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Zastrzeżenia prawne
Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) i ma charakter wyłącznie
informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących Grupy Kapitałowej Selvita S.A. i jej perspektyw rozwoju.
Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji niewynikające wprost z raportów okresowych publikowanych przez Selvita S.A. nie były
poddane niezależnej weryfikacji, w związku z czym nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan rzeczywisty.
Niniejsza Prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w Prezentacji,
w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów, czy rozwoju Spółki, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń,
oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników
zewnętrznych, jak i wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu,
w szczególności członkowie Zarządu Spółki, doradcy Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania
dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi
oświadczeniami, jak również tego, że przyszłe wyniki Spółki nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. W związku z powyższym
Spółka wyraźnie zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji co do przyszłych wyników, a jej faktyczna
sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą istotnie różnić się od
przedstawionych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach zawartych w niniejszej Prezentacji. Niniejsza Prezentacja nie stanowi
publikacji jakichkolwiek prognoz przez Spółkę.
Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień ich publikacji i mogą ulec istotnym zmianom.
Prezentacja nie będzie podlegać zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu, o ile nie jest
to wymagane przez właściwe przepisy prawa.
Selvita S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze Prezentacji. Jedynym wiarygodnym źródłem
dotyczącym wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Selvita S.A. są raporty bieżące i okresowe, przekazywane przez Selvita S.A.
w ramach wykonywania przez nią obowiązków informacyjnych, wynikających z przepisów prawa.
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Konsekwentny rozwój od początku działalności
Przychody zewnętrzne

IPO na NewConnect
Pozyskanie ok. 3m PLN
na rozwój segmentu
usługowego

Otwarcie biur sprzedażowych
w USA: Boston i San Francisco
oraz w UK: Cambridge

IPO na GPW
Pozyskanie 4m PLN
na rozwój segmentu
usługowego

[PLNm]
160

Podział korporacyjny
na Ryvu Therapeutics
i Selvita

Założenie

Uruchomienie
laboratorium
w Poznaniu

Emisja akcji
serii C –
90,6m PLN

140

Założenie Selvity

136,5

120

Strategia Rozwoju
2020 - 2023

Akwizycja
Fidelty

•

Przychody > 300m PLN
przy stabilnej marży
EBITDA

•

Kapitalizacja spółki
> 1mld PLN

•

Wzrost przez akwizycje

CAGR
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Rok 2020 pełen osiągnięć, przełomowa akwizycja
Znaczący wzrost
przychodów
komercyjnych

Wysoka
rentowność
działalności

Sukces emisji
akcji serii C

+39% r/r

Marża EBITDA: 23,2%,
marża zysku netto: 14,0%

Pozyskanie 90,6m PLN
na realizację strategii
rozwoju

Budowa
Centrum Usług
Laboratoryjnych

Strategiczna
akwizycja Fidelty

Nabycie nieruchomości,
pozyskanie grantu –
41,2m PLN i kredyt
budowlany do 65m PLN

Skokowy wzrost
działalności, poszerzenie
portfolio usługowego

Umocnienie pozycji
Ardigen wśród
liderów AI dla drug
discovery
Wzrost przychodów 69% r/r
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Historyczny krok w rozwoju
Uzupełnione portfolio usług

Nowe obszary terapeutyczne

Skokowy wzrost skali działalności

Gwarancja przychodów z Galapagos

choroby zapalne, zwłóknieniowe i zakaźne

in vivo, toksykologia

Dodatkowe >70% przychodów

Umowa usługowa na 27m EUR do końca 2025 r.

