o) Statutu Spółki Przejmującej postanawia, co następuje:

§1
3.

Uchwala się podział Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000367359, o kapitale zakładowym w wysokości 6 388 491,60 zł w całości wpłaconym („Spółka
Dzielona”) w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą
części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w
ramach której prowadzona jest działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract Research
Organization polegająca na świadczeniu laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych począwszy od
projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy
na pracach analitycznych i badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm farmaceutycznych,
biotechnologicznych i chemicznych, tworząca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników
materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący
zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, w sprawozdaniach finansowych prezentowana jako
Segment Usługowy („Działalność Wydzielana”), co stanowi podział przez wydzielenie, w trybie art. 529
§ 1 pkt 4) KSH („Podział”).

4.

Podział nastąpi w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).

§2
1.

Wyraża się zgodę na Plan podziału Spółki Dzielonej, uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a
Spółką Przejmującą w dniu 28 marca 2019 r. („Plan Podziału”).

2.

Wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach,
której Spółka Dzielona prowadzi Działalność Wydzielaną na Spółkę Przejmującą, na zasadach
określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału.

§3
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20. W ramach Podziału, uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej 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 Spółki Przejmującej („Akcje Podziałowe”),
w tym:
5)

6)

4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki Przejmującej 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 Spółki Przejmującej;
11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,80
zł (osiemdziesiąt groszy) każda („Zwykłe Akcje Podziałowe”).

21. Akcje Podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do Spółki Przejmującej części majątku Spółki
Dzielonej, stanowiącej Działalność Wydzielaną, o wartości ustalonej w planie Podziału na kwotę
381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące
osiemdziesiąt pięć złotych), przez co łączna wartość emisyjna Akcji Podziałowych wynosi 381.872.085,00
zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć
złotych), a wartość emisyjna każdej 1 (jednej) Akcji Podziałowej wynosi 23,91 zł (dwadzieścia trzy złote
91/100).
22. Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, zostanie
przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
23. Akcje Podziałowe zostaną przyznane podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki Dzielonej w dniu
referencyjnym, ustalonym zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a
wskazanym przez Zarząd Spółki Przejmującej („Dzień Referencyjny”).
24. Akcje Podziałowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami określonym w
Planie Podziału, a przede wszystkim akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą jedną akcję Spółki Dzielonej
obejmie jedną akcję Spółki Przejmującej odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji Spółki Dzielonej,
czyli akcjonariusz Spółki Dzielonej:
5)
6)

za każdą jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie
jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Przejmującej, a
za każdą jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie
jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Przejmującej,

przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie
akcje Spółki Dzielonej.
25. Akcje Podziałowe zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej w trybie oferty publicznej (art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
26. Zwykłe Akcje Podziałowe zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
27. W procesie Podziału nie przewiduje się wypłacania dopłat.
28. Akcje Podziałowe będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą począwszy
od roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia.

§4
3.
5)

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa w § 3 niniejszej
Uchwały, wyraża się zgodę i uchwala się następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej:
§ 7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 16.096.229 (szesnaście
milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,80
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zł (osiemdziesiąt groszy), w tym:
125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii 0 o numerach od 000.001 do
250.000;
h) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach
od 0.000.001 do 4.050.000;
i) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia
dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 11.921.229.
w § 7 Statutu Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
g)

6)

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Przejmującej z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.

§5
Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia i dokonania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych związanych z realizacją Podziału, a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności
koniecznych do dematerializacji Zwykłych Akcji Podziałowych oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Zwykłych Akcji
Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do:
5)

6)
7)
8)

podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Zwykłych Akcji Podziałowych w trybie
oferty publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie
memorandum informacyjnego lub innego dokumentu ofertowego;
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Zwykłych Akcji
Podziałowych w depozycie papierów wartościowych;
złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na rynku
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
wskazania Dnia Referencyjnego.

§6
Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
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Załącznik 7: Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej

10

Projekt zmian Statutu Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”)

1)

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 16.096.229 (szesnaście
milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,80
zł (osiemdziesiąt groszy), w tym:
j) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii 0 o numerach od 000.001 do
250.000;
k) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach
od 0.000.001 do 4.050.000;
l) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia
dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 11.921.229.

2)

w § 7 Statutu Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
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Załącznik 8: Ustalenie wartości majątku spółki Dzielonej oraz spółki Przejmującej

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej w tym wartości majątku przenoszonej do Spółki Przejmującej
oraz wartości majątku Spółki Przejmującej.

W związku z planowanym podziałem spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie, jako spółki dzielonej („Spółka
Dzielona”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej - stanowiącej organizacyjnie i finansowo
wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności
gospodarczej, w ramach której prowadzona jest działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract
Research Organization polegająca na świadczeniu laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na rzecz m.in.
firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych („Działalność Wydzielana”), stanowiącej
zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 4 a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011, Nr 74 poz. 397 j.t.) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) i przedstawiany w
sprawozdaniach finansowych Spółki Dzielonej jako Segment Usług – na spółkę Selvita CRO S.A. w organizacji z
siedzibą w Krakowie, jako spółkę przejmującą („Spółka Przejmująca”), realizowanego w trybie określonym w art.
529 § 1 pkt 4) KSH (podział przez wydzielenie) Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym
oświadczają, że:
A.

Wartość przenoszonego majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wydzielanej wynosi na dzień 1 lutego
2019 roku 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa
tysiące osiemdziesiąt pięć złotych).
Wycena wartości majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której
prowadzona jest Działalność Wydzielana została ustalona w oparciu o raport niezależnego podmiotu tj. Vestor
Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzony na zlecenie Spółki Dzielonej w dniu 21 marca 2019
roku („Raport”).
Powyższa wycena stanowi sumę wyceny segmentu Usług i Bioinformatyki prezentowanej w sprawozdaniach
finansowych Spółki Dzielonej i odpowiada zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach
której prowadzona jest Działalność Wydzielana. Do sporządzenia tej wyceny zastosowano model 5-letniego
DCF. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) zakłada, że wartość kapitałów
przedsiębiorstwa jest równa sumie przyszłych przepływów pieniężnych, które należy zdyskontować przy
zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej w celu otrzymania ich wartości bieżącej oraz wartości
końcowej. Do mocnych stron wyceny DCF zaliczyć można uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie
wpływają do spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Trudnościami przy sporządzaniu wyceny DCF są: duża
ilość parametrów i założeń, które należy oszacować i wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów.
Powyższa metoda wyceny jest powszechnie stosowana do ustalania wartości przedsiębiorstw i w ocenie
Zarządów Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów
pieniężnych do ustalenia wartości Działalności Wydzielanej (Segment Usługi i Bioinformatyka) jest adekwatne
do charakteru prowadzonej działalności i odzwierciedla w najlepszy sposób jej wartość rynkową.

B.

