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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

IPO na GPW
Pozyskanie 4m PLN
na rozwój segmentu
usługowego
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Q1 2021 pełen osiągnięć
Znaczący wzrost przychodów komercyjnych
70,7m PLN wobec 31,0m PLN rok wcześniej (+128%)

Wysoka rentowność działalności
EBITDA 17,8m PLN (marża: 25,2%); Zysk netto 10,1m PLN (marża 14,3%)

Bardzo dobry kwartał Fidelty i Ardigenu
Fidelta: Przychody 29,8,0m PLN (+24%); EBITDA 9,4m PLN (+32%)
Ardigen: Przychody 6,5m PLN (+117%); EBITDA 1,9m PLN (+226%)

Nowoczesna powierzchnia kluczowa do dalszego rozwoju
Uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwia rozpoczęcie inwestycji

Nierozwadniający program motywacyjny fundamentem do dalszego wzrostu wartości
Każdy pracownik może być współwłaścicielem Spółki

Wzrost kapitalizacji rynkowej oraz klasyfikacja do indeksu mWIG40
Selvita w spektrum inwestycyjnym szerszego grona inwestorów

4

Bardzo dobry kwartał Fidelty

• Dynamiczny wzrost przychodów (24% r/r)
przy wysokiej rentowności EBIDTA (31,3%)
• Wysoki backlog na 2021 – 86,2m PLN
• Kontynuacja kluczowych kontraktów
i pozyskanie nowych klientów
• Bardzo sprawna integracja z Selvitą
• Realizacja założeń przedakwizycyjnych

#joiningforces
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Wzmocniona pozycja w usługach Selvity
ODKRYWANIE LEKÓW
•

Backlog odkrywania leków - 155,5m PLN
(Selvita – 69,3m PLN, Fidelta – 86,2m PLN)

•

Poszerzone portfolio usług oraz nowe kompetencje
naukowe zwiększyły zainteresowanie usługami Selvity

•

Sprzyjające otoczenie rynkowe

BADANIA REGULACYJNE
•

Wraz z wyciszaniem pandemii obserwujemy ożywienie na
rynku badań regulacyjnych

•

Backlog* kontraktów w obszarze badań regulacyjnych
wynosi 13,7m PLN, wzrost o 26% w ciągu ostatnich dwóch
miesięcy

*Backlog na dzień 20.05.2021 r.
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Kontynuacja wzrostu Ardigen
6,5m PLN
przychodów
komercyjnych

1,9m PLN

(+117% r/r)

EBITDA

Wzrost 226% r/r

20,7m PLN
backlog 2021*
(+90% r/r)

●

●

Programujemy układ Dekodujemy
mikrobiom
odpornościowy
Platformy AI:
o ArdImmune Vax,
o ArdImmune TCRact

Platforma AI:
o Ardigen
Microbiome
Translational
Platform

Eksplorujemy
obrazy
Platforma AI:
o Ardigen
Biomedical
Imaging Platform

●
●

o Bioinformatyka
o Data Science & AI
o Software Engineering

ok.50%
przychodów
z USA

110+

pracowników

Bardzo szybko rosnący rynek AI w rozwoju leków
(CAGR - 40% w latach 2019 - 2027P1 )
Coraz mocniejsza pozycja Ardigen pozwala na
pozyskiwanie nowych klientów
Współpraca z Big Pharma
Ponad 13m PLN wydane na R&D w latach
2016-2020 oraz ambitny cele inwestycyjne na
następne lata

*Backlog na dzień 20.05.2020 , backlog nie uwzględnia grantów
1Źródło: Data Bridge Market Research
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Wzrost dzięki nowej powierzchni – kolejny kamień milowy
Q3 2020
Nabycie działki
za 10m PLN
Podpisanie
umowy
z projektantem

Q4 2020
Grant na 41,2m PLN

Q3-Q4 2021

Q1-Q2 2021

Kredyt do 65m PLN

Uzyskanie
pozwolenia
na budowę

Złożenie wniosku
o pozwolenie na
budowę

Konkurs na
Generalnego
Wykonawcę (GW)

Podpisanie umowy
z GW i rozpoczęcie
prac

+

2022
H2 2021/2022
Realizacja prac
budowlanych

Q1 2023
2022/2023
Uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie

4000 m²
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Nierozwadniający program motywacyjny fundamentem
dalszego rozwoju Spółki
Znacząca skala Programu
Beneficjentami są wszyscy pracownicy
Wartość Programu ok. 88m PLN*
Program jest oparty o istniejące akcje
1.247.720 akcji należących do Pawła Przewięźlikowskiego
Brak rozwodnienia pozostałych akcjonariuszy
Dodatkowa pula akcji dla przyszłych pracowników
Zachęta dla najlepszych specjalistów
Wydłużenie horyzontu finansowego dla pracowników
Obowiązek pozostania w Spółce i zakaz zbywania akcji
przez 2-3 lata od daty nabycia akcji
Wzmocnienie identyfikacji pracowników ze Spółką

