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Zastrzeżenia prawne

2

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.



Realizacja Strategii 2022-2025 w H1 2022
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STRATEGIA
2022-2025

REALIZACJA H1 2022

(1) wg stanu na 2.09.2022
(2) Bez uwzględnienia niegotówkowych kosztów 
programu motywacyjnego

CELE CZTEROLETNIEJ STRATEGII 2020-2023
ZREALIZOWANE W DWA LATA

28,2%
marży EBITDA(2)

(+3,4 p.p. r/r)

Backlog 2022(1)

+32% r/r

Przychody Q2
+46% r/r

>23% CAGR 
organicznych 
przychodów

+150-250m PLN 

przychodów 
dzięki akwizycjom 

Utrzymanie 

wysokiej marży 
EBITDA

3x wzrost przy wysokiej rentowności
Przychody >900m PLN (200m EUR) w 2025



Rozwój Grupy Selvita w H1 2022

Inwestycje w ludzi i infrastrukturę
>1 000 osób w Grupie Selvita

Uruchomienie Centrum Badawczego w Krakowie planowane w Q1 2023

Rozwój organiczny szybszy od zakładanego w strategii

Przychody (+40%): 199,0m PLN / w samym Q2 +46%, 103,7m PLN

EBITDA1 (+60%): 56,2m PLN (marża: 28,2%) / w samym Q2 +64%, 28,5m PLN

Zysk netto1 (+79%): 32,8m PLN (marża 16,5%)

(1) Skorygowano o niegotówkowy koszt programu motywacyjnego

Pełna integracja Fidelty

Odporność na zawirowania geopolityczne i makroekonomiczne

Umocnienie pozycji na rynku i nieograniczone pole do dalszego wzrostu

Przygotowania do kolejnych akwizycji
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H1 2022

Debiut na 
rynku głównym

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

Uruchomienie 

laboratorium 

w Poznaniu

Podział korporacyjny

na Ryvu Therapeutics oraz Selvita

Przejęcie

Emisja akcji serii C

~90,6m PLNZałożenie



>1 000
pracowników
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Grupa Selvita

6 lokalizacji

w PL, HR, UK oraz US

15 400 m² 
powierzchni laboratoryjnej

~1 400
mPLN kapitalizacji

71% CAGR EBITDA

w latach 2018-2021(1)

Selvita międzynarodowym, przedklinicznym CRO. Szeroka dywersyfikacja geograficzna.
Istotne umocnienie na rynku planowane w wyniku realizacji Strategii 2022-2025.

36% naukowców 

ze stopniem doktora

>330%
wzrostu ceny akcji od podziału 
korporacyjnego w Q4 2019

w  40+
krajach

850+
klientów

w tym 7/10 największych

firm biotech oraz farmaceutycznych

(1) Bez uwzględnienia niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego

57% CAGR przychodów

w latach 2018-2021

Struktura 
przychodów

H1 2022

EU 38%

USA 30%

UK 15%

CH 8%

Inne 9%
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46,7
51,4

56,5
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44,3
48,9

52,5
57,8

62,6
67,2

73,1
80,2

87,7

96,1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E

Faza odkrycia i przedkliniczna Faza kliniczna

8,7%

9,4%

CAGR 
‘15–’20

CAGR 
‘20–’24E

8% 10%

9% 9%

Prognoza wielkości i wzrostu rynku CRO (mld USD)(1)

Źródło: (1) Results Healthcare - CRO Sector M&A Drivers and Market Trends, Q1 2022; (2) Markets&Markets; Drug Discovery Services Market Global Forecast to 2026, styczeń 2022 

Nieograniczony potencjał rozwoju

• Prognozowany wzrost rynku przedklinicznych CRO 

wynosi 9,4% rocznie w latach 2020-2024(1)

• Kluczowe czynniki wzrostu:

o Rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości, 

szybko dostarczane usługi

o Wzrost kosztów outsourcingu

o Szeroki dostęp do finansowania

Ogromny, dynamiczny rynek do dalszego wzrostu

2019 2020 2021 2026E

Ameryka Północna Europa

Azja i państwa Pacyfiku Ameryka Południowa

Środkowy Wschód i Afryka

10,1 12,5
16,1

31,4

Wartość globalnego rynku odkrywania leków (mld USD)(2)