Wartość majątku Spółki Dzielonej nieprzypisanego Spółce Przejmującej w Planie Podziału i pozostającego w
majątku Spółki Dzielonej, także stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej
w rozumieniu art. 4 a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2011, Nr 74 poz. 397 j.t.) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) i przedstawiany w sprawozdaniach finansowych Spółki Dzielonej jako
Segment Innowacji, wynosi na dzień 1 lutego 2019 roku 975.800.000,00 zł (słownie: dziewięćset
siedemdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy złotych). Wycena wartości majątku, pozostającej w Spółce
Dzielonej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach, której prowadzona jest
działalność Segmentu Innowacji została ustalona w oparciu o wycenę wskazaną w Raporcie.
Powyższa wycena została sporządzona w oparciu o metodę ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto (rNPV),
która jest metodą stosowaną do prognozy przyszłych przepływów pieniężnych w ryzykownych projektach. Przy
wycenie aktywów spółek biotechnologicznych, polega ona na ważeniu przepływów pieniężnych w
poszczególnych fazach rozwoju leku prawdopodobieństwem sukcesu w danej fazie. Prawdopodobieństwa
sukcesu pochodzą z opracowań naukowych opartych na danych statystycznych dla leków lub kandydatów na
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lek w konkretnych obszarach terapeutycznych np. w onkologii. Głównymi zaletami tej metody jest
uwzględnienie prawdopodobieństw zaistnienia przyszłych przepływów, urealnienie bieżącej wartości
przyszłych przepływów oraz odzwierciedlenie specyfiki biznesu. Wadami tej metody i źródłami niepewności
jest duża ilość założeń i wysoki poziom skomplikowania obliczeń.
Powyższa metoda wyceny jest powszechnie stosowana do ustalania wartości przedsiębiorstw i w ocenie
Zarządów Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej zastosowanie metody ważonej ryzykiem wartości bieżącej
netto (rNPV) do ustalenia wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach, której
prowadzona jest działalność Segmentu Innowacji jest adekwatne do charakteru prowadzonej działalności
i odzwierciedla w najlepszy sposób jej wartość rynkową.
Wobec powyższego wartość całego majątku Spółki Dzielonej, obejmującej zarówno wartość Działalności
Wydzielanej przenoszonej do Spółki Przejmującej, jak również wartość pozostającego w Spółce Dzielonej majątku
związanego z segmentem Innowacji wynosi na dzień 1 lutego 2019 r. 1.357.672.000,00 zł (słownie: jeden miliard
trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
Jednocześnie Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej niniejszym oświadczają, że z uwagi na fakt, iż
Spółka Przejmująca nie posiada żadnych zobowiązań, zaś jedynym składnikiem majątku i aktywów spółki są środki
zgromadzone na rachunku bankowym pochodzące z pokrycia jej kapitału zakładowego (Akcji Serii 0) przyjęto, iż
określona metodą aktywów netto wartość Spółki Przejmującej, na dzień pokrycia w całości jej akcji, stanowi
adekwatną podstawę określenia jej majątku, tym samym Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej ustaliły
wartość majątku Spółki Przejmującej na kwotę 2.988.750,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt
osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Za Spółkę Dzieloną:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Za Spółkę Przejmującą:

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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Sprawozdanie Zarządu Selvita CRO S.A. uzasadniające podział Selvita S.A.

12

______________________________________________
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SELVITA CRO S.A.
uzasadniające podział Selvita S.A.
_____________________________________________

Kraków, dnia 28 marca 2019 r.

2.

DEFINICJE

Na użytek Sprawozdania Zarządu przyjęto następujące rozumienie pojęć:

Sprawozdanie Zarządu

niniejszy dokument sporządzony przez Zarząd Selvita
CRO, uzasadniający Podział, jego podstawy prawne i
ekonomiczne oraz Parytet Wymiany Akcji

Selvita lub Spółka Dzielona

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do
rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000367359, NIP: 6792942955, REGON:
120515330, o kapitale zakładowym w wysokości
6.388.491,60 zł w całości wpłaconym

Selvita CRO lub Spółka Przejmująca

Selvita CRO Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą
w Krakowie, adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348
Kraków, o kapitale zakładowym w wysokości
100.000,00 zł w całości wpłaconym

Spółki

spółki uczestniczące w Podziale tj. Spółka Dzielona i
Spółka Przejmująca łącznie
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zarząd Spółki Dzielonej i zarząd Spółki Przejmującej
łącznie

Podział

podział Selvita polegający na przeniesieniu części
majątku Selvita w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa,
obejmującą
Działalność
Wydzielaną, na istniejącą Spółkę Przejmującą zgodnie
z warunkami Planu Podziału,

Plan Podziału

plan podziału Spółki Dzielonej pisemnie uzgodniony
pomiędzy Spółkami;

Działalność Wydzielana

działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu
Contract Research Organization prowadzona przez
Spółkę Dzieloną polegająca na świadczeniu
laboratoryjnych
usług
badawczo-rozwojowych
począwszy od projektowania komputerowego i
chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę
chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i
badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm
farmaceutycznych,
biotechnologicznych
i chemicznych, stanowiąca organizacyjnie i finansowo
wyodrębniony zespół składników materialnych i
niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia
działalności gospodarczej, stanowiący zorganizowaną
część przedsiębiorstwa Spółki, w sprawozdaniach
finansowych prezentowana jako Segment usługowy,
wydzielana do Spółki Przejmującej, na zasadach
opisanych w Planie Podziału

Akcje Podziałowe

łącznie 15.971.229 akcje Spółki Przejmującej
wyemitowane w związku z Podziałem, w tym:

3)

4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki

4)

Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł
(osiemdziesiąt groszy) każda oraz łącznej
wartości nominalnej 3.240.000 zł (trzy miliony
dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
uprzywilejowanych co do głosu, w ten
sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają
dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki
Przejmującej oraz
11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii
B Spółki Przejmującej o wartości nominalnej
0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda oraz
łącznej wartości nominalnej 9.536.983,20 zł
(dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć
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tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote
dwadzieścia
groszy)
(„Zwykłe
Akcje
Podziałowe”)

Akcje Serii 0

łącznie 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji
imiennych Spółki Przejmującej serii 0, o wartości
nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda oraz
łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy
złotych), wyemitowanych jako akcje założycielskie,
objętych przez Spółkę Dzieloną i pozostających jej
własnością

Dzień Referencyjny

dzień, który zostanie wskazany przez Zarząd Spółki
Przejmującej, ustalony zgodnie z regulacjami KDPW,
w którym akcje Spółki Dzielonej zapisane na
rachunkach papierów wartościowych będą uprawniały
posiadaczy tych akcji do otrzymania Akcji
Podziałowych

Parytet Wymiany Akcji

stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na akcje
Spółki Przejmującej, na zasadach określonych
w Planie Podziału, tj. 1:1, gdzie na każdą jedną akcję
Spółki Dzielonej przypada 1 (jeden) akcja Spółki
Przejmującej

Dzień Wydzielenia

dzień wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru
Sądowego
podwyższenia
kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej
związanego z
emisją Akcji Podziałowych w ramach Podziału

Komisja Nadzoru Finansowego

KNF
KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
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do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz.U.2018.512 z późn.zm.)

Ustawa o Obrocie

KSH

Kodeks Pracy

3.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz.U.2018.2286 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (t.j. Dz.U.2017.1577 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.
Dz.U.2018.917 z późn.zm.)

WSTĘP

Dnia 28 marca 2019 r. Spółki pisemnie uzgodniły Plan Podziału, w którym określiły, zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4,
art. 533 § 1 oraz art. 534 KSH sposób przeprowadzenia Podziału oraz Parytet Wymiany Akcji, wobec czego Zarząd
Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 536 § 1 KSH sporządził niniejsze Sprawozdanie zawierające uzasadnienie
Podział.

4.

UZASADNIENIE PODZIAŁU I PODSTAWY PRAWNEJ PODZIAŁU

3.1. Podstawa prawna
Podział zostanie dokonany w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę
Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej
obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych,
przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, w ramach której prowadzona jest Działalność
Wydzielana (podział przez wydzielenie). Spółka Przejmująca będzie odpowiadać za zobowiązania Spółki Dzielonej
przypisane jej w Planie.
Zarówno majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, jak i majątek Spółki Dzielonej pozostały
po wydzieleniu stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, art. 4
a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011, Nr 74 poz. 397
j.t.) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535
ze zm.).
3.2. Sposób podziału
Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywa oraz pasywa) Spółki Dzielonej oraz zezwoleń został
zamieszczony w punkcie 10.2 oraz dołączony do Planu Podziału jako Załącznik 1. Podział składników majątku
Spółki Dzielonej został dokonany według stanu na dzień 1 lutego 2019 r. Wszystkie składniki majątku Spółki
Dzielonej nie przypisane Spółce Przejmującej i nie wymienione w Załączniku 1 do Planu podziału pozostają przy
Spółce Dzielonej, z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.2 Planu Podziału.
Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona
jest Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej z dniem wpisu do rejestru podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związanego z emisją Akcji Podziałowych w ramach Podziału („Dzień
Wydzielenia”).
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Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
Wydzielenie nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy. W ramach Podziału
kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 12.776.983,20 (dwanaście milionów
siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) poprzez emisję
Akcji Podziałowych, które zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej w trybie oferty publicznej (art. 3 ust.
1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, zostanie przeznaczona na
kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
Spółka Przejmująca podejmie stosowne działania w celu dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Zwykłych Akcji Podziałowych. W tym celu Zarząd Spółki
Przejmującej, w szczególności złoży wniosek o zatwierdzenie przez KNF memorandum informacyjnego, działając
zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt. 2) Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również wniosek o zawarcie umowy w sprawie
rejestracji Zwykłych Akcji Podziałowych w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW oraz
wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW.
Podstawowym celem Podziału jest kontynuowanie Działalności Wydzielanej przez Spółkę Przejmującą, której
akcjonariat będzie odwzorowaniem akcjonariatu Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym, z zastrzeżeniem, że Akcje
Serii 0 będące własnością Spółki Dzielonej są traktowane jedynie jako narzędzie umożliwiające sprawne
przeprowadzenie Podziału. Z tego względu, Spółki będą dążyć do możliwie szybkiego wyeliminowania związków
kapitałowych pomiędzy nimi, poprzez umorzenie Akcji Serii 0 na zasadach opisanych poniżej.
W tym celu, niezwłocznie po wpisaniu Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców KRS, Spółka Dzielona i
Spółka Przejmująca zawrą umowę zbycia wszystkich Akcji Serii 0 na rzecz Spółki Przejmującej. Umowa ta będzie
przewidywała, że Spółka Przejmująca:
5)
6)