*wg

kursu akcji w wysokości 71 PLN /1 akcja
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Strategiczna decyzja o długoterminowych korzyściach

Zmotywowani pracownicy istotnymi
akcjonariuszami Spółki

Niegotówkowy koszt
wynagrodzeń
• Przekazanie akcji pracownikom
rozpoznane zgodnie z MSSF 2 jako
niegotówkowy koszt wynagrodzeń,
rozłożony w latach 2021-2024
• Szacunkowy koszt: 75 - 88m PLN*
• Prezentacja kosztu Programu w
osobnej pozycji Rachunku wyników

*wstępny

Budowa długoterminowej
wartości Spółki
• Zmotywowana kadra o wspólnych celach
z innymi akcjonariuszami
~88m PLN
wartość Programu

>500
Pracowników

6,8%
akcji Spółki

• Zrozumienie czynników stojących za
wzrostem wartości Spółki
• Utrzymanie i pozyskanie największych
talentów - wzmacnianie kapitału ludzkiego

szacunek, dokonany na bazie przyjętych założeń i informacji dostępnych na dzień niniejszego raportu dotyczących m.in.: partycypacji osób uprawnionych w Programie
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Poprawa sytuacji związanej z COVID-19
Skuteczne działania nawet w szczycie pandemii
Powoli łagodzimy reżim sanitarny równocześnie dbając o bezpieczeństwo
i zdrowie naszych pracowników
Wzorowa postawa pracowników
Pełne dostosowanie do wdrożonych obostrzeń pozwoliło utrzymać ciągłość pracy
w trakcie szczytu zachorowań

Digitalizacja kontaktów biznesowych
Dominuje digitalizacja, ale liczymy na spotkania z klientami już w Q3 2021

Perspektywa średnio i długoterminowa
Poprawa oczekiwań w zakresie dalszego rozwoju pandemii
Szczepienia zwiększają szansę na odporność populacyjną
Szansa na ułatwienie w bezpośrednich kontaktach biznesowych

Dywersyfikacja ryzyka dzięki zagranicznej akwizycji
Zmniejszenie ryzyka związanego z lokalnym lockdownem
Większa stabilność w oczach klientów
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#joiningforces

FIDELTA
PIERWSZY KWARTAŁ W GRUPIE SELVITA
Dr Adrijana Vinter,
Managing Director

Długa historia w obszarze odkrywania leków
POŁĄCZENIE MOCNYCH STRON OBU FIRM
Bogate doświadczenie w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej

1952

2006

2010

Wewnętrzny dział badawczo-rozwojowy międzynarodowych firm farmaceutycznych

2013

2020

2021

Contract Research Organization
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Fidelta w skrócie
Pełen zakres usług drug discovery
• Specjaliści w obszarze związków
małocząsteczkowych oraz makrocyklicznych
• Spółka zlokalizowana w Zagrzebiu, w Chorwacji
• Doświadczenie w obszarach terapeutycznych:
• Choroby zakaźne
• Choroby zapalne
• Choroby zwłóknieniowe
• Spółka skupiona na pacjentach i terapiach

BADANIA
TRANSLACYJNE

FARMAKOLOGIA
IN VITRO

CHEMIA
MEDYCZNA

FARMAKOLOGIA
IN VIVO

ADME/PK
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Potwierdzone kompetencje w projektach zintegrowanych
• > 90 zrealizowanych projektów zintegrowanych w różnych obszarach terapeutycznych
• Duże doświadczenie w obszarze chorób zakaźnych i zapalnych,
w tym chorobach zwłóknieniowych
3%

ETAP ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW

• Hit Finding
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• Hit to Lead

36

• Lead optimization

32

• PreClinical Candidate
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Inne 3%

4%

OUN (Ośrodkowy
Układ Nerwowy)
Choroby zapalne,

Immuno-onkologia

w tym zwłóknienia

46%

28%

Choroby
zakaźne

- of which 6 in the clinic
Onkologia

16%
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Zespół Fidelty
• 191 pracowników, >170 naukowców, w tym 40% ze stopniem
naukowym doktora; 12 lat doświadczenia w branży
• 180 publikacji i 96 zgłoszeń PCT w przeciągu ostatnich 20 lat
• Multidyscyplinarne zespoły drug discovery