31,2m EUR
(141,9m PLN)
wartość transakcji

142,5m PLN
przychody 2020

111,5m PLN*
przychody 2020

*dane przygotowane na podstawie Sprawozdania Finansowego Fidelty za 2020 rok wg GAAP HR. Dane przeliczono wg średniego kursu HRK/PLN 0,5932 dla 2020 roku.
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Nowoczesna powierzchnia laboratoryjna
kluczem do wzrostu organicznego

Cambridge
San Francisco

Boston

12 000 m²

Poznań
Kraków
Zagrzeb

+ 2 500 m²

Wspólna przestrzeń Selvity i Fidelty

Dodatkowa wynajmowana powierzchnia

2021

2022

+ 4 000 m²
Własny obiekt badawczy

2023

Zabezpieczenie powierzchni do dalszego dynamicznego wzrostu organicznego
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki inwestycji we własny obiekt badawczy

6

Ograniczony wpływ COVID-19 na działalność Spółki w 2020 r.
Środki bezpieczeństwa i wysoka efektywność operacyjna
Pełny reżim sanitarny w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
Procedury wewnętrzne, elastyczne godziny i dni pracy

Wzorowa postawa pracowników
Pełne dostosowanie do wdrożonych obostrzeń, wczesne raportowanie potencjalnych zakażeń

Digitalizacja kontaktów biznesowych

Perspektywa średnio i długoterminowa
Duża niepewność w zakresie dalszego rozwoju pandemii
Rozszerzanie lockdownów w kolejnych krajach może spowolnić realizację projektów
Mniejsza aktywność klientów w zakresie nowych projektów
Utrudnione pozyskiwanie nowych klientów

Dywersyfikacja ryzyka dzięki zagranicznej akwizycji
Zmniejszenie ryzyka związanego z lokalnym lockdownem
Większa stabilność w oczach klientów
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Rosnąca pozycja Selvity na rynku kapitałowym
Giełdowa Spółka Roku 2020
Selvita zwycięża w aż trzech kategoriach

Selvita w mWIG40
Od 19 marca 2021 r. Selvita weszła do indeksu mWIG40, dzięki
czemu jest zaliczana do spółek o średniej kapitalizacji, co rozszerza
bazę inwestorów, dla których Selvita może być aktywem
inwestycyjnym.

Wzrost kursu akcji Selvita na tle sWIG80 i mWIG40
(okres 02.01.2020 r. - 26.03.2021 r.)
Selvita

Selvita zwycięża w Rankingu Głównym jak również
w kategoriach: „Kompetencje Zarządu”
oraz „Perspektywy rozwoju”

Poziom kursu akcji wobec stanu na
02.01.2020 r. (100%)

350%

mWIG40

sWIG80

+202%

300%
250%
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150%
100%

+51%
+9%

50%
0%
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OTOCZENIE
RYNKOWE

Zmiany na rynku wspierają rozwój firm CRO

4,5 mld USD

8,4 mld USD

•

Rynek przedklinicznych CRO dynamicznie rośnie i w 2028 r. może osiągnąć
8,4 mld USD (CAGR – 8,1%).

28%

41%

•

Rosnący udział firm biotechnologicznych outsourcujących badania
przedkliniczne. Zgodnie z prognozami 41% projektów będzie w 2022 r.
zlecanych zewnętrznym podmiotom.

~ 5 000

>10 000

•

Ilość związków w fazie przedklinicznej w portfolio firm biotech uległa
podwojeniu na przestrzeni ostatniej dekady. Istotnymi motorami wzrostu
onkologia i choroby rzadkie.

22

53

•

Ilość leków dopuszczanych co roku na rynek przez amerykańską agencję FDA
(ang. United States Food and Drug Administration) znacząco wzrosła.

2020

2013

2009

średnia w 2005 - 2009

2028P

2022P

2020

średnia 2018-2020

*Źródła danych: FDA.gov; PharmaProjects/Citeline, 2019; Credit Suisse, 2017; Grand View Research 2021, 2019; dane i szacunki Spółki.
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Dodatkowy kapitał dla branży biotech sprzyja rozwojowi
nowych projektów
Wartość IPO i SPO spółek biotech w USA (mld USD)
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Spółki z branży biotech pozyskały w 2020 r. rekordowe finansowanie, które pozwoli im realizować projekty drug discovery
na szeroką skalę.
Istotny udział w rynku IPO miały mniejsze podmioty. 87% IPO w USA z branży biotech stanowiły emisje poniżej 50m USD.
Przedkliniczne CRO jak Selvita będą kluczowym partnerem dla spółek z branży biotech w rozwoju portfolio
ze względu na posiadane zasoby i kompetencje.
Źródło: The Biotech Paradox of 2020: A Year In Review | LifeSciVCLifeSc, na podstawie danych Cowen&Company,
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AKWIZYCJA
FIDELTY
Podsumowanie