nabędzie od Spółki Dzielonej własność wszystkich Akcji Serii 0 w Dniu Wydzielenia w celu ich umorzenia;
Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do zapłaty Spółce Dzielonej ceny nabycia Akcji Serii 0 w kwocie
równej łącznej cenie emisyjnej tych akcji, czyli 2.988.750,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset
osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Po Dniu Wydzielenia, wszystkie Akcje Serii 0 będą akcjami własnymi Spółki Przejmującej, a Spółka Dzielona nie
będzie akcjonariuszem Spółki Przejmującej. Niezwłocznie po Dniu Wydzielenia, Zarząd Spółki Przejmującej
zarekomenduje walnemu zgromadzeniu Spółki Przejmującej umorzenie wszystkich Akcji Serii 0.
3.1. Zgoda Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółek.
Zgodnie z art. 541 KSH, Podział wymaga uchwał nadzwyczajnych walnych zgromadzeń Spółki Dzielonej oraz
Spółki Przejmującej.
3.2. Sukcesja generalna
W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca zgodnie z art. 531 § 1 KSH wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie
prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, związane z Działalnością Wydzielaną, w tym prawa i obowiązki wynikające ze
stosunków pracy.

5.

EKONOMICZNE UZASADNIENIE PODZIAŁU

Planowany podział Spółki Dzielonej ma na celu zreorganizowanie jej działalności. Spółka Dzielona, obecnie
prowadzi działalność gospodarczą w dwóch, odmiennych obszarach, które można określić jako:
 działalność badawczo-rozwojową (R&D) opierającą się na prowadzeniu portfolio innowacyjnych projektów
badawczych na własny rachunek, w ramach której Spółka Dzielona zajmuje się rozwijaniem
małocząsteczkowych związków chemicznych o działaniu farmakologicznym, będących efektem własnych
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projektów badawczych lub współpracy z naukowcami z polskich i zagranicznych placówek badawczych oraz
uczelni. Spółka Dzielona koncentruje się na prowadzeniu projektów drug discovery w dziedzinie onkologii,
rozwijając cząsteczki mogące w przyszłości znaleźć zastosowanie w szczególności w leczeniu białaczek,
chłoniaków, jak również na przykład nowotworów jelita grubego;


działalność badawczo-rozwojową typu CRO (contract research organization) na rachunek klienta, w ramach
której świadczy szeroki wachlarz usług dla firm farmaceutycznych, chemicznych oraz biotechnologicznych,
zapewniając w modelu outsourcingu wykwalifikowane zespoły naukowo-badawcze, wyspecjalizowane w
świadczeniu usług począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich
syntezę chemiczną, prace analityczne, usługi biochemiczne, analityczne i badania przedkliniczne.

Mimo wielu korzyści płynących z takiego hybrydowego modelu Spółki Dzielonej, w ostatnim okresie rozwoju można
było zauważyć pewne wady takiego rozwiązania, a przede wszystkim:
1)

Model hybrydowy nie wpisuje się optymalnie w schematy finansowania biotechnologicznych przedsiębiorstw
na dojrzałych rynkach, gdzie w przypadku spółek typu drug discovery główną rolę odgrywa kapitał
podwyższonego ryzyka oraz wyspecjalizowani inwestorzy, którzy rozliczają Spółkę w oparciu o postęp
naukowy, a także pomocniczo granty przyznawane w związku z prowadzonymi pracami naukowymi.
Inwestorzy wyceniając taką spółkę koncentrują się na długoterminowej wartości ekonomicznej projektów
naukowych oraz jakości zespołu, który je opracowuje. Podczas gdy kredyty bankowe, finansowanie typu
private equity oraz wielobranżowi inwestorzy dążący do maksymalizacji zysku z jednego okresu
rozliczeniowego na drugi są podstawowym sposobem finansowania działalności typu CRO. Dualistyczny
charakter Spółki Dzielonej nie jest rozumiany przez wszystkich inwestorów oraz analityków w związku z czym,
Spółka Dzielona ma utrudniony dostęp do typowego dla prowadzonej przez nią działalności finansowania, co
ogranicza dynamikę jej rozwoju. Podczas, gdy istnieje wiele instytucji zainteresowanych współpracą z daną
częścią Spółki Dzielonej, niewiele jest takich, które są zainteresowane równocześnie obiema częściami.

2)

3)

Dualistyczny model Spółki Dzielonej, jej strategia oraz oferta dla inwestorów oraz analityków zdaje się być zbyt
skomplikowana i tym samym niedostosowana do rynku finansowego, który preferuje proste, wyspecjalizowane
modele biznesowe, bez zbędnej złożoności i wielości strumieni przychodów z różnych obszarów na kształt
konglomeratu przemysłowego.
Dodatkowo, część potencjalnych klientów części usługowej Spółki Dzielonej obawia się konfliktu interesów
między realizacją własnych projektów naukowych Spółki oraz świadczeniem usług na rzecz zewnętrznych
podmiotów, co w konsekwencji może przekładać się na zmniejszenie ilości i zakresu zleceń, a co za tym idzie
zmniejszenie przychodów.

4)

Obecnie rentowna część Spółki Dzielonej, czyli działalność typu CRO ma utrudniony dostęp do finansowania
dłużnego, ponieważ kapitałochłonna działalność badawczo-rozwojowa wpływa negatywnie na wynik finansowy
i pozostałe wskaźniki całej Spółki Dzielonej, a przez to na jej postrzeganie w instytucjach finansujących. Dostęp
do długu jest kluczowy dla dalszego dynamicznego rozwoju działalności CRO, ponieważ finansowanie
wyłącznie poprzez rynek kapitałowy ma swoje ograniczenia i może być postrzegane, jako kosztowne. Należy
zwrócić uwagę, że rynkowi konkurenci Spółki Dzielonej korzystają z finansowania długiem, emitując obligacje
o oprocentowaniu na poziomie ok. 5% w skali roku. Jednocześnie, biorąc pod uwagę obecny poziom EBITDA
części CRO oraz brak zadłużenia innego niż leasingi operacyjne, w przypadku jej wydzielenia Spółka
Przejmująca mogłaby mieć dostęp do finansowania kredytowego w wysokości około 40 mln zł (9,2 mln euro).

5)

Wydaje się, że powyższe ograniczenia sprawiają, że rynkowa wycena akcji Spółki Dzielonej jest zaniżona.
Teoretycznie Spółka Dzielona powinna być wyceniana jako suma części składowych jej trzech segmentów
(Innowacyjnego, Usług i Bioinformatyki). Wyceny analityków z Domu Maklerskiego Santander, Domu
Maklerskiego Vestor i Edison Research w ostatnim okresie oscylują na poziomie 70-80 zł za akcję Selvity,
podczas gdy kurs akcji Spółki Dzielonej w ciągu ostatniego roku kształtował się pomiędzy 45-61 zł za akcje.