14,4%

13,5%

15,9%

12,6%

9,8%

CAGR
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Selvita w najbardziej perspektywicznych obszarach

4.8
4.1

2.4 2.0
1.2

1.6

9.4 8.7

4.5 4.1

2.0
2.7

OnkologiaChoroby zakaźne i układu odpornościowegoNeurologiaChoroby układu pokarmowegoKardiologia Pozostałe

2021 2026E

14,5% 16,4% 13,5% 15,2% 11,0% 10,3%CAGR

Oczekiwane dynamiki wzrostu w usługach Drug Discovery 
wg obszaru terapeutycznego (mld USD)

3.2
0.9

6.9
4.1

1.0

5.4

1.6

14.7

7.6

2.0

Target

Selection

Target

Validation

Hit-to-Lead

Identification

Lead

Optimisation

Candidate

Validation

2021 2026E

11,3% 12,4% 16,3% 13,3% 14,8%CAGR

Oczekiwane dynamiki wzrostu w usługach Drug Discovery 
wg procesu (mld USD)

• Prognoza globalnego rynku usług odkrywania leków 

na lata 2021-2026:

o Wartość rynku na poziomie 31,4 mld USD w 2026

(16,1 mld USD w 2021), CAGR 14,3%

• Onkologia, choroby zakaźne i układu odpornościowego oraz 
neurologia – największe i najszybciej rosnące obszary terapeutyczne

• Etap identyfikacji cząsteczek wiodących:

o Największy udział w rynku usług odkrywania leków w 2021

o Kluczowa rola w procesie odkrywaniu leków, 
generuje największe przychody

o Największe dynamiki wzrostu (prognoza 16,3% CAGR 2021-2026)

• Etap optymalizacji cząsteczek wiodących

o Drugi największy udział w rynku usług odkrywania leków w 2021

o Dwucyfrowe dynamiki wzrostu

Bardzo dynamicznie rosnący rynek

Selvita w najbardziej perspektywicznych segmentach
Onkologia

Choroby zakaźne 
i układu odpornościowego

Neurologia 
Choroby 

układu pokarmowego 

Kardiologia Pozostałe

S
p

e
c
ja

li
za

c
je

 S
e

lv
it

y

Wybór 
celu molekularnego Walidacja

celu molekularnego

Identyfikacja 
cząsteczki wiodącej Optymalizacja 

cząsteczki wiodącej

Walidacja kandydata
klinicznego
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Selvita Sygnature Symeres

n.a.

Skala działalności na tle bezpośredniej konkurencji (mEUR)(1)

Źródła: (1) Informacje finansowe spółek. EBITDA i marże EBITDA w ujęciu non-IFRS, mogą się różnić dla 
poszczególnych spółek i przez to mogą nie być w pełni porównywalne. Finanse Sygnature dla roku obrotowego 
kwiecień-marzec (np. sprzedaż 2020 obejmuje okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021).

• Selvita konsekwentnie zwiększa skalę i zasięg działalności

• W wyniku przeprowadzonej i planowanych akwizycji; 

rozwój organiczny wzmocniony skokowymi wzrostami wyników

• Rozwój oferty i koncentracja na wysokomarżowych usługach, 

wpływają na stałą poprawę rentowności

(4)%

27%

(10)%

-

10%

20%

30%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Selvita Sygnature Symeres

29%

23%

Rentowność na tle bezpośredniej konkurencji (%)(1)

Wzrost organiczny, przejęcia, wysokomarżowe usługi

Selvita dogoniła średniej wielkości europejskie CRO…
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…i nadal ma ogromne pole do wzrostu

Oczekiwany dalszy wzrost przychodów na pracownika, wraz z koncentracją na wyspecjalizowanych obszarach

(1) Dane za 2021; dane dla Sygnature za 2020; (2) z wyjątkiem Sygnature, Symeres, dla których dane są za 2020  

92,7 96,0

132,7 135,6
146,3

164,6

25,0 32,0 38,4 30,8 33,1
46,7

Selvita Wuxi App Sygnature Symeres Evotec Charles River
Lab.

