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31 maja 2022 r.

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.

Prezentacji nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, rekomendacji, oferty nabycia albo sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź
instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym.
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.
Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych
w Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
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Rozwój Grupy Selvita w Q1 2022 r.
Bardzo dobre wyniki finansowe
• Przychody: 95,3m PLN wobec 70,7m PLN rok wcześniej (+35%)
• EBITDA1: 27,7m PLN (marża: 29,1%); Zysk netto1: 16,9m PLN (marża 17,7%)

Prezentacja strategii i nowe cele wzrostu
• Po osiągnięciu celów poprzedniej strategii zaprezentowano nową, z horyzontem czasowym do 2025 r.
• Planowany 3-krotny wzrost przychodów na poziomie 900m PLN rocznie, przy stałej, wysokiej marży

Inwestycje w dalszy rozwój
• Integracja z Fideltą, prowadzenie działalności pod jedną marką, zmiany w strukturze Grupy Selvita
• Postępy w budowie Centrum Badawczego w Krakowie, powiększenie działki budowlanej

1Skorygowano

o niegotówkowy koszt programu motywacyjnego
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Grupa Selvita na początku 2022 roku

6 lokalizacji

w PL, HR, UK oraz US

~750
klientów

w

15 400 m²

powierzchni laboratoryjnej

40+

krajach

w tym

7/10 największych

firm biotech oraz farmaceutycznych

900+

~ 40% naukowców

300+

46% CAGR przychodów

pracowników

MLN EUR kapitalizacji

ze stopniem doktora

w latach 2014-2021

Selvita międzynarodowym, przedklinicznym CRO.
Celem nowej strategii jest umocnienie pozycji Grupy na rynku.
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Cele strategiczne 2022 - 2025
Przychody

Selvita wiodącym globalnym przedklinicznym CRO, realizującym
usługi w obszarze odkrywania i rozwoju leków, przyśpieszając dostęp do
nowych terapii dla pacjentów
Kompleksowa oferta w zakresie odkrywania i rozwoju leków
• Uzupełnienie oferty drug discovery

>900m PLN
(200m EUR)

34% CAGR
przychodów

• Budowa segmentu drug development

Koncentracja na usługach o wysokiej wartości dla klienta
• Specjalizacja w wybranych obszarach terapeutycznych

Utrzymanie
wysokiej marży

EBITDA

• Unikalne kompetencje

Silna obecność na największych rynkach w USA oraz UK

3x wzrost przy

wysokiej rentowności
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Rozwój
Strategia wzrostu przychodów
organiczny
Wzrost organiczny
•

Dalszy dynamiczny wzrost organiczny, CAGR >23%

•

Planowany wzrost zatrudnienia >70%

•

Budowa drugiego budynku laboratoryjnego w Krakowie

•

Zwiększenie wynajmowanej powierzchni w Zagrzebiu i Poznaniu

Akwizycje
•

Dodatkowe 150-250m PLN przychodów dzięki akwizycjom.
Finansowane ze środków własnych i dostępnego zadłużenia do 500m PLN

•

Zainteresowanie spółkami:
o w obszarze drug development (CDMO)
o uzupełniającymi kompetencje w obszarze drug discovery

o zlokalizowanymi w Europie i Ameryce Północnej
o z nowych obszarów technologicznych
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Integracja i przygotowanie do dalszego rozwoju
Fidelta częścią Selvity – jedna, globalna marka, wykorzystanie
wspólnego, ponad 50-letniego doświadczenia w odkrywaniu leków

50 lat

doświadczenia

Wspólny cel - stworzenie kompleksowych możliwości badawczych,
połączenie wczesnego etapu odkrywania leków z badaniami
klinicznymi

Silna
marka

Umocnienie pozycji na rynku:
•

Zintegrowanie działań sprzedażowych – wspólna oferta, ułatwienie
komunikacji z klientami

•

Zintegrowanie obszaru odkrywania leków – kompleksowe
rozwiązania w obszarze odkrywania leków, usługi o wysokiej wartości