W ocenie Zarządu, Przeprowadzenie Podziału Spółki Dzielonej w sposób przedstawiony w Planie Podziału pozwoli
na osiągnięcie wielu pozytywnych rezultatów, które doprowadzą do równoczesnego maksymalnego rozwoju
zarówno Spółki Dzielonej jak i Spółki Przejmującej. Przede wszystkim:
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udostępni możliwość rozłącznego zaangażowania kapitałowego inwestorom w część działalności zbieżną z
ich strategią inwestycyjną oraz poziomem akceptacji ryzyka związanego z działalnością biotechnologiczną;
ułatwi analitykom wycenę każdej ze Spółek poprzez brak konieczności stosowania różnych modeli wycen do
poszczególnych segmentów działalności;
zapewni pracownikom obydwu Spółek jasny i precyzyjny cel, na którym będą mogli się skupić, bez zbędnego
analizowania tego co się dzieje w innym segmencie, co umożliwi osiągnięcie większej koncentracji operacyjnej
i znacząco usprawni organizację pracy każdej ze Spółek;
pozwoli na przyciągnięcie do Spółki nowych, wyspecjalizowanych pracowników i zmotywowanie obecnych
poprzez programy motywacyjne kierowane bezpośrednio do nich oraz ich zespołów, bez konieczności
uczestniczenia w skomplikowanej strukturze korporacyjnej, która zniechęca niektórych potencjalnych
wartościowych pracowników;
rozdzieli ryzyko związane z prowadzeniem dwóch odmiennych rodzajów działalności przez Spółkę, a tym
samym odciąży część działalności CRO od ryzyka typowego dla działalności badawczo-rozwojowej;
możliwi realizację różnych strategii, uwzględniających specyfikę danego rodzaju działalności:
a) w zakresie rozwoju z uwzględnieniem aspektów kapitałowo – korporacyjnych;
b) w zakresie prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej, której głównym celem są rezultaty naukowe
wysokiej klasy specjalistów;
c) w zakresie polityki dywidendowej;
d) w zakresie potencjalnych akwizycji, dzięki łatwiejszemu dostępowi do zewnętrznego finansowania.

Ostatecznie po przeprowadzeniu wszelkich czynności związanych z Podziałem, powstaną dwie Spółki, powiązane
– bezpośrednio po Podziale – jedynie strukturą akcjonariatu, ale różniące się znacznie co do prowadzonej
działalności oraz strategii rozwoju a także kadrą menadżerską. Spółka Dzielona nadal skupiona będzie na
prowadzeniu zaawansowanych badań w dziedzinie onkologii, natomiast Spółka Przejmująca rozwijać będzie swoją
ofertę usług dla firm farmaceutycznych, chemicznych oraz biotechnologicznych, w oparciu o wzrost ograniczy oraz
akwizycje pasujące do jej profilu.

6.

STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Metody zastosowane do określenia Parytetu Wymiany Akcji
W celu ustalenia Parytetu Wymiany Akcji dokonano wyceny Spółki Dzielonej w tym wyceny zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona jest Działalność Wydzielana, która w wyniku
Podziału zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą oraz wyceny Spółki Przejmującej.
3)

Przy dokonywaniu wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działalności
Wydzielanej oraz Segmentu Innowacji i określaniu Parytetu Wymiany Akcji, Zarządy Spółki Dzielonej oraz
Spółki Przejmującej oparły się o wycenę sporządzoną przez Vestor Dom Maklerski S.A. z dnia 21 marca 2019
r., przygotowaną w oparciu o dwie metody wyceny przedsiębiorstw: metodę zdyskontowanych przepływów
pieniężnych (DCF) zastosowano przy sporządzaniu wyceny Działalności Wydzielanej oraz metodę ważonej
ryzykiem wartości bieżącej netto (rNPV) zastosowano przy sporządzaniu wyceny Segmentu Innowacji.
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) bazuje na spodziewanych przyszłych przepływach
pieniężnych, które należy zdyskontować przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej. Do mocnych
stron wyceny DCF zaliczyć można uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają do spółki oraz
kosztu pieniądza w czasie. Trudnościami przy sporządzaniu wyceny DCF są: duża ilość parametrów i założeń,
które należy oszacować i wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów.
Metoda ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto (rNPV) jest metodą stosowaną do prognozy przyszłych
przepływów pieniężnych w ryzykownych projektach. W wycenie spółek biotechnologicznych, polega ona na
ważeniu przepływów pieniężnych w poszczególnych fazach rozwoju leku prawdopodobieństwem sukcesu w
danej fazie. Prawdopodobieństwa sukcesu pochodzą z opracowań naukowych opartych na danych
statystycznych dla leków lub kandydatów na lek w konkretnych obszarach terapeutycznych np. w onkologii.
Głównymi zaletami tej metody jest uwzględnienie prawdopodobieństw zaistnienia przyszłych przepływów,
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urealnienie bieżącej wartości przyszłych przepływów oraz odzwierciedlenie specyfiki biznesu. Wadami tej
metody i źródłami niepewności jest duża ilość założeń i wysoki poziom skomplikowania obliczeń.
Powyższe metody wyceny są powszechnie stosowane do ustalania wartości przedsiębiorstw i w ocenie
Zarządu Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów
pieniężnych do ustalenia wartości Działalności Wydzielanej (Segment Usługi i Bioinformatyka) oraz metody
ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto do ustalenia wartości Segmentu Innowacji jest adekwatne do
charakteru prowadzonej działalności i odzwierciedla w najlepszy sposób ich wartość rynkową dla celów
określenia stosunku wymiany akcji.
Wycena Spółki Dzielonej sporządzona przez Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, w oparciu o
wycenę Vestor Dom Maklerski S.A. z dnia 21 marca 2019 r., została dokonana w oparciu o metodę sum-ofthe-parts, oddzielnie traktując zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Segmentu Innowacji oraz
Działalności Wydzielanej (Usługi i Bioinformatyka). Segment Innowacji został wyceniony metodą rNPV –
wyceniając wybrane projekty innowacyjne oraz ważąc prawdopodobieństwami ich kolejne fazy. Wycena
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowi sumę części wyceny segmentów Usługi i
Bioinformatyka używając 5-letniego modelu DCF. Wycena Spółki Dzielonej stanowi sumę wyceny Segmentu
Innowacji oraz Działalności Wydzielanej.
Ustalenie wyceny Spółki Dzielonej w tym wyceny jej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało
sporządzone na dzień 1 lutego 2019 r.
4)

Wycena Spółki Przejmującej została sporządzona przez Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej w
oparciu o metodę wartość aktywów netto, która zakłada, że wartość rynkowa kapitału własnego równa jest
wartości rynkowej aktywów pomniejszonej o wartość rynkową zobowiązań. Wartość majątku Spółki
Przejmującej ustalona została na dzień pokrycia w całości akcji Spółki Przejmującej i wynosi 2.988.750,00 zł
(słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). W ocenie
Zarządu Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej zastosowanie metody aktywów netto do ustalenia wartości
majątku Spółki Przejmującej jest adekwatne oraz w najlepszy sposób odzwierciedla wartość rynkową Spółki
Przejmującej dla celów określenia stosunku wymiany akcji.
Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca nie posiada żadnych zobowiązań, zaś jedynym składnikiem majątku i
aktywów spółki są środki zgromadzone na rachunku bankowym pochodzące z pokrycia jej kapitału
zakładowego (Akcji Serii 0) przyjęto, iż określona metodą aktywów netto wartość Spółki Przejmującej, na dzień
pokrycia w całości akcji, stanowi racjonalną podstawę określenia parytetu wskazanego w Planie Podziału.