Kluczowe kompetencje w fazie przedklinicznej
WALIDACJA CELU
MOLEKULARNEGO
• Walidacja celu w podejściu
genetycznym
i farmakologicznym
• Ekspresja biomarkerów
i modyfikacje potranslacyjne
• Badania procesów
komórkowych

IDENTYFIKACJA CZĄSTECZEK
AKTYWNYCH (HIT)

OPTYMALIZACJA
CZĄSTECZEK WIODĄCYCH
(H2L/LO)

• Rozwój assayów oraz screening

• Chemia medyczna i syntetyczna

• HTS / vHTS / HCS

• Odkrywanie leków w oparciu o CADD i AI

• Dostęp do unikalnej platformy
związków makrocyklicznych

• Farmakologia i testy fenotypowe in vitro,
w tym ludzka krew i tkanki

• Projektowanie leków w oparciu
o fragmenty (FBDD)

• ADME / DMPK

• Projektowanie leków oparte
na ligandach (LBDD)
oraz strukturze (SBDD)

• Farmakologia in vivo

• Metody biofizyczne

• Badania translacyjne

• Produkcja białek, krystalografia

WYTYPOWANIE
KANDYDATA KLINICZNEGO
• Badania toksykologiczne
non-GLP

• Bioanaliza w standardzie GLP
• Badania biomarkerów ex vivo
• Zwolnienie serii do badań
klinicznych (GMP)

• Wczesne etapy badań toksykologicznych

Najważniejsze kompetencje, które wnosi Fidelta
Kompleksowy zintegrowany pakiet usług odkrywania leków
Zaawansowane kompetencje w obszarze badań in vitro, w tym ADME/DMPK
Nowoczesna zwierzętarnia z certyfikatem AAALAC-I

Onkologia

Choroby zakaźne

Choroby układu nerwowego

Choroby zwłóknieniowe

Choroby układu oddechowego

Choroby zapalne
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Akwizycja Fidelty istotnie zwiększa liczebność
i doświadczenie zespołu

Istotny wzrost potencjału naukowego
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liczba naukowców (Fidelta)
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2021

liczba naukowców (Selvita + Ardigen)

średnie doświadczenie zawodowe naukowca (lata)

14

Znaczący wzrost skali działalności
Porównanie przychodów ogółem i EBITDA 2020* (mPLN)
Selvita

Przychody2020
2020
Przychody

EBITDA 2020*
EBITDA
2020*

142,5

33,1

Fidelta

111,5

29,0

*dane przygotowane na podstawie Sprawozdania Finansowego Fidelty za 2020 rok wg GAAP HR. Dane przeliczono wg średniego kursu HRK/PLN 0,5932 dla 2020 r.
EBITDA Fidelty 2020 została znormalizowana, dane dot. amortyzacji MSSF są szacunkowe.

Normalizacja EBITDA Fidelty 2020 wynikała z uwzględnienia wpływu kosztów (w postaci usług zarządczych; ubezpieczeń, licencji; oprogramowania), które z powodu swojej nieistotności z punktu widzenia poprzedniego właściciela
oraz skali i rodzaju jego głównej działalności lub też sposobu rozliczania lub naliczania nie były uwzględnione w kosztach Fidelty w trakcie 2020 r.
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Parametry finansowe transakcji
Struktura finansowania transakcji (mEUR)

Mnożniki transakcyjne na podstawie danych Fidelta**

Enterprise Value (mPLN)

21,8

31,2

(99,3m PLN)

