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Tak jak dla każdego z nas, tak też dla Selvity rok 2020 był wyjątkowy. 

Z jednej strony jak żaden poprzedni pokazał nam, jak wiele może się 

zmienić w każdym aspekcie naszego życia w ciągu zaledwie kilku 

miesięcy i jak trudne może być prowadzenie normalnej działalności. 

Z drugiej strony stał się dowodem na to, jak dużo można dokonać 

nawet w tak trudnym czasie, jeśli dobrze wykorzystamy zgromadzony 

potencjał. 

Rok 2020 to dla Selvity nie tylko kolejny rok bardzo dynamicznego, bo 

niemal 40% wzrostu przychodów od klientów, ale także bardzo dobrej 

rentowności EBITDA i zysku netto na poziomie odpowiednio 23% 

i 14%. Dzięki akwizycji Fidelty w nowy rok weszliśmy ponad dwukrotnie więksi w porównaniu do początku 

2020 roku. Przejęcie Fidelty to dla Selvity co najmniej dwa lata organicznego rozwoju w jednym kroku.  

Miniony rok dla Selvity był również pierwszym rokiem działalności po podziale korporacyjnym jako 

niezależnej Spółki CRO (ang. Contract Research Organization). Początek 2020 roku wszyscy zapamiętamy 

jako czas wybuchu pandemii COVID-19. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i odpowiedzialnej postawie 

całego zespołu Selvity bez większych przeszkód udało nam się przejść przez najtrudniejszy okres 

pierwszych tygodni pandemii, a po wiosennej fali szybko wróciliśmy do realizacji naszych planów 

rozwojowych. Już w kwietniu 2020 roku ogłosiliśmy strategię na lata 2020-2023 i tym samym 

rozpoczęliśmy okres wytężonej pracy. Pod koniec pierwszej połowy roku złożyliśmy wniosek 

o dofinasowanie grantowe na budowę własnego centrum badawczego, które pozwoli nam prowadzić 

działalność we własnej przestrzeni i w pewnym stopniu uniezależnić się od wynajmowanej przestrzeni 

laboratoryjnej. W tym czasie podpisaliśmy również przedwstępną umowę na zakup działki pod 

tę inwestycję oraz z sukcesem pozyskaliśmy ponad 90 mln złotych z emisji akcji, co pozwoliło nam na 

rozpoczęcie realizacji strategii na lata 2020-2023. Wszystko to przypieczętowaliśmy w sierpniu, raportując 

rekordowe wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 roku.  

Trzeci kwartał ubiegłego roku to już nie tylko kontynuacja dynamicznego wzrostu organicznego, ale także 

przygotowania do procesu akwizycji. Przejęcie Fidelty, które formalnie zostało sfinalizowane 4 stycznia 

br., to nie tylko pierwsza taka transakcja dokonana przez Selvitę, ale milowy krok w rozwoju Spółki 

zarówno pod względem komplementarnego portfolio usług, jak i skali działalności operacyjnej Fidelty. 

Możemy śmiało powiedzieć, że było to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej niemal 

czternastoletniej historii.  

Ostatni kwartał 2020 roku był dla nas bardzo intensywny. Pracując nad zamknięciem procesu akwizycji 

Fidelty zabezpieczyliśmy ponad 99 mln zł na sfinansowanie tej transakcji, zawierając umowę kredytową 

z Bankiem Pekao. Bank ten wesprze nas również kwotą do 65 mln zł, która zostanie przeznaczona na 

pokrycie kosztów związanych z budową własnego centrum badawczego. Dodatkowo w październiku 

2020 roku pozyskaliśmy na ten cel kolejne 41 mln zł w postaci finansowania grantowego.  

Wszystkie segmenty Selvity radziły sobie bardzo dobrze w ubiegłym roku, jednak to segment 

bioinformatyczny – nasza spółka zależna Ardigen, była częścią Grupy Selvita, która rozwijała się 

najbardziej dynamicznie. Doskonały rok został przypieczętowany w grudniu 2020 r. podpisaniem 

największej umowy usługowej w historii spółki. Jest to potwierdzenie, że Ardigen jest jednym z liderów 



 

wśród dostawców usług AI w obszarze drug discovery na arenie międzynarodowej, tak jak to zostało 

odnotowane w raporcie The Deep Knowledge Analytics. 