Zgodnie z zastosowaną metodą wyceny, wartość Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2019 r. wynosi
1.357.672.000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa
tysiące złotych), a wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach, której prowadzona
jest Działalność Wydzielana wynosi 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset
siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych).
Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 6.388.491,60 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 15.971.229 (piętnaście milionów
dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł
(czterdzieści groszy) każda.
Wartość 1 (jednej) akcji Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2019 r. zgodnie z dokonaną wyceną wynosi 85,01 zł
(osiemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz).
Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 125.000 (sto
dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, które zostały pokryte
wkładem pieniężnym w kwocie 2.988.750,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych).
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W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
Dzielonej, w ramach której prowadzona jest Działalność Wydzielana, Spółka Przejmująca wyemituje na rzecz
akcjonariuszy Spółki Dzielonej Akcje Podziałowe.
Wartość emisyjna 1 (jednej) Akcji Podziałowej wynosi 23,91 zł (dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt jeden
groszy).
Łączna wartość emisyjna Akcji Podziałowych wynosi 381.872.085,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów
osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych).
Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, zostanie przeznaczona na
kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
5.2. Parytet Wymiany Akcji
W oparciu o przyjęte w Planie Podziału założenia oraz ustalenia wartości akcji Spółek oraz wartości majątku
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona jest Działalność
Wydzielana ustalono, że akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą jedną akcję Spółki Dzielonej obejmie jedną akcję
Spółki Przejmującej odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji Spółki Dzielonej, czyli akcjonariusz Spółki
Dzielonej:
5)
6)

za każdą (1) jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie
(1) jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Przejmującej, a
za każdą (1) jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie
(1) jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Przejmującej.

przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki
Dzielonej.
Z uwzględnieniem powyższego, Parytet Wymiany Akcji będzie następujący:

Liczba akcji Spółki Dzielonej

Liczba akcji Spółki Przejmującej

1

1

Łączna wartość emisyjna wszystkich Akcji Podziałowych tj. 381.872.085,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden
milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) odpowiada wartości zorganizowanej
części przedsiębiorstwa w postaci Działalności Wydzielanej przenoszonej do Spółki Przejmującej.
Przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej Parytet Wymiany Akcji oznacza, że:
i)

osoby będące akcjonariuszami Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym obejmą Akcje Podziałowe, przy
zachowaniu stosunku wymiany 1:1, gdzie na każdą 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej przypada 1 (jedna)
akcja Spółki Przejmującej;

j)

z tytułu posiadania każdej 1 (jednej) akcji Spółki Dzielonej, osoba będąca akcjonariuszem Spółki Dzielonej
w Dniu Referencyjnym obejmie 1 (jedną) Akcję Podziałową, zachowując dotychczas posiadane akcje
Spółki Dzielonej;
osoby będące akcjonariuszami Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym obejmą Akcje Podziałowe
odpowiadające akcjom Spółki Dzielonej posiadanym przez tych akcjonariuszy zarówno w zakresie rodzaju
(akcje imienne lub na okaziciela), formy (akcje dokumentowe lub zdematerializowane), jak również treści
praw (akcje zwykłe lub uprzywilejowane);
łącznie za 15.971.229 (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście

k)

l)

dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą łącznie 15.971.229
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(piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) Akcji
Podziałowych.
5.3. Dopłaty
W procesie Podziału nie przewiduje się wypłacania dopłat.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
W wyniku Podziału, akcjonariusze Spółki Dzielonej uprawnieni w Dniu Referencyjnym z akcji Spółki Dzielonej, staną
się w Dniu Wydzielenia akcjonariuszami Spółki Przejmującej, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania
Akcji Podziałowych.
Akcje Podziałowe zostaną przyznane, z zachowaniem Parytetu Wymiany Akcji, podmiotom będącym
akcjonariuszami Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym.
Akcje Podziałowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej w rodzaju (akcje imienne lub na okaziciela),
formie (akcje dokumentowe lub zdematerializowane) oraz o treści praw (akcje zwykłe lub uprzywilejowane)
odpowiadającym rodzajowi, formie oraz treścią praw akcji Spółki Dzielonej zapisanych na rachunku papierów
wartościowych danego akcjonariusza Spółki Dzielonej oraz w księdze akcyjnej Spółki Dzielonej, według stanu na
Dzień Referencyjny.
Akcje Podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem KDPW,
z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych, które zostaną wydane przez Zarząd Spółki Przejmującej na żądanie
uprawnionych akcjonariuszy według stan posiadania Akcji Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PODZIAŁOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ
Akcje Podziałowe będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą począwszy od
początku roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia.

8. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ INNYM OSOBOM
SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ
W Spółce Dzielonej nie istnieją akcjonariusze ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, za wyjątkiem
akcjonariuszy Spółki Dzielonej uprawnionych z imiennych akcji serii A Spółki Dzielonej uprzywilejowanych co do
głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa glosy na walnym zgromadzeniu Spółki Dzielonej
(„Uprzywilejowane Akcje Spółki Dzielonej”).
W związku z powyższym, nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych uprawnień akcjonariuszom
Spółki Dzielonej ani innym osobom, za wyjątkiem wydania – zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji - akcjonariuszom
Spółki Dzielonej uprawnionym w Dniu Referencyjnym z Uprzywilejowanych Akcji Spółki Dzielonej, dokumentowych,
imiennych akcji Spółki Przejmującej uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą taką akcję Spółki
Przejmującej przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki Przejmującej.

9.

SZCZEGÓLNE

KORZYŚCI

DLA

CZŁONKÓW

ORGANÓW

SPÓŁEK

ORAZ

INNYCH

OSÓB

UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE
Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej,
jak również innym osobom uczestniczącym w Podziale.
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Za Spółkę Przejmującą :

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

563

CZĘŚĆ VI

13

ZAŁĄCZNIKI

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. uzasadniające podział Selvita S.A.

______________________________________________
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SELVITA S.A.
uzasadniające podział Selvita S.A.
______________________________________________

Kraków, dnia 28 marca 2019 r.
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DEFINICJE

Na użytek Sprawozdania Zarządu przyjęto następujące rozumienie pojęć:

Sprawozdanie Zarządu

niniejszy dokument sporządzony przez Zarząd Selvita,
uzasadniający Podział, jego podstawy prawne i
ekonomiczne oraz Parytet Wymiany Akcji

Selvita lub Spółka Dzielona

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisana do
rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000367359, NIP: 6792942955, REGON:
120515330, o kapitale zakładowym w wysokości
6.388.491,60 zł w całości wpłaconym

Selvita CRO lub Spółka Przejmująca

Selvita CRO Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą
w Krakowie, adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348
Kraków, o kapitale zakładowym w wysokości
100.000,00 zł w całości wpłaconym

Spółki

spółki uczestniczące w Podziale tj. Spółka Dzielona i
Spółka Przejmująca łącznie

Zarządy Spółek
zarząd Spółki Dzielonej i zarząd Spółki Przejmującej
łącznie
Podział

podział Selvita polegający na przeniesieniu części
majątku Selvita w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa,
obejmującą
Działalność
Wydzielaną, na istniejącą Spółkę Przejmującą zgodnie
z warunkami Planu Podziału,

Plan Podziału

plan podziału Spółki Dzielonej pisemnie uzgodniony
pomiędzy Spółkami;

Działalność Wydzielana

działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu
Contract Research Organization prowadzona przez
Spółkę Dzieloną polegająca na świadczeniu
laboratoryjnych
usług
badawczo-rozwojowych
począwszy od projektowania komputerowego i
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chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę
chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i
badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm
farmaceutycznych,
biotechnologicznych
i chemicznych, stanowiąca organizacyjnie i finansowo
wyodrębniony zespół składników materialnych i
niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia
działalności gospodarczej, stanowiący zorganizowaną
część przedsiębiorstwa Spółki, w sprawozdaniach
finansowych prezentowana jako Segment usługowy,
wydzielana do Spółki Przejmującej, na zasadach
opisanych w Planie Podziału

Akcje Podziałowe

łącznie 15.971.229 akcje Spółki Przejmującej
wyemitowane w związku z Podziałem, w tym:
5)

6)

4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki
Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł
(osiemdziesiąt groszy) każda oraz łącznej
wartości nominalnej 3.240.000 zł (trzy miliony
dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
uprzywilejowanych co do głosu, w ten
sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają
dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki
Przejmującej oraz
11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii
B Spółki Przejmującej o wartości nominalnej
0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda oraz
łącznej wartości nominalnej 9.536.983,20 zł
(dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote
dwadzieścia
groszy)
(„Zwykłe
Akcje
Podziałowe”)

Akcje Serii 0

łącznie 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji
imiennych Spółki Przejmującej serii 0, o wartości
nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda oraz
łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy
złotych), wyemitowanych jako akcje założycielskie,
objętych przez Spółkę Dzieloną i pozostających jej
własnością

Dzień Referencyjny

dzień, który zostanie wskazany przez Zarząd Spółki
Przejmującej, ustalony zgodnie z regulacjami KDPW,
w którym akcje Spółki Dzielonej zapisane na
rachunkach papierów wartościowych będą uprawniały
posiadaczy tych akcji do otrzymania Akcji
Podziałowych

Parytet Wymiany Akcji
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stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na akcje
Spółki Przejmującej, na zasadach określonych
w Planie Podziału, tj. 1:1, gdzie na każdą jedną akcję
Spółki Dzielonej przypada 1 (jeden) akcja Spółki
Przejmującej

Dzień Wydzielenia

dzień wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru
Sądowego
podwyższenia
kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej
związanego z
emisją Akcji Podziałowych w ramach Podziału

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz.U.2018.512 z późn.zm.)