(141,9 mPLN)

9,4

141,9

2019

2020

2020 adj.**

Przychody ze sprzedaży

80,6

111,5

111,5

EBITDA

21,8

36,1

29,0

EV/Przychody

1,8x

1,3x

1,3x

EV/EBITDA

6,5x

3,9x

4,9x

(42,6m PLN)
Środki własne

Kredyt bankowy

Razem

Finansowanie w udziale 70/30 – dług/środki własne – możliwe dzięki silnemu bilansowi Selvita
Bardzo dobre mnożniki transakcji – Fidelta wnosi istotną skalę działalności i atrakcyjną EBITDA
Przeliczona na PLN wg kursu PLN/EUR 4,5485 z dnia 04.01.2021 r.
**dane przygotowane na podstawie Sprawozdania Finansowego Fidelty za 2020 rok wg GAAP HR. Dane przeliczono wg średniego kursu 0,5797 dla 2019 roku oraz 0,5932 dla 2020 roku. Dane dot. amortyzacji MSSF są szacunkowe.
Normalizacja EBITDA Fidelty 2020 wynikała z uwzględnienia wpływu kosztów (w postaci usług zarządczych; ubezpieczeń, licencji; oprogramowania), które z powodu swojej nieistotności z punktu widzenia poprzedniego właściciela oraz skali i rodzaju jego głównej działalności
lub też sposobu rozliczania lub naliczania nie były uwzględnione w kosztach Fidelty w trakcie 2020 r.
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ROZWÓJ
DZIAŁALNOŚCI

Struktura Grupy Kapitałowej Selvita

GRUPA SELVITA

Spółka dominująca

SELVITA

Usługi badawczo-rozwojowe

• Zintegrowane odkrywanie leków
(chemia, farmakologia in vitro,
biologia strukturalna, ADME)

• Badania regulacyjne
• Badania i rozwój

Spółka zależna
(100% akcji/głosów)

Spółka zależna
(46,7% akcji / 54,0% głosów)

FIDELTA

ARDIGEN

Sztuczna inteligencja
w rozwoju leków

Zintegrowane usługi odkrywania leków

• Chemia / DMPK
• Farmakologia in vitro i badania translacyjne
• Farmakologia i toksykologia in vivo

•
•
•
•

Immunologia
Mikrobiom
Obrazowanie biomedyczne
Digital CRO

18

Odkrywanie leków (drug discovery)
Dynamiczny wzrost przychodów organicznych
oraz akwizycja Fidelty
•

Przychody z segmentu odkrywania leków stanowiły
63% przychodów komercyjnych za 2020 r. i wyniosły 82,8m PLN
(wzrost 57% r/r).

•

Backlog* segmentu wynosi 132,3m PLN
(Selvita - 53,5m PLN, Fidelta - 78,8m PLN).

Przychody oraz backlog segmentu

[PLNm]
140
120
100

•

Szerokie portfolio usług drug discovery.

80

•

Ekspertyza w wielu obszarach terapeutycznych.

•

Zmiana postrzegania Selvity – partner gotowy do realizacji
w pełni zintegrowanych projektów odkrywania leków.

•

Znaczący wzrost doświadczenia naukowców w Grupie Selvita.

132,3*

60

82,8

40
20

27,3

38,7

52,7

0

2017
*Backlog na dzień 24.03.2021 r.

2018

2019

2020

2021B*
19

Badania regulacyjne
Rozwój usług analitycznych i bioanalitycznych
•

Wybuch pandemii w 2020 r. spowodował opóźnienia w łańcuchu dostaw
oraz zmiany planów produkcyjnych klientów w obszarze badań
zwolnieniowych. Przychody za 2020 r. wzrosły nieznacznie
i wyniosły 26m PLN.

•

W 2021 r. obserwujemy ożywienie na rynku badań regulacyjnych:
•

realizacja wcześniejszych umów długoterminowych
na zadeklarowanych poziomach;

•

nowe umowy długoterminowe z globalnymi firmami i dużymi
producentami generyków.