Sales/FTE EBITDA/FTE

• Wraz z poszerzaniem zakresu usług 

i kontraktowaniem wysokomarżowych projektów, 

Selvita zwiększy przychody i EBITDA 

w przeliczeniu na FTE

• Wysokomarżowe projekty, wraz ze wzrostem skali biznesu 

odpowiedzią na rosnące koszty

Pole do wzrostu efektywności (kEUR)(1)

Liczne czynniki wzrostu

53 59 69
119

560

Sygnature Symeres Selvita Nuvisan Evotec Pharmaron Wuxi AppCharles
River Lab

982
3 161

3 174

Pozycja na tle liderów rynku – dane za 2021(2) (mEUR)Rosnąca pozycja na tle konkurencji

• CAGR wzrostu przychodów Selvity w okresie 10 lat
wyniósł 57%

• Selvita dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów 
osiągnęła skalę podmiotów średniej wielkości,
takich jak: Symeres czy Sygnature Discovery

• Celem spółki jest dalszy wzrost, który pozwoli zbliżyć się 
do największych podmiotów w branży
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Dwa motory wzrostu; nowe, atrakcyjne obszary 

Zainteresowanie spółkami:

• w obszarze drug development (CDMO)

• uzupełniającymi kompetencje w obszarze 
drug discovery

• zlokalizowanymi w Europie i Ameryce Północnej

• z nowych obszarów technologicznych

• Dalszy dynamiczny wzrost organiczny, CAGR >23%

• Planowany wzrost zatrudnienia >70%

• Budowa własnych laboratoriów w Krakowie

• Potencjalne zwiększenie wynajmowanej powierzchni 
w Poznaniu i Zagrzebiu

#1: WZROST ORGANICZNY #2: POTENCJALNE AKWIZYCJE 

SELVITA W PROCESIE ODKRYWANIA I ROZWÓJ LEKÓW

FAZA ODKRYCIA I FAZA PRZEDKLINICZNA 

Synteza nowych 

związków chemicznych

Utworzenie zespołu 

badawczego i ustalenie 

celów projektu

• Badanie in vitro i in vivo związków 

pod kątem skuteczności 

i bezpieczeństwa

• Wybór kandydata klinicznego

• Formulacja 

• Badanie stabilności 

• Zwiększenie skali syntezy

Zgłoszenie IND
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Coraz więcej wysokomarżowych usług w ofercie

TARGET ID
WALIDACJA CELU 

MOLEKULARNEGO
IDENTYFIKACJA 

CZĄSTECZEK AKTYWNYCH
IDENTYFIKACJA 

CZĄSTECZEK WIODĄCYCH 
OPTYMALIZACJA 

CZĄSTECZEK WIODĄCYCH

GOTOWY 
PRODUKT

KANDYDAT 
PRZEDKLINICZNY/

KLINICZNY

• Onkologia in vivo 

• Modele in vivo chorób 
neurologicznych 

• Toksykologia in vitro

• Scale-up, optymalizacja i formulacja 

• Produkcja GMP w małej skali

• Kompleksowe usługi analityczne dla biofarmaceutyków 

• Podejście 
genetyczne 
i farmakologiczne 

• Ekspresja 
biomarkerów 

• Modyfikacja 
potranslacyjne 

• Procesy 
komórkowe 

• Badania translacyjne

• Kontrola jakości 
i testy stabilności

• Opracowanie testów 
i badania przesiewowe 

• HTS/ vHTS/ HCS

• Biblioteka makrocykli

• Projektowanie leków 
oparte na 
fragmentach, 
ligandach i strukturze

• Metody biofizyczne

• Chemia medyczna i syntetyczna 

• CADD and AI

• Farmakologia in vitro i testy fenotypowe

• ADME/DMPK

• Produkcja białek i X-ray

• Modele in vivo chorób zapalnych 
i zakaźnych

• Wczesna toksykologia

• Toksykologia 
non-GLP 

• Chemia ciała stałego

• Bioanaliza GLP

• Badania 
biomarkerów ex vivo

• Zwolnienia serii 
do badań klinicznych 
(GMP)

• Biblioteka związków 
(wraz z fragmentami) 

• Toksykologia GLP

O
B

E
C

N
A
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F

E
R

T
A

Usługi i narzędzia AI/ML – posiadane w spółce lub we współpracy z Ardigen 
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BOGUSLAW SIECZKOWSKI, MBA

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Selvity. 