Ustawa o Obrocie

KSH

Kodeks Pracy

2.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz.U.2018.2286 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (t.j. Dz.U.2017.1577 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.
Dz.U.2018.917 z późn.zm.)

WSTĘP

Dnia 28 marca 2019 r. Spółki pisemnie uzgodniły Plan Podziału, w którym określiły, zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4,
art. 533 § 1 oraz art. 534 KSH sposób przeprowadzenia Podziału oraz Parytet Wymiany Akcji, wobec czego Zarząd
Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 536 § 1 KSH sporządził niniejsze Sprawozdanie zawierające uzasadnienie Podział.
3.

UZASADNIENIE PODZIAŁU I PODSTAWY PRAWNEJ PODZIAŁU

3.1. Podstawa prawna
Podział zostanie dokonany w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę
Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej
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obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych,
przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, w ramach której prowadzona jest Działalność
Wydzielana (podział przez wydzielenie). Spółka Przejmująca będzie odpowiadać za zobowiązania Spółki Dzielonej
przypisane jej w Planie.
Zarówno majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, jak i majątek Spółki Dzielonej pozostały
po wydzieleniu stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, art. 4
a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011, Nr 74 poz. 397
j.t.) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535
ze zm.).
3.2. Sposób podziału
Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywa oraz pasywa) Spółki Dzielonej oraz zezwoleń został
zamieszczony w punkcie 10.2 oraz dołączony do Planu Podziału jako Załącznik 1. Podział składników majątku
Spółki Dzielonej został dokonany według stanu na dzień 1 lutego 2019 r. Wszystkie składniki majątku Spółki
Dzielonej nie przypisane Spółce Przejmującej i nie wymienione w Załączniku 1 do Planu podziału pozostają przy
Spółce Dzielonej, z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.2 Planu Podziału.
Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona
jest Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona do Spółki Przejmującej z dniem wpisu do rejestru podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związanego z emisją Akcji Podziałowych w ramach Podziału („Dzień
Wydzielenia”).
Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
Wydzielenie nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy. W ramach Podziału
kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 12.776.983,20 (dwanaście milionów
siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) poprzez emisję
Akcji Podziałowych, które zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej w trybie oferty publicznej (art. 3 ust.
1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, zostanie przeznaczona na
kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
Spółka Przejmująca podejmie stosowne działania w celu dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Zwykłych Akcji Podziałowych. W tym celu Zarząd Spółki
Przejmującej, w szczególności złoży wniosek o zatwierdzenie przez KNF memorandum informacyjnego, działając
zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt. 2) Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również wniosek o zawarcie umowy w sprawie
rejestracji Zwykłych Akcji Podziałowych w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW oraz
wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Zwykłych Akcji Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW.
Podstawowym celem Podziału jest kontynuowanie Działalności Wydzielanej przez Spółkę Przejmującą, której
akcjonariat będzie odwzorowaniem akcjonariatu Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym, z zastrzeżeniem, że Akcje
Serii 0 będące własnością Spółki Dzielonej są traktowane jedynie jako narzędzie umożliwiające sprawne
przeprowadzenie Podziału. Z tego względu, Spółki będą dążyć do możliwie szybkiego wyeliminowania związków
kapitałowych pomiędzy nimi, poprzez umorzenie Akcji Serii 0 na zasadach opisanych poniżej.
W tym celu, niezwłocznie po wpisaniu Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców KRS, Spółka Dzielona i
Spółka Przejmująca zawrą umowę zbycia wszystkich Akcji Serii 0 na rzecz Spółki Przejmującej. Umowa ta będzie
przewidywała, że Spółka Przejmująca:
7)
8)

nabędzie od Spółki Dzielonej własność wszystkich Akcji Serii 0 w Dniu Wydzielenia w celu ich umorzenia;
Spółka Przejmująca będzie zobowiązana do zapłaty Spółce Dzielonej ceny nabycia Akcji Serii 0 w kwocie
równej łącznej cenie emisyjnej tych akcji, czyli 2.988.750,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset
osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
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Po Dniu Wydzielenia, wszystkie Akcje Serii 0 będą akcjami własnymi Spółki Przejmującej, a Spółka Dzielona nie
będzie akcjonariuszem Spółki Przejmującej. Niezwłocznie po Dniu Wydzielenia, Zarząd Spółki Przejmującej
zarekomenduje walnemu zgromadzeniu Spółki Przejmującej umorzenie wszystkich Akcji Serii 0.
3.3. Zgoda Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółek.
Zgodnie z art. 541 KSH, Podział wymaga uchwał nadzwyczajnych walnych zgromadzeń Spółki Dzielonej oraz
Spółki Przejmującej.
3.4. Sukcesja generalna
W wyniku Podziału, Spółka Przejmująca zgodnie z art. 531 § 1 KSH wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie
prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, związane z Działalnością Wydzielaną, w tym prawa i obowiązki wynikające ze
stosunków pracy.

4.

EKONOMICZNE UZASADNIENIE PODZIAŁU

Planowany podział Spółki Dzielonej ma na celu zreorganizowanie jej działalności. Spółka Dzielona, obecnie
prowadzi działalność gospodarczą w dwóch, odmiennych obszarach, które można określić jako:
 działalność badawczo-rozwojową (R&D) opierającą się na prowadzeniu portfolio innowacyjnych projektów
badawczych na własny rachunek, w ramach której Spółka Dzielona zajmuje się rozwijaniem
małocząsteczkowych związków chemicznych o działaniu farmakologicznym, będących efektem własnych
projektów badawczych lub współpracy z naukowcami z polskich i zagranicznych placówek badawczych oraz
uczelni. Spółka Dzielona koncentruje się na prowadzeniu projektów drug discovery w dziedzinie onkologii,
rozwijając cząsteczki mogące w przyszłości znaleźć zastosowanie w szczególności w leczeniu białaczek,
chłoniaków, jak również na przykład nowotworów jelita grubego;


działalność badawczo-rozwojową typu CRO (contract research organization) na rachunek klienta, w ramach
której świadczy szeroki wachlarz usług dla firm farmaceutycznych, chemicznych oraz biotechnologicznych,
zapewniając w modelu outsourcingu wykwalifikowane zespoły naukowo-badawcze, wyspecjalizowane w
świadczeniu usług począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich
syntezę chemiczną, prace analityczne, usługi biochemiczne, analityczne i badania przedkliniczne.

Mimo wielu korzyści płynących z takiego hybrydowego modelu Spółki Dzielonej, w ostatnim okresie rozwoju można
było zauważyć pewne wady takiego rozwiązania, a przede wszystkim:
6)

Model hybrydowy nie wpisuje się optymalnie w schematy finansowania biotechnologicznych przedsiębiorstw
na dojrzałych rynkach, gdzie w przypadku spółek typu drug discovery główną rolę odgrywa kapitał
podwyższonego ryzyka oraz wyspecjalizowani inwestorzy, którzy rozliczają Spółkę w oparciu o postęp
naukowy, a także pomocniczo granty przyznawane w związku z prowadzonymi pracami naukowymi.
Inwestorzy wyceniając taką spółkę koncentrują się na długoterminowej wartości ekonomicznej projektów
naukowych oraz jakości zespołu, który je opracowuje. Podczas gdy kredyty bankowe, finansowanie typu
private equity oraz wielobranżowi inwestorzy dążący do maksymalizacji zysku z jednego okresu
rozliczeniowego na drugi są podstawowym sposobem finansowania działalności typu CRO. Dualistyczny

7)