Backlog* kontraktów w obszarze badań regulacyjnych wynosi
10,2m PLN, dodatkowo rezerwacja zasobów/deklaracja zleceń 8m PLN (na
podstawie prognoz klientów).

•

Przychody oraz backlog segmentu

30 [PLNm]

20

25,5

10

8,2

26,1

14,9

2018

10,2*
2019

*Backlog na dzień 24.03.2021 r.
**rezerwacja zasobów/deklaracja zleceń w obszarze badań zwolnieniowych

2020

Światowe standardy usług i wykwalifikowana kadra specjalistów.

•

Badania w pełni certyfikowane (GMP), umożliwiające zwalnianie
produktów leczniczych na rynek europejski.

•

Doświadczenie w pracy z lekami biologicznymi.

•

Świetna logistyka - laboratoria umiejscowione w sercu Europy,
w kraju będącym członkiem UE.

8,0**

0
2017

•

2021*B

20

Sztuczna Inteligencja
w rozwoju leków
Janusz Homa, CEO
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Szybko rosnący rynek AI w Drug Discovery
Dynamika inwestycji w firmy Biotech wykorzystujące AI
(mln USD na rok)
1 836

Globalny Rynek
AI in Drug Discovery
1 343

$3.9bn

1 415

773
666

2019 - 2027

CAGR 40%+

342
220

2014
Źródło: Data Bridge Market Research

2015

2016

2017

2018

2019

I-XI 2020

Źródło: The Deep Knowledge Analytics
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Ardigen wśród 30 liderów*
światowego rynku AI in Drug Discovery

180+

zrealizowanych
projektów

45+
klientów

4

współprace z
Big Pharmas

52%

przychodów
z US

110+

pracowników

30+

osób z tytułem
doktora

5 lat
na rynku

* źródło: The Deep Knowledge Analytics
www.ai-pharma.dka.global
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Zwiększamy prawdopodobieństwo sukcesu
i przyspieszamy powstanie leku
Early Drug
Discovery

Preclinical
Research

Clinical
Development

Usługi specjalistyczne z użyciem własnych platform AI
Szczepionki onkologiczne
Terapie komórkowe
Biomarkery i leki
pochodzenia bakteryjnego
Leki małocząsteczkowe
Biomarkery

Usługi generalne na bazie światowej klasy kompetencji
Bioinformatyka
Data Science & AI
Software Engineering
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Programujemy układ odpornościowy
Platformy AI: ArdImmune Vax, ArdImmune TCRact
Wyzwania i nadzieje biotech
●
●

Szczepionki onkologiczne (populacyjne, spersonalizowane)
Terapie komórkowe dla guzów litych (skuteczniejsze od CAR-T,
tańsze i szeroko dostępne)

Dlaczego Sztuczna Inteligencja zmieni reguły gry?
●
●

●

Bardzo duża złożoność układu odpornościowego
Predykcja immunogennych neoepitopów i TCR
dużym wyzwaniem naukowym
Wysokie koszty eksperymentów laboratoryjnych w rozwoju
terapii komórkowych

Aplikacje
●

●

Skrócenie czasu rozwoju szczepionek i terapii komórkowych
z lat do miesięcy, obniżenie ryzyka niepowodzenia projektów
Powiększenie przestrzeni nowych celów terapeutycznych

Cel
Ardigen w czołówce firm projektujących rdzeń
szczepionek i terapii komórkowych metodami AI.