•

Wzmocnienie obszaru operacyjnego - utworzenie działu operacji
i wsparcia inwestycji, wdrożenie najnowszych technologii IT

Wspólny
cel
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Rozwój działalności

Odkrywanie leków – umocnienie pozycji
na rynku CRO
•

Akwizycja Fidelty znacząco poprawiła pozycję Selvity na rynku CRO
o Poszerzenie kompetencji naukowych (choroby zakaźne, zapalne i zwłóknieniowe)
o Wydłużenie łańcucha usług (in vivo, farmakologia, badania translacyjne)

• Ciągły rozwój organiczny, rozszerzenie oferty o nowe usługi i platformy
badawcze (HTS, HCS)
• Zmiany organizacyjne wzmacniające integrację i dalszy rozwój
Backlog segmentu wg
stanu na maj (mPLN)

Przychody segmentu (mPLN)

CAGR organiczny 37%

159

127

30%

207
109

86

44

59

2018

2019

88
2020

114

36
33

73

98

2021

Q1 2022

2021

2022

Usługi realizowane w Polsce

Usługi realizowane w Chorwacji

9

Wzrost w badaniach regulacyjnych
•

Rynek powrócił do wzrostów obserwowanych przed pandemią

•

Stale poszerzana oferta usług w obszarach:
o

Leki małocząsteczkowe – budowa skali poprzez rozszerzenie współpracy
z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów

o

Leki biologiczne/biofarmaceutyki – szybko rosnący segment

o

Pozostałe, niestrategiczne segmenty – usługi oferowane w ramach
wykorzystania posiadanej infrastruktury
Backlog segmentu wg
stanu na maj (mPLN)

Przychody segmentu (mPLN)

CAGR 32%

111%

26

26

34

15
2018

2019

2020

2021

29
13

14

Q1 2022

2021

2022
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Kontynuacja wysokich wzrostów w Ardigen
•

Rosnący rynek i stale powiększana skala działalności Ardigen pomagają
w pozyskiwaniu nowych klientów

•

Budowa zespołu sprzedażowego w USA

•

Dynamiczny wzrost w obszarze Digital CRO

•

Kontynuacja prac badawczo-rozwojowych w obszarze immunologii,
mikrobiomu, obrazowania biomedycznego

Backlog segmentu wg
stanu na maj (mPLN)

Przychody segmentu (mPLN)

46%

CAGR 55%

32
9

11

2018

2019

21

18

2020

30
10

2021

Q1 2022

2021

2022
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Otoczenie rynkowe Grupy Selvita

• Zwiększona aktywność funduszy venture capital w miejsce rynku publicznego (IPO)

• Firmy biotech mają zasoby pieniężne na około 2-3 lata
• Spółki farmaceutyczne kontynuują prace nad nowymi terapiami przy współpracy
z firmami typu CRO

• Amerykańskie spółki stopniowo redukują współprace z azjatyckimi CRO
• Konflikt w Ukrainie nie wpływa istotnie na działalność Grupy
• Hybrydowy model pracy otwiera nowe możliwości pozyskiwania pracowników

Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna posiadają finansowanie
na dalszy rozwój projektów
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Kierunki rozwoju Selvity poprzez M&A

Rozwój wertykalny
Łączenie działalności CRO z CDMO. Selvita
jako kompleksowy dostawca usług

KRYTERIA PRZEJĘĆ: małe lub średnie spółki z odpowiednimi kompetencjami
oraz dobrym doświadczeniem, mogące wymagać reorganizacji, lub takie
które nie zbudowały odpowiedniej sieci sprzedaży
KRYTERIA ILOŚCIOWE:
przychody 5-35M EUR

LICZBA PRACOWNIKÓW:
30-250

Rozwój horyzontalny
Wzmocnienie portfolio usług, skalowanie
istniejących kompetencji

Rozwój geograficzny
USA i Wielka Brytania jako główne rynki
dla Selvity

Rozwój technologiczny
Oportunistyczne przejęcia. Możliwość świadczenia
usług w obszarach nowych modalności