8)

charakter Spółki Dzielonej nie jest rozumiany przez wszystkich inwestorów oraz analityków w związku z czym,
Spółka Dzielona ma utrudniony dostęp do typowego dla prowadzonej przez nią działalności finansowania, co
ogranicza dynamikę jej rozwoju. Podczas, gdy istnieje wiele instytucji zainteresowanych współpracą z daną
częścią Spółki Dzielonej, niewiele jest takich, które są zainteresowane równocześnie obiema częściami.
Dualistyczny model Spółki Dzielonej, jej strategia oraz oferta dla inwestorów oraz analityków zdaje się być zbyt
skomplikowana i tym samym niedostosowana do rynku finansowego, który preferuje proste, wyspecjalizowane
modele biznesowe, bez zbędnej złożoności i wielości strumieni przychodów z różnych obszarów na kształt
konglomeratu przemysłowego.
Dodatkowo, część potencjalnych klientów części usługowej Spółki Dzielonej obawia się konfliktu interesów
między realizacją własnych projektów naukowych Spółki oraz świadczeniem usług na rzecz zewnętrznych
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podmiotów, co w konsekwencji może przekładać się na zmniejszenie ilości i zakresu zleceń, a co za tym idzie
9)

zmniejszenie przychodów.
Obecnie rentowna część Spółki Dzielonej, czyli działalność typu CRO ma utrudniony dostęp do finansowania
dłużnego, ponieważ kapitałochłonna działalność badawczo-rozwojowa wpływa negatywnie na wynik finansowy
i pozostałe wskaźniki całej Spółki Dzielonej, a przez to na jej postrzeganie w instytucjach finansujących. Dostęp
do długu jest kluczowy dla dalszego dynamicznego rozwoju działalności CRO, ponieważ finansowanie
wyłącznie poprzez rynek kapitałowy ma swoje ograniczenia i może być postrzegane, jako kosztowne. Należy
zwrócić uwagę, że rynkowi konkurenci Spółki Dzielonej korzystają z finansowania długiem, emitując obligacje
o oprocentowaniu na poziomie ok. 5% w skali roku. Jednocześnie, biorąc pod uwagę obecny poziom EBITDA

części CRO oraz brak zadłużenia innego niż leasingi operacyjne, w przypadku jej wydzielenia Spółka
Przejmująca mogłaby mieć dostęp do finansowania kredytowego w wysokości około 40 mln zł (9,2 mln euro).
10) Wydaje się, że powyższe ograniczenia sprawiają, że rynkowa wycena akcji Spółki Dzielonej jest zaniżona.
Teoretycznie Spółka Dzielona powinna być wyceniana jako suma części składowych jej trzech segmentów
(Innowacyjnego, Usług i Bioinformatyki). Wyceny analityków z Domu Maklerskiego Santander, Domu
Maklerskiego Vestor i Edison Research w ostatnim okresie oscylują na poziomie 70-80 zł za akcję Selvity,
podczas gdy kurs akcji Spółki Dzielonej w ciągu ostatniego roku kształtował się pomiędzy 45-61 zł za akcje.
W ocenie Zarządu, Przeprowadzenie Podziału Spółki Dzielonej w sposób przedstawiony w Planie Podziału pozwoli
na osiągnięcie wielu pozytywnych rezultatów, które doprowadzą do równoczesnego maksymalnego rozwoju
zarówno Spółki Dzielonej jak i Spółki Przejmującej. Przede wszystkim:
7) udostępni możliwość rozłącznego zaangażowania kapitałowego inwestorom w część działalności zbieżną z
ich strategią inwestycyjną oraz poziomem akceptacji ryzyka związanego z działalnością biotechnologiczną;
8) ułatwi analitykom wycenę każdej ze Spółek poprzez brak konieczności stosowania różnych modeli wycen do
poszczególnych segmentów działalności;
9) zapewni pracownikom obydwu Spółek jasny i precyzyjny cel, na którym będą mogli się skupić, bez zbędnego
analizowania tego co się dzieje w innym segmencie, co umożliwi osiągnięcie większej koncentracji operacyjnej
i znacząco usprawni organizację pracy każdej ze Spółek;
10) pozwoli na przyciągnięcie do Spółki nowych, wyspecjalizowanych pracowników i zmotywowanie obecnych
poprzez programy motywacyjne kierowane bezpośrednio do nich oraz ich zespołów, bez konieczności
uczestniczenia w skomplikowanej strukturze korporacyjnej, która zniechęca niektórych potencjalnych
wartościowych pracowników;
11) rozdzieli ryzyko związane z prowadzeniem dwóch odmiennych rodzajów działalności przez Spółkę, a tym
samym odciąży część działalności CRO od ryzyka typowego dla działalności badawczo-rozwojowej;
12) możliwi realizację różnych strategii, uwzględniających specyfikę danego rodzaju działalności:
e) w zakresie rozwoju z uwzględnieniem aspektów kapitałowo – korporacyjnych;
f)
g)
h)

w zakresie prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej, której głównym celem są rezultaty naukowe
wysokiej klasy specjalistów;
w zakresie polityki dywidendowej;
w zakresie potencjalnych akwizycji, dzięki łatwiejszemu dostępowi do zewnętrznego finansowania.

Ostatecznie po przeprowadzeniu wszelkich czynności związanych z Podziałem, powstaną dwie Spółki, powiązane
– bezpośrednio po Podziale – jedynie strukturą akcjonariatu, ale różniące się znacznie co do prowadzonej
działalności oraz strategii rozwoju a także kadrą menadżerską. Spółka Dzielona nadal skupiona będzie na
prowadzeniu zaawansowanych badań w dziedzinie onkologii, natomiast Spółka Przejmująca rozwijać będzie swoją
ofertę usług dla firm farmaceutycznych, chemicznych oraz biotechnologicznych, w oparciu o wzrost ograniczy oraz
akwizycje pasujące do jej profilu.

5.

STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Metody zastosowane do określenia Parytetu Wymiany Akcji
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W celu ustalenia Parytetu Wymiany Akcji dokonano wyceny Spółki Dzielonej w tym wyceny zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona jest Działalność Wydzielana, która w wyniku
Podziału zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą oraz wyceny Spółki Przejmującej.
5)

Przy dokonywaniu wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działalności
Wydzielanej oraz Segmentu Innowacji i określaniu Parytetu Wymiany Akcji, Zarządy Spółki Dzielonej oraz
Spółki Przejmującej oparły się o wycenę sporządzoną przez Vestor Dom Maklerski S.A. z dnia 21 marca 2019
r., przygotowaną w oparciu o dwie metody wyceny przedsiębiorstw: metodę zdyskontowanych przepływów
pieniężnych (DCF) zastosowano przy sporządzaniu wyceny Działalności Wydzielanej oraz metodę ważonej
ryzykiem wartości bieżącej netto (rNPV) zastosowano przy sporządzaniu wyceny Segmentu Innowacji.
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) bazuje na spodziewanych przyszłych przepływach
pieniężnych, które należy zdyskontować przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej. Do mocnych
stron wyceny DCF zaliczyć można uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają do spółki oraz
kosztu pieniądza w czasie. Trudnościami przy sporządzaniu wyceny DCF są: duża ilość parametrów i założeń,
które należy oszacować i wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów.
Metoda ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto (rNPV) jest metodą stosowaną do prognozy przyszłych
przepływów pieniężnych w ryzykownych projektach. W wycenie spółek biotechnologicznych, polega ona na
ważeniu przepływów pieniężnych w poszczególnych fazach rozwoju leku prawdopodobieństwem sukcesu w
danej fazie. Prawdopodobieństwa sukcesu pochodzą z opracowań naukowych opartych na danych
statystycznych dla leków lub kandydatów na lek w konkretnych obszarach terapeutycznych np. w onkologii.
Głównymi zaletami tej metody jest uwzględnienie prawdopodobieństw zaistnienia przyszłych przepływów,
urealnienie bieżącej wartości przyszłych przepływów oraz odzwierciedlenie specyfiki biznesu. Wadami tej
metody i źródłami niepewności jest duża ilość założeń i wysoki poziom skomplikowania obliczeń.
Powyższe metody wyceny są powszechnie stosowane do ustalania wartości przedsiębiorstw i w ocenie
Zarządu Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów
pieniężnych do ustalenia wartości Działalności Wydzielanej (Segment Usługi i Bioinformatyka) oraz metody
ważonej ryzykiem wartości bieżącej netto do ustalenia wartości Segmentu Innowacji jest adekwatne do
charakteru prowadzonej działalności i odzwierciedla w najlepszy sposób ich wartość rynkową dla celów
określenia stosunku wymiany akcji.
Wycena Spółki Dzielonej sporządzona przez Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, w oparciu o
wycenę Vestor Dom Maklerski S.A. z dnia 21 marca 2019 r., została dokonana w oparciu o metodę sum-ofthe-parts, oddzielnie traktując zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Segmentu Innowacji oraz
Działalności Wydzielanej (Usługi i Bioinformatyka). Segment Innowacji został wyceniony metodą rNPV –
wyceniając wybrane projekty innowacyjne oraz ważąc prawdopodobieństwami ich kolejne fazy. Wycena
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowi sumę części wyceny segmentów Usługi i
Bioinformatyka używając 5-letniego modelu DCF. Wycena Spółki Dzielonej stanowi sumę wyceny Segmentu
Innowacji oraz Działalności Wydzielanej.
Ustalenie wyceny Spółki Dzielonej w tym wyceny jej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało
sporządzone na dzień 1 lutego 2019 r.