1

klient

2

międzynarodowe
współprace naukowe

2

badania
obserwacyjne
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Dekodujemy mikrobiom
Platforma AI: Ardigen Microbiome Translational Platform
Wyzwania i nadzieje biotech
Odkrywanie biomarkerów i leków pochodzenia bakteryjnego
(choroby nowotworowe, neurodegeneratywne, autoimmunologiczne)

Dlaczego Sztuczna Inteligencja zmieni reguły gry?
●

●
●

Olbrzymia złożoność świata bakterii i ich interakcji z
człowiekiem
Mała przepustowość klasycznych metod laboratoryjnych
Dostępność technologii generacji danych metagenomicznych i
metabolomicznych

Aplikacje
●

●

Wskazanie sygnatur biologicznych stanowiących bazę
do rozwoju biomarkera lub leku
Wskazanie kandydatów na leki w postaci konsorcjów
bakteryjnych, pojedynczych bakterii lub związków chemicznych
produkowanych przez bakterie.

Cel
Ardigen numer jeden na świecie w segmencie
AI in Microbiome Based Therapy Development

5

klientów

2000

pacjentów
w bazie mikrobiomu

2

badania
obserwacyjne
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Eksplorujemy obrazy
Platforma AI: Ardigen Biomedical Imaging Platform
Wyzwania i nadzieje biotech
●

●

Zwiększenie szans powodzenia programów
rozwoju leków małocząsteczkowych
Zmniejszenie ilości eksperymentów laboratoryjnych
(taniej i szybciej)

Dlaczego Sztuczna Inteligencja zmieni reguły gry?
●

●

Obraz mikroskopowy jest bogaty w istotne informacje
niezrozumiałe przez człowieka
Dostępność technologii wysokoprzepustowych generujących dużą
ilość obrazów w procesie rozwoju leków

Aplikacje
●
●

●

Przewidywanie kandydatów na leki małocząsteczkowe
Skalowalna, precyzyjna ocena histopatologiczna w badaniach
klinicznych i diagnostyce
Odkrywanie biomarkerów obrazowych

Cel
Ardigen w czołówce firm wprowadzających AI w proces rozwoju
leków małocząsteczkowych wspierany analizą obrazów.

6

klientów

1

Big Pharma

3

publikacje naukowe
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Szybko rosnące przychody, atrakcyjne marże
intensywne finansowanie prac R&D
‘000 PLN
20000

18m PLN

15000

backlog 2021**

10000

5000
5 041*

1 594

0

2 322

CAGR

przychodów zewn.

zabezpieczone
na inwestycje

(granty + wygenerowana gotówka)

Przychody zewnętrzne

51%

23m PLN

EBITDA*

13m PLN

wydano na R&D w latach
2016-2020
(środki własne i granty)

*EBITDA za 2020 i 2019 uwzględnia wpływ MSSF 16. EBITDA 2016-2018 bez wpływu MSSF 16
**Backlog na dzień 24.03.2021 r.

Cele inwestycyjne w kolejnych latach:
●
rozwój i walidacja laboratoryjna platform AI
we współpracy z rynkiem
●
rozwój kompetencji naukowych
●
pozyskiwanie danych (badania obserwacyjne)
●
akwizycja klientów
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WYNIKI
FINANSOWE

Kontynuacja dynamicznego rozwoju przy wysokiej rentowności
Przychody ogółem

mPLN

EBITDA

Zysk netto

35%
34%

42%

142,5
105,2
24,8

33,1

14,0
2019

Rentowność

2020

2019

2020

23,5%

23,2%

2019

13,3%

19,9
2020

14,0%
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Podsumowanie kosztów akwizycji

Koszty administracji i sprzedaży (mPLN)

18,3%

•

Koszty jednorazowe związane z procesem akwizycji (głównie
Fidelty) wyniosły 0,7m PLN w 2020 r. i miały wpływ na wzrost
udziału kosztów administracji i sprzedaży w przychodach
ogółem. Koszty te to głównie usługi doradców zewnętrznych,
w szczególności w zakresie due diligence (ok. 0,4m PLN).

•

Szacowane przez Spółkę koszty związane z akwizycją Fidelty
do poniesienia w 2021 r. wyniosą dodatkowo ok. 0,7m PLN.

•

Łączne koszty jednorazowe związane z przejęciem Fidelty
wyniosą więc ok. 1,4m PLN, co oznacza ok. 1% wartości
transakcji (141,9m PLN).

