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1. WYBRANE DANE FINANSOWE  

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 

2022 r., zaś dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. 

 

1.1. Wyniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym  

W dniu 17 maja 2021 roku Walne Zgromadzenie uchwaliło przyjęcie nierozwadniającego Programu 

Motywacyjnego na lata 2021-2024 dla pracowników w postaci uprawnienia do nabycia akcji Spółki 

po preferencyjnej cenie w wysokości 0,19 zł za akcje. Paweł Przewięźlikowski – założyciel, Członek 

Rady Nadzorczej oraz główny akcjonariusz Spółki, zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania 

Spółce akcji stanowiących przedmiot programu z poleceniem ich wydania pracownikom Spółki 

w łącznej liczbie 1.247.720. Wartość godziwa przyznanych akcji ustalana jest na dzień przyznania 

i ujmowana przez okres nabywania uprawnień w kosztach wynagrodzeń w korespondencji ze 

zwiększeniem kapitału własnego w czasie nabywania uprawnień przez pracowników w trakcie 

trwania programu. Wpływ programu na wynik okresu raportowanego to 27.876.864 zł - 

szczegółowy opis programu znajduje się w nocie 34 do śródrocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w analizach poszczególnych 

segmentów operacyjnych nie uwzględniono wyceny programu motywacyjnego w związku 

z jednorazowym i niegotówkowym charakterem tego zdarzenia. 

 

1.1.1. Skonsolidowane dane 

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A.: 

- dotyczące skonsolidowanego bilansu: 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. Dane w tys. PLN Dane w tys. EUR 

Pozycja 
Na dzień 

30.09.2022 

Na dzień 

31.12.2021 

Na dzień 

30.09.2022 

Na dzień 

31.12.2021 

Aktywa razem 529 909 455 923 108 815 99 127 

Należności krótkoterminowe 84 636 65 616 17 380 14 266 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 76 739 83 550 15 758 18 165 

Pozostałe aktywa finansowe 2 096 13 435 430 2 921 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 265 100 250 369 54 438 54 435 

Zobowiązania długoterminowe 154 915 154 513 31 811 33 594 

Zobowiązania krótkoterminowe 110 185 95 856 22 626 20 841 

Kapitał własny 264 809 205 554 54 378 44 691 

Kapitał zakładowy 14 684 14 684 3 015 3 193 
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- dotyczące skonsolidowanego rachunku wyników: 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. Skonsolidowane dane w tys. PLN Skonsolidowane dane w tys. EUR  

Pozycja 

Za okres 

od 01.01.2022 

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.01.2021 

do 30.09.2021 

Za okres 

od 01.07.2022 

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.07.2021 

do 30.09.2021 

Za okres 

od 01.01.2022 

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.01.2021 

do 30.09.2021 

Za okres 

od 01.07.2022 

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.07.2021 

do 30.09.2021 

Przychody netto ze sprzedaży 302 427 219 753 106 941 80 513 64 511 48 207 22 379 17 575 

Przychody z tytułu dotacji 5 109 2 963 2 129 1 036 1 090 650 446 226 

Pozostałe przychody operacyjne 117 761 -436 277 25 167 -91 60 

Suma przychodów z działalności operacyjnej 307 653 223 477 108 634 81 826 65 625 49 024 22 733 17 862 

Koszty operacyjne -277 410 -203 301 -93 900 -76 669 -59 174 -44 598 -19 650 -16 742 

Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) -249 533 -183 304 -88 630 -65 222 -53 228 -40 212 -18 547 -14 237 

Amortyzacja -27 865 -17 765 -9 776 -6 143 -5 944 -3 897 -2 046 -1 341 

Amortyzacja (bez wpływu MSSF 16) -17 295 -10 762 -6 220 -3 782 -3 689 -2 361 -1 302 -826 

Wycena programu motywacyjnego -27 877 -19 997 -5 270 -11 477 -5 946 -4 387 -1 103 -2 505 

Zysk z działalności operacyjnej/EBIT 30 243 20 176 14 734 5 127 6 451 4 426 3 083 1 119 

Zysk z działalności operacyjnej/EBIT (bez programu 

motywacyjnego) 
58 120 40 173 20 004 16 604 12 398 8 813 4 186 3 624 

Zysk brutto 24 446 14 574 11 092 1 302 5 215 3 197 2 321 284 

Zysk netto  20 607 8 844 10 434 -981 4 396 1 940 2 183 -214 

Zysk netto (bez programu motywacyjnego) 48 484 28 841 15 704 10 496 10 342 6 327 3 286 2 291 