Liczba pracowników

122

120

2013

2014

128

2015

143

143

2016

2017

155

159

2018

2019

181

2020

191

Q1 2021
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Laboratoria w Zagrzebiu

6 000 m²

2 000 m²

w dwóch wynajmowanych

dodatkowej przestrzeni

przestrzeniach

potencjał rozwoju zespołu
do 220 pracowników łącznie

2020

Q4 2021

• Nowy budynek dla działów DMPK oraz in vitro
• Dodatkowa przestrzeń laboratoryjna dla dalszego
rozwoju wszystkich działów
• Wszystkie działania zgodnie z planem – szacowana
finalizacja projektu w Q4 2021
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Konsekwentny wzrost skali działalności
Przychody

Backlog

mEUR

8,7
9,8
4,0

6,0

4,0
2014

6,7
2015

7,8

7,3
16,1

9,1

8,9

10,2

2016

2017

2018

19,2
7,0

4,2
3,9

16,6

+16%

10,1

2019
Zewnętrzne

8,8

2020

2020

+39%

12,2

2021

Galapagos

• Fidelta koncentruje się na rozszerzaniu kontraktów zewnętrznych,
które stanowią już 64% w 2021 r. w porównaniu do 47% z całego 2020 roku
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Podsumowanie pierwszego kwartału
• Znaczący wzrost przychodów (24% r/r)

mPLN

z wysoką marżą EBIDTA – 31,3%

24%

24,1

29,8

Q1 2020

Q1 2021

o 10 nowych pracowników
o Wszystkie istotne współprace z 2020 roku są
kontynuowane, w planach nowe kontrakty

• Nowe usługi odpowiadające potrzebom rynku

EBITDA

32%

mPLN

o Platforma związana z badaniami COVID-19
(BSL-2) rozwinięta we współpracy z partnerem

• Płynna integracja procesów z Selvitą
Marża

7,1

9,4

Q1 2020

Q1 2021

29,5%

31,3%
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Kompetencje w zakresie zintegrowanego
procesu odkrywania leków

Dział Chemii

24%*
* Share in revenue in 2020

Platforma badań
translacyjnych
i farmakologia in vitro

21%*

ADME/DMPK

22%*

Toksykologia
i farmakologia in vivo

33%*
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Badania translacyjne w Fidelcie

•
•
•

Doświadczenie w pobieraniu i analizie próbek materiału ludzkiego
Bliska współpraca ze społecznością kliniczną
Dostęp do próbek od zdrowych pacjentów i wolontariuszy

IN VIVO

•

Nowoczesna zwierzętarnia

IN VITRO

BADANIA
KLINICZNE

Bogate doświadczenie w obszarze odkrywania i rozwoju leków do fazy II
- choroby zapalne (płuc, przewodu pokarmowego, stawów) i choroby zakaźne

•
•
•

Systemy testowania pierwotnych komórek ludzkich, próbek pacjentów i tkanek
Analizy ex vivo do selekcji biomarkerów
Walidacja celu terapeutycznego
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Usługi in vivo

ZWIERZĘTARNIA
Nowoczesne laboratoria
Akredytacja AAALAC-I

TOKSYKOLOGIA
Badania toksykologiczne non-GLP
do 28 dni na gryzoniach

Akredytacja OLAW

MODELE IN VIVO
>60 zwierzęcych modeli
scharakteryzowanych i zweryfikowanych
przez standardy kliniczne

+ możliwość rozwoju i zatwierdzenia modeli in vivo na żądanie - choroby zapalne, zwłóknieniowe i zakaźne
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Fidelta generuje znaczącą wartość dla Grupy Selvita

Obiecujące prognozy na 2021 rok

Nowe przestrzenie laboratoryjne
umożliwiające dalszy wzrost
Nacisk na świadczenie najlepszej
jakości usług

Integracja Fidelty wpływa na wzrost znaczenia
Grupy Selvita wśród globalnych firm CRO
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WYNIKI
FINANSOWE

Wzrost przyśpieszony dzięki akwizycji
Przychody ogółem

mPLN

EBITDA

Zysk netto

128%
143%

175%

70,7
17,8

31,0

Q1 2020
Rentowność

10,1

7,3
Q1 2021

3,7

Q1 2020

Q1 2021

23,6%

25,2%

Q1 2020

11,8%

Q1 2021

14,3%
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Usługi realizowane w Polsce
(poprzednio segment Usług)

Przychody komercyjne*

mPLN

EBITDA norm.