•

Powyższe koszty nie uwzględniają kosztów związanych
z przygotowaniem finansowania transakcji, które to będą
rozliczane w efektywnej stopie procentowej uruchomionego
kredytu.

17,8%

40%

26,1
18,7

2019

%

2020

Udział w przychodach ogółem
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Etapy przejęcia i integracji procesów biznesowych
23.11.2020
Podpisane SPA

04.01.2021
Zakończenie procesu
akwizycji

Q4 2020

Q1 2021

Wspólna oferta sprzedażowa
Ujednolicenie oferty i cross-selling;
Wsparcie z zakresu marketingu sprzedażowego
Wdrożenie IT i procesów Selvity
Przejęcie bieżącego wsparcia oraz infrastruktury;
Silne zaplecze back-office Selvita wsparciem
przy integracji

Q2 2021
Przeprowadzenie
integracji procesów biznesowych
w ramach Centrum Usług Wspólnych

Q2 2021

Grudzień 2021
Zakończenie
integracji procesów biznesowych

Q3-Q4 2021

Q2 2021 Funkcjonalność
biznesowa

Q3/Q4 2021 Pełna integracja
Fidelty

Uruchomienie pełnego zakresu
technologicznego i pokrycie
wszystkich procesów
biznesowych rozwiązaniami
informatycznymi

Standaryzacja procesów biznesowych
wraz z objęciem wszystkich obszarów
działalności wspólnymi procedurami
operacyjnymi; synergia funkcji
biznesowych

Uzupełnienie Zarządu Fidelty
Do Zarządu Fidelty dołączyły dwie osoby
z Zarządu Selvity
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Znaczący wzrost przychodów zewnętrznych i EBITDA w 2020
Segment usługowy

Przychody komercyjne*

mPLN

EBITDA**

35%

24%

114,1

84,4
2019

2020

Rentowność

Dywersyfikacja geograficzna przychodów
USA

UK

22,5

28,0

2019

2020

24,7%

23,1%

Pozostałe

Silna pozycja międzynarodowa
17%

30%

•

Przychody zewnętrzne z usług z USA wzrosły o 133%
w 2020 r. r/r i wyniosły 33,8m PLN.

•

Przychody zewnętrzne z usług z Wielkiej Brytanii zwiększyły
się w tym czasie o 42% r/r i wyniosły 11,5m PLN.

10%

60%
10%

73%

2019

2020

* Przychody komercyjne nie obejmują przychodów z usług administracyjnych świadczonych na rzecz Ryvu Therapeutics S.A.
** EBITDA usług uwzględnia koszty jednorazowe bezpośrednio związane z akwizycją Fidelty, w wysokości ok. 0,7m PLN
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Ardigen – znaczący wzrost skali biznesu
Przychody komercyjne

mPLN

EBITDA

69%

10,5
2019

128%

17,8
2,2

5,0

2020
Rentowność

15,8%

23,6%

Skokowy wzrost przychodów z usług
•

W strukturze przychodów dominuje sprzedaż do USA, która wyniosła
9,3m PLN, co stanowi 52% przychodów komercyjnych Ardigen.

•

Znacząca poprawa rentowności wynikająca ze wzrostu skali oraz
oferowaniu kompleksowych projektów o wysokiej dochodowości.

•

Konsekwentne pozyskiwanie grantów – 12m PLN w maju 2020 r.
na projekt z obszaru immunoterapii nowotworów 4,8m PLN oraz
w kwietniu 2020 r. na realizowany razem z Selvita projekt platformy
badań fenotypowych na bazie high-content-screening (HCS).
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Skokowy wzrost backlogu
Backlog raportowany na dany rok, wg stanu na koniec marca (mPLN)

171,2
117%

Wzrost ograniczny

26,1

2017

78,8

Fidelta

39,7

2018

55,2

2019

2020

2021

•

Dynamika pozyskiwania zleceń w ubiegłym roku zniekształcona przez wybuch pandemii – bardzo duże zapotrzebowanie
na usługi europejskich CRO w Q1 2020 r., spowolnienie w kontraktowaniu w Q2-Q3 2020 r.