EBITDA  58 108 37 941 24 510 11 270 12 395 8 323 5 129 2 460 

EBITDA (bez programu motywacyjnego) 85 985 57 938 29 780 22 747 18 341 12 710 6 232 4 965 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 144 50 520 38 014 24 942 15 602 11 083 7 955 5 445 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 921 -146 354 -22 951 -4 217 -10 222 -32 106 -4 803 -921 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 434 76 383 -12 001 -7 698 -6 918 16 756 -2 511 -1 680 

Przepływy pieniężne netto, razem -7 211 -19 451 3 062 13 028 -1 538 -4 267 641 2 844 

Liczba akcji (średnia ważona)  18 355 474 18 355 474 18 355 474 18 355 474 18 355 474 18 355 474 18 355 474 18 355 474 

Zysk na jedną akcję zwykłą przypisany do akcjonariuszy jednostki 

dominującej (w PLN) 
0,96 0,37 0,49 -0,13 0,20 0,08 0,10 -0,03 

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypisany do 

akcjonariuszy jednostki dominującej (w PLN) 
0,96 0,37 0,49 -0,13 0,20 0,08 0,10 -0,03 

Wartość księgowa na jedną akcję przypisana do akcjonariuszy 

jednostki dominującej (w PLN) 
14,43 9,75 14,43 9,75 2,96 2,10 2,96 2,10 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypisana do 

akcjonariuszy jednostki dominującej (w PLN) 
14,43 9,75 14,43 9,75 2,96 2,10 2,96 2,10 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN) - - - - - - - - 
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Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę euro 

w następujący sposób: 

1. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz 

rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią 

arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 

każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego: 

• za okres 01.01.2022 r. – 30.09.2022 r.: 4,6880 PLN, 

• za okres 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.: 4,7787 PLN, 

• za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.: 4,5585 PLN, 

• za okres 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r.: 4,5811 PLN. 

 

2. Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP 

obowiązującego na dzień bilansowy: 

• na dzień 30 września 2022 r.: 4,8698 PLN, 

• na dzień 31 grudnia 2021 r.: 4,5994 PLN. 

2.  
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2. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH 

 

 

2.1. Skonsolidowane wyniki bez wpływu programu motywacyjnego 

 

 

W trzech pierwszych kwartałach 2022 r. Grupa Kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody 

z działalności operacyjnej w wysokości 307.653 tys. zł, co oznacza wzrost o 38% w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to przychody wyniosły 223.477 tys. zł. Grupa 

kontynuowała dynamiczny wzrost organiczny we wszystkich segmentach operacyjnych. W trzech 

pierwszych kwartałach 2022 r. przychody z tytułu dotacji zwiększyły się o 2.146 tys. zł w porównaniu 

do analogicznego okresu roku poprzedniego z 2.963 tys. zł do 5.109 tys. zł. 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. 

Dane w tys. PLN 

Za okres 

od 01.01.2022 

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.01.2021 

do 30.09.2021 

Za okres 

od 01.07.2022 

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.07.2021 

do 30.09.2021 

Przychody 307 653 223 477 108 635 81 825 

Segment Usługi realizowane w Polsce 159 567 109 311 58 472 40 711 

Segment Usługi realizowane w Chorwacji 110 698 91 055 35 788 32 001 

Segment Bioinformatyczny 34 799 21 699 13 528 8 554 

Granty 5 109 2 963 2 129 1 036 

Pozostałe przychody operacyjne 117 761 -436 277 

Wyłączenia przychodów między segmentami -2 637 -2 312 -846 -754 

EBIT (bez programu motywacyjnego) 58 120 40 173 20 004 16 604 

%EBIT (bez programu motywacyjnego) 19% 18% 18% 20% 

EBITDA (wg MSSF16 bez programu motywacyjnego) 85 984 57 938 26 224 22 748 

%EBITDA (wg MSSF16 bez programu motywacyjnego) 28% 26% 24% 28% 

Wynik netto (bez programu motywacyjnego) 48 484 28 841 15 704 10 496 

%Wynik netto (bez programu motywacyjnego) 16% 13% 14% 13% 

Wpływ wdrożenia MSSF 16 na EBITDA 10 570 7 003 3 556 2 361 

     

Dane w tys. PLN 

Za okres 

od 01.01.2022 

do 30.09.2022 

Udział 

procentowy 

Za okres 

od 01.01.2021 

do 30.09.2021 

Udział 

procentowy 

Przychody zewnętrzne 298 724 100% 216 737 100% 

Spółki biotechnologiczne 153 173 51% 109 871 51% 

Spółki farmaceutyczne 110 099 37% 88 473 41% 

Uczelnie i Fundacje 11 105 4% 6 872 3% 

Spółki działające w obszarze chemicznym  

i agrochemicznym 
8 720 3% 6 592 3% 

Pozostałe 15 628 5% 4 974 2% 



 

 

5 Skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2022 - Grupa Kapitałowa Selvita 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A., po skorygowaniu o wpływ programu motywacyjnego, wygenerowała 

w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. EBITDA na poziomie całej działalności, który wyniósł 

85.984 tys. zł i jest wyższy o 48% w porównaniu do EBITDA za analogiczny okres 2021 r. Wysoka 

dynamika EBITDA jest głównie efektem wzrostu rentowności usług realizowanych przez Grupę. 