Przez 12 lat pełnił funkcję COO/CFO, odpowiadając 

za działalność operacyjną i finansową spółki. 

ADRIJANA VINTER, PHD, MBA 

GLOBAL HEAD OF DRUG DISCOVERY

W Zarządzie Selvity od lutego 2022. 

Odpowiada za rozwój kompetencji oraz portfolio 

usług w obszarze odkrywania leków. 

MILOSZ GRUCA, PHD, MBA

CHIEF COMMERCIAL OFFICER, EVP

W Selvicie od 2007. Odpowiedzialny za szeroki zakres 

działań związanych z rozwojem biznesu, w tym 

zarządzanie operacyjne Działem Rozwoju Biznesu.

DARIUSZ KURDAS 
CHIEF FINANCIAL OFFICER 

MIROSLAWA ZYDRON, PHD, MBA

CHIEF OPERATING OFFICER

W Selvicie od 2009. Odpowiada za wsparcie 

dalszego rozwoju spółki oraz zarządzanie 

rosnącą skalą działalności. 

DAWID RADZISZEWSKI, LLM 

GENERAL COUNSEL + M&A

W Selvicie od 2015. Odpowiedzialny za wszystkie 

sprawy prawne, rozwój korporacyjny, 

a także transakcje fuzji i przejęć. 

od 2007

Współzałożyciel: 2007

Rada Nadzorcza

W Selvicie od 2019. Odpowiedzialny za działania 

finansowe Spółki, zarządzanie zespołami 

księgowości, finansów i kontrolingu. 

Doświadczona kadra zarządzająca z bogatym dorobkiem 
biznesowym i zdolnością do realizacji Strategii 2022-2025



Rozwój działalności



Ograniczony negatywny wpływ otoczenia makro.
Rynkowe trendy sprzyjają Selvicie.

Selvita odporna na zawirowania gospodarcze

15

Konflikt w Ukrainie nie wpływa istotnie na działalność Grupy

Koszty energii i ciepła stanowią ~3% w strukturze kosztów

Tylko 14% przychodów od firm biotech notowanych na NASDAQ

Ograniczony wpływ zawirowań w łańcuchach dostaw; 
większe zamówienia Selvity szansą na lepsze warunki cenowe

Firmy biotech mają zasoby pieniężne na około 2-3 lata

Spółki farmaceutyczne kontynuują prace nad nowymi terapiami przy współpracy 
z firmami typu CRO

Osłabiony sentyment Zachodu do azjatyckich dostawców usług



Strategia wzrostu: Rozwój organiczny
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• Dynamiczny wzrost organiczny, CAGR >23%

• Utrzymanie wysokiej rentowności EBITDA

AKTUALNE CZYNNIKI WZROSTU

• Zakończenie integracji Fidelty i nowa struktura organizacyjna

• Umocnienie pozycji i rozwój wysokomarżowych usług

• Inwestycje w rozwój zespołu

• Nieprzerwane inwestycje w infrastrukturę



44 59
88 114

145

127

2018 2019 2020 2021 H1 2022

Wzrost organiczny – Odkrywanie leków

• 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

213
265

2021 2022

Przychody komercyjne 
drug discovery (mPLN)

Backlog drug discovery
wg stanu na wrzesień (mPLN)

24%

CAGR organiczny (PL) 
37%

17

• Ponad 50 lat skumulowanego doświadczenia 

w odkrywaniu leków 

• Jedna, silna marka

• Selvita blisko klienta

Zakończenie integracji Fidelty

HR
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42

2021 2022

Wzrost organiczny – Badania regulacyjne

18

• Wyraźny wzrost kontraktowania wysokomarżowych usług

• Stale poszerzana oferta usług w obszarach:

• Leki małocząsteczkowe – budowa skali poprzez rozszerzenie 

współpracy z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwanie nowych 

klientów

• Leki biologiczne/biofarmaceutyki – szybko rosnący segment

• Pozostałe, niestrategiczne segmenty – usługi oferowane 

w ramach wykorzystania posiadanej infrastruktury

Rynek badań regulacyjnych(1)

• Do 2028 oczekiwany wzrost rynku outsourcingu usług 

analitycznych przy CAGR na poziomie 8-9%, 

osiągając 2,5 mld USD w Europie i 5,4 mld USD w USA

• Rynek jest rozdrobniony, co stwarza szerokie możliwości 

dla takich firm jak Selvita

15

26 26
34

27

2018 2019 2020 2021 H1 2022

CAGR 32% 69%

Przychody segmentu (mPLN)
Backlog segmentu 

wg stanu na wrzesień (mPLN)



Dodatkowa 
powierzchnia 
w Krakowie / 

Poznaniu / Zagrzebiu
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Unikalny dostęp do wysokiej jakości talentów

40 000 osób

pracuje w branży 
biomedycznej w Polsce(2)

4 600 aplikacji 

do Selvity na stanowiska 
naukowe w 2021

Nieprzerwane inwestycje w infrastrukturę
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Średnia liczna naukowców Powierzchnia laboratoriów

Nowa 
powierzchnia 
w Krakowie 
i Zagrzebiu

I etap Selvita
Research Centre

(3)

(3
) II etap Selvita

Research Centre

Duża zdolność do dalszego rozwoju organicznego

• Silny zespół naukowy z dużym potencjałem do dalszego rozwoju

• Szerokie inwestycje w rozwój infrastruktury 

w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi

• Potencjalne możliwości rozwoju w Poznaniu i Zagrzebiu

• Q1 2023 – planowane zakończenie I etapu budowy własnych 

laboratoriów w Krakowie (miejsca pracy dla ~250 naukowców)

• Nabyte działki pozwolą na budowę czterech etapów (miejsca pracy 

łącznie dla ~1 000 naukowców)

Źródła: (1) Szacunki spółki; (2) Agencja Badań Medycznych; (3) Z wykluczeniem Ardigen i urlopów macierzyńskich

Silna pozycja konkurencyjna na rynku pracy

• Zarówno w Polsce, jak i Chorwacji niewiele firm konkuruje 

z Selvitą o wykwalifikowanych pracowników 

• W Polsce największe przedkliniczne CRO mają 50-60 FTEs(1)

• W lipcu 2022, Selvita otrzymała certyfikat Great Place to Work® 

Wzrost organiczny – unikalny dostęp do lokalnych talentów 
i nieprzerwane inwestycje w rozwój

W Selvicie 17% 
pracowników to obcokrajowcy; 

36% posiada 

stopień naukowy doktora



Q1 2022

Q3 2021

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q1 2023

Q4 2021

ETAP I 
Roboty ziemne
Konstrukcje żelbetowe

ETAP II 
Konstrukcje stalowe
Elewacje i infrastruktura zewnętrzna
Instalacje wentylacji i klimatyzacji

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 2023 oczekiwane uruchomienie pierwszego własnego budynku laboratoryjnego.
W Q1 2022 zakupiona nowa działka w Krakowie za 8,7m PLN, 

która pozwoli 2-krotnie zwiększyć możliwości rozwoju (miejsce pracy dla 1 000 naukowców).

Wzrost organiczny – budowa Selvita Research Centre 
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Kontynuacja wysokich wzrostów w Ardigen

Źródła: (1) The Deep Knowledge Analytics’ report (www.ai-pharma.dka.global); (2) Data Bridge Market Research

28

44

2021 2022

9 11
18

32
21

2018 2019 2020 2021 H1 2022

CAGR 55%

56%

Przychody segmentu (mPLN) Backlog segmentu 
wg stanu na wrzesień (mPLN)

• 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, obrazowania biomedycznego

• Ardigen wśród 30 liderów globalnego rynku AI w branży 

odkrywania leków(1)

3,9 mld USD
szacowana wartość 
rynku AI w branży 

odkrywania leków(2)

40%+ CAGR
oczekiwany wzrost 

w latach 
2019-2027(2)