•

Backlog nie uwzględnia rezerwacji zasobów/deklaracji zleceń na 8m PLN (na podstawie prognoz klientów).
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Silny bilans pozwala na inwestycje i dalsze akwizycje
Struktura zadłużenia finansowego GK Selvita po akwizycji
(wg stanu na 04.01.2021 r.)

Szacunek długu netto GK Selvita po akwizycji (mPLN)*
(wg stanu na 04.01.2021 r.)

Zadłużenie
finansowe

Środki pieniężne

Dług netto
(gotówka netto)

Selvita

140,6

33,8

106,8

Fidelta

22,4

35,8

(13,4)

RAZEM

163,0

69,6

93,4

EBITDA**

62,6

Dług netto/EBITDA**

1,5x

39,1%

Kredyt akwizycyjny

60,9%

Leasing

* Stan środków pieniężnych na dzień 04.01.2021 r. - uwzględnia rozliczenie ceny nabycia Fidelta. W zadłużeniu finansowym wskazano kredyt akwizycyjny wg stanu na 04.01.2021 r. Saldo leasingów (uwzgl. MSSF 16) na 31.12.2020 r.
**EBITDA liczona jako suma wartości EBITDA dla GK Selvita na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Selvita za 2020 r. oraz wartości EBITDA spółki Fidelta na podstawie Sprawozdania Finansowego Fidelty za 2020 rok
wg GAAP HR z uwzględnieniem wpływu MSSF 16 i normalizacji.
Dane przeliczono wg średniego kursu 0,5932 dla 2020 roku. Dane dot. amortyzacji MSSF są szacunkowe.
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Centrum Usług Laboratoryjnych – aktualny etap inwestycji

Nabycie działki za 10m PLN

Zakładane uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowę
2021/2022
Realizacja prac budowlanych
Zakładane podpisanie
umowy z generalnym
wykonawcą

Grant na 41,2m PLN
Kredyt do 65m PLN

Podpisanie umowy
z projektantem

Q3 2020

Złożenie wniosku
o pozwolenie na budowę

Q1-Q2 2021

Q4 2020

Struktura kosztów
(mPLN)

Grunt

135

Budynek

do

65m PLN

2022

Q1 2023

W tym grant

Wyposażenie

W tym kredyt

Q3-Q4 2021

2022/2023 – zakładane
uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie

77,6

47,4

41,2m PLN

mPLN
10,0

+

4000 m²
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PODSUMOWANIE

Rok 2020 kluczowy dla rozwoju Selvity
Kontynuacja dynamicznego wzrostu
organicznego przy wysokiej rentowności

Akwizycja Fidelty wzmacnia Grupę i daje mocny
impuls do dalszego wzrostu

Umocnienie pozycji Ardigen wśród wiodących
dostawców usług AI dla drug discovery

Sukces emisji akcji serii C – pozyskanie 90,6m PLN
- wkład własny do finansowania akwizycji i inwestycji

Dynamiczny rozwój mimo pandemii COVID-19

Pozyskanie 41,2m PLN finansowania grantowego
na budowę Centrum Usług Laboratoryjnych
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Filary rozwoju w najbliższych latach

GRUPA SELVITA 2021+

Sprzyjające otoczenie rynkowe dla firm CRO

WZROST ORGANICZNY

AKWIZYCJE

Rozszerzenie zakresu współpracy z istniejącymi
klientami dzięki kompleksowemu portfolio usług
Pozyskiwanie nowych klientów w oparciu
o międzynarodową sieć sprzedaży
Aktywny przegląd rynku pod kątem akwizycji
spółek mogących rozszerzyć kompetencje Grupy
Organiczny rozwój oferty usługowej GK Selvita
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Zapraszamy do kontaktu: ir@selvita.com

/SelvitaGroup

/company/selvita/

SelvitaKrakow