6)

Wycena Spółki Przejmującej została sporządzona przez Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej w
oparciu o metodę wartość aktywów netto, która zakłada, że wartość rynkowa kapitału własnego równa jest
wartości rynkowej aktywów pomniejszonej o wartość rynkową zobowiązań. Wartość majątku Spółki
Przejmującej ustalona została na dzień pokrycia w całości akcji Spółki Przejmującej i wynosi 2.988.750,00 zł
(słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). W ocenie
Zarządu Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej zastosowanie metody aktywów netto do ustalenia wartości
majątku Spółki Przejmującej jest adekwatne oraz w najlepszy sposób odzwierciedla wartość rynkową Spółki
Przejmującej dla celów określenia stosunku wymiany akcji.
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Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca nie posiada żadnych zobowiązań, zaś jedynym składnikiem majątku i
aktywów spółki są środki zgromadzone na rachunku bankowym pochodzące z pokrycia jej kapitału
zakładowego (Akcji Serii 0) przyjęto, iż określona metodą aktywów netto wartość Spółki Przejmującej, na dzień
pokrycia w całości akcji, stanowi racjonalną podstawę określenia parytetu wskazanego w Planie Podziału.
Zgodnie z zastosowaną metodą wyceny, wartość Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2019 r. wynosi
1.357.672.000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa
tysiące złotych), a wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach, której prowadzona
jest Działalność Wydzielana wynosi 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset
siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych).
Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 6.388.491,60 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 15.971.229 (piętnaście milionów
dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł
(czterdzieści groszy) każda.
Wartość 1 (jednej) akcji Spółki Dzielonej na dzień 1 lutego 2019 r. zgodnie z dokonaną wyceną wynosi 85,01 zł
(osiemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz).
Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 125.000 (sto
dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, które zostały pokryte
wkładem pieniężnym w kwocie 2.988.750,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych).
W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
Dzielonej, w ramach której prowadzona jest Działalność Wydzielana, Spółka Przejmująca wyemituje na rzecz
akcjonariuszy Spółki Dzielonej Akcje Podziałowe.
Wartość emisyjna 1 (jednej) Akcji Podziałowej wynosi 23,91 zł (dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt jeden
groszy).
Łączna wartość emisyjna Akcji Podziałowych wynosi 381.872.085,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów
osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych).
Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, zostanie przeznaczona na
kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
5.2. Parytet Wymiany Akcji
W oparciu o przyjęte w Planie Podziału założenia oraz ustalenia wartości akcji Spółek oraz wartości majątku
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona jest Działalność
Wydzielana ustalono, że akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą jedną akcję Spółki Dzielonej obejmie jedną akcję
Spółki Przejmującej odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji Spółki Dzielonej, czyli akcjonariusz Spółki
Dzielonej:
7)

za każdą (1) jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie

8)

(1) jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcję Spółki Przejmującej, a
za każdą (1) jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie
(1) jedną zwykłą zdematerializowaną akcję na okaziciela Spółki Przejmującej.

przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki
Dzielonej.
Z uwzględnieniem powyższego, Parytet Wymiany Akcji będzie następujący:

Liczba akcji Spółki Dzielonej

Liczba akcji Spółki Przejmującej
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1

1

Łączna wartość emisyjna wszystkich Akcji Podziałowych tj. 381.872.085,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden
milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) odpowiada wartości zorganizowanej
części przedsiębiorstwa w postaci Działalności Wydzielanej przenoszonej do Spółki Przejmującej.
Przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej Parytet Wymiany Akcji oznacza, że:
m) osoby będące akcjonariuszami Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym obejmą Akcje Podziałowe, przy

n)

o)

p)

zachowaniu stosunku wymiany 1:1, gdzie na każdą 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej przypada 1 (jedna)
akcja Spółki Przejmującej;
z tytułu posiadania każdej 1 (jednej) akcji Spółki Dzielonej, osoba będąca akcjonariuszem Spółki Dzielonej
w Dniu Referencyjnym obejmie 1 (jedną) Akcję Podziałową, zachowując dotychczas posiadane akcje
Spółki Dzielonej;
osoby będące akcjonariuszami Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym obejmą Akcje Podziałowe
odpowiadające akcjom Spółki Dzielonej posiadanym przez tych akcjonariuszy zarówno w zakresie rodzaju
(akcje imienne lub na okaziciela), formy (akcje dokumentowe lub zdematerializowane), jak również treści
praw (akcje zwykłe lub uprzywilejowane);
łącznie za 15.971.229 (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki Dzielonej, akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą łącznie 15.971.229
(piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) Akcji
Podziałowych.

5.3. Dopłaty
W procesie Podziału nie przewiduje się wypłacania dopłat.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
W wyniku Podziału, akcjonariusze Spółki Dzielonej uprawnieni w Dniu Referencyjnym z akcji Spółki Dzielonej, staną
się w Dniu Wydzielenia akcjonariuszami Spółki Przejmującej, bez konieczności zapisywania się oraz opłacania
Akcji Podziałowych.
Akcje Podziałowe zostaną przyznane, z zachowaniem Parytetu Wymiany Akcji, podmiotom będącym
akcjonariuszami Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym.
Akcje Podziałowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej w rodzaju (akcje imienne lub na okaziciela),
formie (akcje dokumentowe lub zdematerializowane) oraz o treści praw (akcje zwykłe lub uprzywilejowane)
odpowiadającym rodzajowi, formie oraz treścią praw akcji Spółki Dzielonej zapisanych na rachunku papierów
wartościowych danego akcjonariusza Spółki Dzielonej oraz w księdze akcyjnej Spółki Dzielonej, według stanu na
Dzień Referencyjny.
Akcje Podziałowe zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem KDPW,
z wyjątkiem dokumentowych akcji imiennych, które zostaną wydane przez Zarząd Spółki Przejmującej na żądanie
uprawnionych akcjonariuszy według stan posiadania Akcji Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PODZIAŁOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ
Akcje Podziałowe będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą począwszy od
początku roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia.
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8. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ INNYM OSOBOM
SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ
W Spółce Dzielonej nie istnieją akcjonariusze ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, za wyjątkiem
akcjonariuszy Spółki Dzielonej uprawnionych z imiennych akcji serii A Spółki Dzielonej uprzywilejowanych co do
głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa glosy na walnym zgromadzeniu Spółki Dzielonej
(„Uprzywilejowane Akcje Spółki Dzielonej”).
W związku z powyższym, nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych uprawnień akcjonariuszom
Spółki Dzielonej ani innym osobom, za wyjątkiem wydania – zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji - akcjonariuszom
Spółki Dzielonej uprawnionym w Dniu Referencyjnym z Uprzywilejowanych Akcji Spółki Dzielonej, dokumentowych,
imiennych akcji Spółki Przejmującej uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą taką akcję Spółki
Przejmującej przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki Przejmującej.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA
UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

CZŁONKÓW

ORGANÓW

SPÓŁEK

ORAZ

INNYCH

OSÓB

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej,
jak również innym osobom uczestniczącym w Podziale.

Za Spółkę Dzieloną :

_____________________

_____________________

Paweł Przewięźlikowski

Bogusław Sieczkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Planu Podziału
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