Obecnie Selvita rozmawia z kilkunastoma
podmiotami, rozmowy znajdują się na różnym etapie
zaawansowania
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Wzrost organiczny – budowa Selvita Research Centre
Q3 2021

Q4 2021

ETAP I

Roboty ziemne
Konstrukcje żelbetowe

Q1 2022

ETAP II
Q2 2022

Konstrukcje stalowe
Elewacje i infrastruktura zewnętrzna
Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Q3 2022

Q4 2022

Q1 2023

ETAP III

Pozwolenie na użytkowanie
(grudzień 2022)
Wyposażenie w sprzęt laboratoryjny
Uruchomienie/start operacyjny

•

Dodatkowe 4 000 m² powierzchni laboratoryjnej, ponad 250 nowych
miejsc pracy

•

Rozszerzenie portfolio, nowe innowacyjne usługi

•

Budżet inwestycji 135m PLN, zabezpieczone finansowanie:
(i) Grant: 41,2m PLN

(ii) Kredyt: do 65m PLN

W Q1 2022 zakupiona została nowa działka w Krakowie za 8,7m PLN, która pozwoli 2-krotnie zwiększyć
możliwości rozwoju (miejsce pracy dla 1 000 naukowców)

Wyniki finansowe

Kontynuacja wzrostu przy wysokich marżach w Q1 2022 r.
mPLN

Przychody ogółem

+35%

+56%

95,3

70,7
Q1 2021

EBITDA1

Zysk netto1

+119%

27,7
7,7

17,8
Q1 2022

Rentowność

16,9

Q1 2021

Q1 2022

Q1 2021

Q1 2022

25,2%

29,1%

10,9%

17,7%

Dynamiczny wzrost organiczny, wysoka marża EBITDA i zysk netto
Głównym czynnikiem wzrostu są wyniki osiągnięte w usługach realizowanych w Polsce
Stabilny wzrost przychodów w usługach realizowanych w Chorwacji
Ujęcie ulgi inwestycyjnej w Chorwacji (0,6m PLN) oraz ulgi B+R w Polsce (0,9m PLN) w Q1 2022 r.
1EBITDA

i zysk netto z wyłączeniem niegotówkowego kosztu programu motywacyjnego, który wyniósł w Q1 2022 r. – 11,0m PLN
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Zmiana alokacji kosztów sprzedaży realizowanych usług
Marża EBITDA dla usług realizowanych w poszczególnych krajach
Proporcjonalny podział
kosztów sprzedaży
30,8%
22,9%

25,3%

27,8%

28,1%

31,1%

Backlog1 dla usług realizowanych
w Chorwacji wg stanu na maj (mPLN)
Rozpoczęcie procesów
integracji sprzedaży

+27%

+14%

2021

2021
Polska

Q1 2022

Maj 20'

Maj 21'

Chorwacja

•

Od początku 2022 r. Grupa rozpoznaje koszty sprzedaży w zależności od miejsca realizacji usług.
Zmiana pozwala na bardziej miarodajne porównanie efektywności

•

Wzrost backlogu usług realizowanych w Chorwacji - korzyść z integracji sprzedaży

1Backlog

wg. stanu na 20.05.2021 r. oraz 24.05.2022 r.

Maj 22'
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Usługi realizowane w Polsce ze znacznym wzrostem rentowności
Przychody komercyjne1 (mPLN)

Wysoki wzrost przychodów +43% r/r, porównywalny do
tego obserwowanego w Q4’21
+43%

•

45,6

31,9

udział przychodów z USA (34%) i UK (19%)

Usługi odkrywania leków – kontynuacja dynamicznego
rozwoju

Q1 2021

Q1 2022

Badania regulacyjne – kontynuacja dynamiki wzrostu
od H2’21, po spowolnieniu spowodowanym pandemią
EBITDA2 (mPLN)

Alokacja kosztów sprzedaży według miejsca realizacji
usług od 2022 r.
+110%

13,6

Znaczne zwiększenie marżowości EBITDA

6,5
Q1 2021

Q1 2022
1Przychody

komercyjne nie obejmują przychodów z usług administracyjnych świadczonych
na rzecz Ryvu Therapeutics S.A.