Strategia wzrostu: Akwizycje

22

Dodatkowe 150-250m PLN przychodów 

w 2025

KLUCZOWE INFORMACJE

• Precyzyjna strategia akwizycyjna

• Głęboka analiza rynku i selekcja potencjalnych celów 
akwizycyjnych

• Konsolidujący się rynek sprzyja transakcjom

• Rosnąca pozycja Selvity pomaga w negocjacjach
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>4,500 
rozpoznanych firm

>800
firm poddanych wstępnej analizie

(wewnętrzny zespół M&A)

~300
firm na długiej liście opcji

~70
potencjalnych celów

Lejek akwizycyjny Selvity

Źródło: Markets&Markets; Drug Discovery Services Market Global Forecast to 2026, styczeń 2022

Kierunki rozwoju Selvity poprzez M&A

Rozwój wertykalny
Łączenie działalności CRO z CDMO. 

Selvita jako kompleksowy dostawca usług

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

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

~20
na krótkiej

liście



Wyniki finansowe



10,6

15,9

Q2 2021 Q2 2022

17,4

28,5

Q2 2021 Q2 2022

71,0

103,7

Q2 2021 Q2 2022

Q2 2022 – Wysokie dynamiki wzrostu
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mPLN Przychody ogółem EBITDA1 Zysk netto1

Rentowność

1EBITDA i zysk netto z wyłączeniem niegotówkowego kosztu programu motywacyjnego, który wyniósł w Q2 2022 11,6m PLN a w Q2 2021 8,5m PLN

46% wzrostu przychodów (2x więcej niż dynamika wzrostu organicznego zakładana w strategii 2022-2025)

64% wzrostu EBITDA, głównie dzięki rozwojowi wysokomarżowych usług

24,5% 27,5% 14,9% 15,3%

+46% +64% +49%



18,3

32,8

H1 2021 H1 2022

35,2

56,2

H1 2021 H1 2022

141,7

199,0

H1 2021 H1 2022

H1 2022 – Kontynuacja wzrostu przy wysokich marżach
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mPLN Przychody ogółem EBITDA1 Zysk netto1

Rentowność

1EBITDA i zysk netto z wyłączeniem niegotówkowego kosztu programu motywacyjnego, który wyniósł w H1 2022 22,6m PLN a w H1 2021 8,5m PLN

Dynamiczny wzrost organiczny, wzrost marżowości na wszystkich poziomach

Istotnym czynnikiem wzrostu wysokomarżowe usługi

Doskonałe wyniki w Polsce, stabilny wzrost przychodów w usługach realizowanych w Chorwacji

Ujęcie ulgi inwestycyjnej w Chorwacji (1,6m PLN) oraz ulgi B+R w Polsce (1,2m PLN) w H1 2022

24,8% 28,2% 12,9% 16,5%

+40%
+60% +79%



6,5
13,7

8,1

15,3

H1 2021 H1 2022

31,9
45,6

33,2

51,1

H1 2021 H1 2022

1Przychody komercyjne nie obejmują przychodów z usług administracyjnych 
świadczonych na rzecz Ryvu Therapeutics S.A.
2EBITDA z wyłączeniem niegotówkowego kosztu programu motywacyjnego, 
który wyniósł w H1 2022 – 22,6m PLN, a w H1 2021 – 8,5m PLNRentowność 21,0% 28,1%

Wysoki wzrost przychodów w H1 +48% r/r
• +53% r/r w samym Q2

Usługi odkrywania leków – kontynuacja dynamicznego 
rozwoju

Badania regulacyjne – wysoka dynamika wzrostu

Alokacja kosztów sprzedaży według miejsca realizacji 
usług od 2022 r.

Niemal dwukrotny wzrost EBITDA w H1

Istotny wzrost rentowności (7,1 p.p.)
• Zmiana alokacji kosztów sprzedaży 2,2 p.p.
• Różnice kursowe 2,3 p.p.