26%

11%

31,9

25,3
Q1 2020

Q1 2021

Rentowność

Dywersyfikacja geograficzna przychodów
USA

UK

Pozostałe

26,0%
58,9%
11,9%

Q1 2020

8,5%

Q1 2021

7,2

Q1 2020

Q1 2021

24,7%

21,0%

•

Znaczący wzrost przychodów komercyjnych mimo wysokiej
bazy Q1 2020

•

Przychody zewnętrzne z usług z USA wzrosły o 58%
w Q1 2021 r. r/r i wyniosły 10,4m PLN

•

EBITDA znormalizowana o koszty jednorazowe związane
z akwizycją w Fidelty w wysokości ok 0,7m PLN poniesione
w Q1 2021

32,6%

62,1%

6,7

* Przychody komercyjne nie obejmują przychodów z usług administracyjnych świadczonych na rzecz
Ryvu Therapeutics S.A.
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Rosnące wyniki Usług realizowanych w Chorwacji
Przychody komercyjne

mPLN

EBITDA znorm.

24%

24,1

32%

29,8

9,4

7,1
Q1 2020 *

Q1 2021

Rentowność

Q1 2020 * #

Q1 2021

29,5%

31,3%

•

Wzrost przychodów ze sprzedaży w oparciu o kontrakty dla stałych klientów i nowe umowy

•

Marża EBITDA w wysokości 31,5% - jednym z czynników były bardzo rentowne kontrakty in vivo

* dane porównawcze w okresie Q1 2020 r.

przygotowane na podstawie Sprawozdania Finansowego Fidelty za 2020 r. wg GAAP HR. Dane przeliczono wg średniego kursu HRK/PLN 0,5932.

# EBITDA Fidelty za Q1 2020 r. została znormalizowana, dane dot. amortyzacji MSSF są szacunkowe. Normalizacja EBITDA Fidelty 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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Ardigen – znaczący wzrost skali biznesu
Przychody komercyjne

mPLN

EBITDA

117%

226%

6,5
3,0
Q1 2020

0,6
Q1 2020

Q1 2021
Rentowność

15,4%

1,9
Q1 2021
26,3%

Skokowy wzrost przychodów z usług

• W strukturze przychodów dominuje sprzedaż do USA, która wyniosła 3,1m PLN co stanowi 48% przychodów komercyjnych Ardigen
• Znacząca poprawa rentowności wynikająca ze wzrostu skali oraz oferowaniu kompleksowych projektów o wysokiej dochodowości
• Porównywalne w obu okresach parametry prowadzonej działalności rozwojowej swoich platform
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Skokowy wzrost backlogu
Backlog Grupy raportowany na dany rok, wg stanu na koniec maja (mPLN)

198,7
108%

86,2
95,7

36,2

2017

51,2

2018

67,6
112,5

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
Przejęcie Fidelty podwaja skalę backlogu Grupy
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Silny bilans pozwala na inwestycje i dalsze akwizycje
Dług netto GK Selvita
(stan na 31.03.2021 r.)

Struktura zadłużenia finansowego GK Selvita
(stan na 31.03.2021 r.)

16,7%

GK Selvita
EBITDA LTM**
Dług netto/EBITDA LTM**

Zadłużenie
finansowe

Środki
pieniężne

Dług netto
(gotówka
netto)

166,9

74,6

92,4

22,3%

61,0%

63,7

1,45x
Kredyty

Leasing - sprzęt

Leasing - najem (MSSF 16)

**EBITDA LTM została wyliczona przez Zarząd dla celów prezentacji wskaźnika Dług netto/EBITDA. EBITDA LTM uwzględnia EBITDA GK Selvita (z Fideltą) za Q1 2021 r. oraz sumę EBITDA GK Selvita (bez Fidelty) za okres Q2,Q3,Q4 2020 r. oraz
Fidelty za okres Q2,Q3,Q4 2020 r. EBITDA Fidelty w 2020 roku liczona wg GAAP HR z uwzględnieniem wpływu MSSF 16 i normalizacji.
Dane dot. amortyzacji MSSF dla celów wyliczenia EBITDA Fidelty w Q2,Q3,Q4 2020 r. są szacunkowe.
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PODSUMOWANIE

Bardzo dobry początek 2021 r.
Ponad dwukrotny wzrost skali działalności
- konsolidacja Fidelty oraz wzrost organiczny

Bardzo dobry postęp integracji z Fideltą
i wspólna praca nad rozwojem oferty

Silna pozycja Ardigen wśród wiodących
dostawców usług AI dla drug discovery

Nowa powierzchnia fundamentem wzrostu
Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum
Badawczego

Wysoka rentowność działalności Grupy

Program motywacyjny kolejnym fundamentem
długoterminowego wzrostu wartości Spółki
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Zapraszamy do kontaktu: ir@selvita.com
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