Rentowność

19,0%

28,1%

2EBITDA

z wyłączeniem niegotówkowego kosztu programu motywacyjnego, który wyniósł w Q1
2022 r. – 11,0m PLN
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Kontynuacja wzrostu w usługach realizowanych w Chorwacji
Przychody komercyjne (mPLN)

Dalszy wzrost przychodów przy stałej, wysokiej marży
+22%

36,4

29,8
Q1 2021

Q1 2022

Jednorazowe koszty w wysokości ok. 0,5m PLN związane
z uruchomieniem nowej lokalizacji (Hondlova)

EBITDA (mPLN)

+21%
9,4

Q1 2021

Rentowność

Utrzymanie marżowości przy jednoczesnym
zwiększeniu kosztów sprzedaży

31,3%

Silne fundamenty do dalszego rozwoju
11,3

• Powiększenie powierzchni (Hondlova)
• Integracja pod marką Selvita

Q1 2022

31,1%

• Połączenie zespołów sprzedażowych
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Dalszy, dynamiczny rozwój działalności Ardigen
Przychody komercyjne (mPLN)

+60%

10,4

6,5
Q1 2021

Q1 2022

EBITDA (mPLN)

Dalszy rozwój platform AI - porównywalne koszty prowadzonej
działalności badawczo-rozwojowej
Ardigen kontynuuje rozwój w kluczowych obszarach:

+44%

1,9

Q1 2021

Rentowność

Kontynuacja wzrostu przychodów przy porównywalnych
marżach w Q1 2022 r.

26,3%

2,7

•

Digital CRO - usługi AI wspierające procesy
odkrywania leków

•

Platformy specjalistyczne: Immunologia, Mikrobiom,
Obrazowanie Biomedyczne

Q1 2022

24,3%
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Wysoki backlog daje dobre perspektywy na 2022 rok
Backlog Grupy raportowany na dany rok,
wg stanu na maj1 (mPLN)

273

38%

7
30

199

29
5

111%

21
14

159

207
30%

2021
Odkrywanie leków

2022
Badania regulacyjne

Ardigen

Granty

•

Backlog dla usług realizowanych w Polsce wyniósł 127m PLN (+47% r/r), a dla usług realizowanych
w Chorwacji 109m PLN (+27% r/r)

•

Dalszy wzrost zakontraktowania w drug discovery, bardzo duża dynamika w badaniach regulacyjnych

1Backlog

wg stanu na 20.05.2021 r. oraz 24.05.2022 r.
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Sytuacja finansowa Grupy pozwala na inwestycje w dalszy rozwój
Dług netto GK Selvita
(stan na 31.03.2022 r.)

mPLN

GK Selvita

Struktura zadłużenia finansowego GK Selvita
(stan na 31.03.2022 r.)

Zadłużenie
finansowe

Środki
pieniężne

Dług
netto

178

91

87

EBITDA LTM1
Dług netto/EBITDA LTM1

95

28,3%
51,0%
20,7%

0,92x

Kredyty

1EBITDA

LTM uwzględnia EBITDA GK Selvita za Q2,Q3 i Q4 2021 r. oraz Q1 2022 r.

Leasing

Najem
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Podsumowanie

Grupa Selvita na ścieżce dynamicznego wzrostu
Bardzo dobra rentowność
Wysoka marża EBITDA i zysku netto

Wysoka dynamika wzrostu w Q1 i rosnący backlog
Bardzo dobra perspektywa na 2022 rok

Ogłoszenie nowej strategii na lata 2022-2025
Zakładany 3-krotny wzrost przychodów przy stabilnej, wysokiej marży

Stabilna sytuacja rynkowa
Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna posiadają środki na finansowanie projektów

Zabezpieczone możliwości rozwoju organicznego
Zaawansowana budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakup nowej działki

Dobra sytuacja finansowa pozwala na dalsze inwestycje
Trwała, wysoka rentowność i niski poziom zadłużenia
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Zapraszamy do kontaktu: ir@selvita.com

/SelvitaGroup

/company/selvita/

SelvitaKrakow