Usługi realizowane w Polsce ze znacznym wzrostem rentowności

+99%

+48%

EBITDA2 (mPLN)

Przychody komercyjne1 (mPLN)

27

65,1

96,7

Q1

Q2

14,6

29,0

Q1

Q2

+53%

+43%

+90%

+110%
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Kontynuacja wzrostu w usługach realizowanych w Chorwacji

27% wzrost przychodów w H1 przy stałej, wysokiej marży

43% wzrost EBITDA w Q2

Utrzymanie marżowości przy jednoczesnym 

zwiększeniu kosztów sprzedaży

(obciążenie rentowności 2,4 p.p.)

Jednorazowe koszty w wysokości ~0,5m PLN 

związane z uruchomieniem nowej lokalizacji (Hondlova)

Silne fundamenty do dalszego rozwoju

• Powiększenie powierzchni (Hondlova)

• Integracja pod marką Selvita

• Połączenie zespołów sprzedażowych

Rentowność 30,1% 31,2%

Przychody komercyjne (mPLN)

EBITDA (mPLN)

29,9 36,4

29,2
38,5

H1 2021 H1 2022

+27%

9,4 11,3

8,4

12,0

H1 2021 H1 2022

+31%

Q1

Q2

Q1

Q2

59,1

74,9

17,8

23,4

+32%

+22%

+43%

+21%



Dalszy, dynamiczny rozwój działalności Ardigen
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Rentowność 19,1% 17,2%

EBITDA (mPLN)

Przychody komercyjne (mPLN)

62% wzrostu przychodów w H1

Wysokie nakłady na R&D w Q2 2022 – Ardigen kontynuuje 

rozwój w kluczowych obszarach:

• Digital CRO – usługi AI wspierające procesy 

odkrywania leków

• Platformy specjalistyczne: 

Immunologia, Obrazowanie Biomedyczne

1,9
2,7

0,9

1,2

H1 2021 H1 2022

+39%

6,5
10,4

6,6

10,9

H1 2021 H1 2022

+62%

Q1

Q2

Q1

Q2

13,1

21,3

2,8

3,9

+63%

+60%

+30%

+44%
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265

25

42

28

44

6

8

2021 2022

Odkrywanie leków Badania regulacyjne Ardigen Granty

Dynamika wzrostu przychodów przekracza założenia 
średniego wzrostu organicznego w Strategii 2022-2025

30

Backlog Grupy raportowany na dany rok, 
wg stanu na wrzesień(1) (mPLN)

1Backlog wg stanu na 16.09.2021 r. oraz 2.09.2022 r.

• Backlog dla usług realizowanych w Polsce wyniósł 179m PLN (+43% r/r), 
a dla usług realizowanych w Chorwacji 128m PLN (+14% r/r)

• Dalszy wzrost zakontraktowania w obszarze odkrywania leków, bardzo duża dynamika w badaniach regulacyjnych

272

359
32%

68%

24%



Podsumowanie 



Grupa Selvita na drodze do realizacji Strategii 2022-2025

32

Bardzo dobra rentowność

Wzrost marży EBITDA i zysku netto

Wzrost sprzedaży wysokomarżowych usług

Odporność na zewnętrzne czynniki gospodarcze

Brak istotnego wpływu obecnej sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej

Wysoka dynamika wzrostu w H1 i rosnący backlog 

46% wzrostu przychodów w Q2 (2x powyżej celu); 359m PLN backlogu na 2022 (+32% r/r)

Dobra sytuacja finansowa pozwala na dalsze inwestycje

Rosnąca skala, trwała i wysoka rentowność oraz niski poziom zadłużenia

Zabezpieczone możliwości rozwoju organicznego

Zaawansowana budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakup nowej działki

Stabilna sytuacja rynkowa

Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna posiadają środki na finansowanie projektów

STRATEGIA
2022-2025

3x wzrost 

przy wysokiej rentowności
Przychody >900m PLN w 2025

>23% CAGR 
organicznych 
przychodów

+150-250m PLN 
przychodów 

dzięki akwizycjom 

Utrzymanie 
wysokiej marży 

EBITDA

CELE REALIZACJA H1’22

Backlog 2022
+32%

Przychody Q2
+46%

28,2%
marży EBITDA
(+3,4 p.p. r/r)
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 

Zapraszamy do kontaktu: ir@selvita.com

mailto:ir@selvita.com

