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RAPORT BIEŻĄCY 7/2022 

1 lutego 2022 r. 

 

Zmiany w Zarządzie Emitenta  

 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza 

Emitenta działając na podstawie art. 368 par § 4 k.s.h. powołała w dniu 31 stycznia 2022 r. panią 

Adrijanę Vinter w skład Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 1 lutego 2022 r.  

Pani Adrijana Vinter pełni obecnie funkcję Dyrektora Zarządzającego Fidelta d.o.o. z siedzibą w 

Chorwacji, spółki zależnej Emitenta. W Zarządzie Emitenta będzie odpowiedzialna za 

nadzorowanie segmentu odkrywania leków w całej grupie kapitałowej Emitenta. W załączeniu 

Emitent przekazuje informacje nt. wykształcenia, doświadczenia oraz przebiegu kariery 

zawodowej Pani Vinter. 

Pani Adrijana Vinter nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności wykonywanej w Selvita S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach 

cywilnych lub spółkach osobowych, kapitałowych ani członkiem organów innych 

konkurencyjnych osób prawnych, za wyjątkiem pełnienia funkcji w Fidelta d.o.o. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że otrzymał oświadczenie o rezygnacji Pani Edyty 

Jaworskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu bez wskazania przyczyn, ze skutkiem na dzień 

31 stycznia 2022 r.  

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie w zw. z § 5 pkt 5 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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, poz. 757) 
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Osoby reprezentujące Emitenta:       

• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu 

• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu 

 



Adrijana Vinter, PhD  

Global Head of Drug Discovery, Member of the Management Board 

Dr. Adrijana Vinter has held the position of Managing Director at Fidelta, now part of Selvita Group, 

since 2017. In February 2022, Dr. Vinter has taken the position of Global Head of Drug Discovery, and 

been appointed to Selvita Management Board.  

As the Global Head of Drug Discovery, she is in charge of Selvita Group’s Drug Discovery Segment, 

responsible for the strategic development of the drug discovery services offer, as well as leadership of 

interdisciplinary teams of researchers and overseeing of the ongoing projects to ensure the highest 

quality of services. 

Dr. Vinter started her career in PLIVA in 2002, initially working as a scientist in the medicinal chemistry 

field. Following foundation of Fidelta, she moved to Business Development, which she was heading 

until 2017, when she took the position of Managing Director and President of the Management Board. 

As the Managing Director, Dr. Vinter was responsible for Fidelta’s full operational management and 

has successfully engineered and overseen the development of its revenue stream, resulting in 

significant year-on-year growth. 

Dr. Vinter obtained her Ph.D. in Organic Chemistry at the University of Zagreb in the field of new 

macrolide antibiotics. She also holds an MBA title from Cotrugli Business School, Croatia. Dr. Vinter is 

the author of several scientific publications. 

Global Head of Drug Discovery, Członek Zarządu 

Dr Adrijana Vinter od 2017 roku zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Fidelcie, spółce 

zależnej Selvity. W lutym 2022 roku dr Vinter objęła funkcję Global Head of Drug Discovery oraz została 

powołana do Zarządu Selvity.  

Jako Global Head of Drug Discovery dr Vinter odpowiada za strategiczny rozwój oferty Grupy 

w obszarze odkrywania leków, zarządzanie interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi, a także 

nadzór nad realizowanymi projektami, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. 

Adrijana Vinter rozpoczęła karierę zawodową w firmie PLIVA w 2002 roku, pracując jako naukowiec 

w obszarze chemii medycznej. Po utworzeniu Fidelty przeszła do działu rozwoju biznesu, którym 

kierowała do 2017 roku. Następnie objęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu 

w Fidelcie, odpowiadając za zarządzanie operacyjne w spółce z powodzeniem nadzorowała rozwój 

organiczny chorwackiej Spółki, przyczyniając się do wzrostu jej przychodów. 

Dr Vinter uzyskała stopień naukowy doktora chemii organicznej w obszarze nowych antybiotyków 

makrolidowych na Uniwersytecie w Zagrzebiu, a także dyplom MBA w Cotrugli Business School 

w Chorwacji. Dr Vinter jest autorem wielu publikacji naukowych. 