Miniony rok pokazał, że rynek outsourcingu badań naukowych w obszarze odkrywania leków mimo 

licznych perturbacji związanych z pandemią rośnie zgodnie z wcześniejszymi długookresowymi 

prognozami, a w niektórych obszarach można oczekiwać wręcz przyśpieszenia. Duża aktywność 

inwestorów w obszarze biotech, którą obserwujemy zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych powoduje, 

że powstaje wiele nowych firm, często działających w pełni wirtualnie, które kompleksowo zlecają 

badania naukowe do takich spółek jak Selvita. Po połączeniu z Fideltą oferta Selvity w obszarze 

zintegrowanego odkrywania leków stanowi doskonałą propozycję dla tego typu podmiotów. Z drugiej 

strony znaczący wzrost skali działalności operacyjnej i szerokie doświadczenie naukowe zgromadzone 

w Selvicie wpływają na umocnienie pozycji Spółki na rynku i powodują, że staje się coraz bardziej 

rozpoznawalna wśród największych globalnych firm biotechnologicznych i farmaceutycznych. Wraz 

z końcem 2020 roku zaobserwowaliśmy znaczne ożywienie na rynku badań regulacyjnych, który 

spowolnił w drugim i trzecim kwartale ubiegłego roku z powodu pandemii. Zwiększone zainteresowanie 

klientów powinno pomóc nam powrócić do dynamicznego wzrostu w 2021 roku także w tym obszarze.  

Najlepszym podsumowaniem tego jak dużo udało nam się już osiągnąć jest wybór Selvity na najlepszą 

spółkę spośród wszystkich podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2020 roku. 

Ranking Giełdowa Spółka Roku to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych rankingów na rynku 

kapitałowym. Co roku wyboru najlepszej spółki dokonuje 100 analityków giełdowych, doradców 

inwestycyjnych i zarządzających. Bardzo cieszymy się, że poza rankingiem głównym zwyciężyliśmy 

w kategoriach: Kompetencje zarządu oraz Perspektywy rozwoju, które potwierdzają, że mamy dobre 

fundamenty i potencjał do dalszego rozwoju. W imieniu Selvity chciałbym podziękować wszystkim 

naszym akcjonariuszom oraz całemu rynkowi kapitałowemu za docenienie naszych osiągnięć i wiarę 

w nasz profesjonalizm oraz potencjał.  

Doceniamy wszystkich naszych akcjonariuszy za to, że obdarzyli nas zaufaniem i razem możemy 

budować Selvitę – Spółkę, której celem i motywacją do działania jest poprawa jakości i wydłużanie życia 

ludzi. Wierzę, że ubiegłoroczny znaczący wzrost wartości akcji Selvity - zaczynaliśmy od wyceny 23,5 zł za 

akcję, a zakończyliśmy na 49,3 zł – sprawia, że był to okres wyjątkowy dla naszych akcjonariuszy. Efektem 

umocnienia naszej pozycji na rynku kapitałowym jest obecna kapitalizacja Spółki przekraczająca 1 mld zł, 

a także awans Selvity do indeksu mWIG40 – grona 60 wiodących spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych. Nie mogę obiecać, że każdy rok będzie aż tak dobry jak ten poprzedni, ale  zapewniam, 

że wciąż mamy mnóstwo zapału do działania, a to, co osiągnęliśmy do tej pory, to zaledwie początek.  

Wszystko, co udało nam się osiągnąć w 2020 roku – dynamiczny wzrost organiczny, zapoczątkowanie 

rozwoju poprzez akwizycje – zbudowaliśmy dzięki efektywnej pracy całego naszego zespołu. Dlatego 

chciałbym podziękować wszystkim koleżankom i kolegom z Selvity za zaangażowanie i bardzo dobrą 

pracę. Jestem niezmiernie dumny, że mogę stać na czele tak fantastycznej, pełnej pasji grupy naukowców 

i ekspertów, którzy tworzą Selvitę.  

 

Z poważaniem,  

Bogusław Sieczkowski 