Wskaźnik EBITDA w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. wzrósł o 2 p.p. do 28% w porównaniu do 

analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy wynosił 26% w wyniku mocnego wzrostu wskaźnika 

EBITDA Segmentu Usługi realizowane w Polsce kompensując niższy wskaźnik EBITDA Segmentu 

Bioinformatycznego. Czynnikiem wpływającym pozytywnie na rentowność EBITDA, z wpływem 

około 1,9 p.p., było osłabienie złotówki względem innych walut. 

Zysk netto Grupy Kapitałowa Selvita S.A., po skorygowaniu o wpływ programu motywacyjnego, 

wyniósł 48.484 tys. zł i jest wyższy o 68% w porównaniu do zysku netto za analogiczny okres 2021 r. 

Wysoka dynamika wyniku netto wynika z wyżej omówionego wzrostu EBITDA oraz jest efektem 

rozpoznania ulgi inwestycyjnej w Chorwacji (3.316 tys. zł) wraz z rozliczeniem ulgi B+R w Polsce 

(3.421 tys. zł) bezpośrednio w trzech pierwszych kwartałach 2022 r., w odróżnieniu od 2021, kiedy 

to zostały ujęte za cały rok w czwartym kwartale. 

W strukturze przychodów zewnętrznych w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. dominują branże 

biotechnologiczna oraz farmaceutyczna, których udział w całości przychodów zewnętrznych 

wyniósł odpowiednio 51% i 37%.  W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. udział w miksie 

przychodowym spółek biotechnologicznych utrzymał się na wysokim poziomie w wyniku wyższej 

dynamiki wzrostowej sprzedaży względem wzrostu sprzedaży pozostałych sektorów.  

 

Segment Usługi realizowane w Polsce 

Dane w tys. PLN 

Za okres 

od 01.01.2022  

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.01.2021               

do 30.09.2021 

Za okres 

od 01.07.2022  

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.07.2021               

do 30.09.2021 

Przychody 162 482 110 696 59 246 41 339 

Zewnętrzne 153 227 104 013 56 573 38 904 

Pomiędzy segmentami oraz dla Ryvu 6 339 5 297 1 899 1 807 

Granty 2 910 894 1 185 390 

Pozostałe przychody operacyjne 6 492 -411 238 

EBIT (bez programu motywacyjnego)  32 119 13 840 12 314 6 173 

%EBIT (bez programu motywacyjnego) 20% 13% 21% 15% 

EBITDA (wg MSSF16) bez programu 

motywacyjnego 
46 293 24 389 17 321 9 806 

%EBITDA (wg MSSF16) bez programu 

motywacyjnego 
28% 22% 29% 24% 

Wpływ wdrożenia MSSF 16 na EBITDA 4 545 3 887 1 539 1 310 

 

Segment Usługi realizowane w Polsce w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. kontynuował wzrost 

przychodów z usług na rzecz klientów zewnętrznych osiągając wzrost o 47% z 104.013 tys. zł 

w 2021 r. do 153.227 tys. zł w obecnie analizowanym okresie. W trzech pierwszych kwartałach  

2022 roku Spółka kontynuuje bardzo dobre zakontraktowanie w usługach regulacyjnych. Wzrost 

portfela zamówień w tym obszarze obserwowany jest od trzeciego kwartału ubiegłego roku.  
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W związku z przejęciem pełni odpowiedzialności za zarządzanie sprzedażą usług realizowanych 

w  Chorwacji przez globalny zespół sprzedaży Selvity od początku roku 2022 narzuty kosztów 

sprzedaży są alokowane także na Segment Usług realizowanych w Chorwacji. W przypadku, gdyby 

ten koszt ponoszony był przez Segment Usług realizowanych w Chorwacji także w roku 2021 

to EBIT, EBITDA tego segmentu w trzech pierwszych kwartałach 2021 byłaby niższa o 2,9 p.p. 

(tj.: o około 2.642 tys. zł) natomiast EBIT, EBITDA Segmentu Usług realizowanych w Polsce byłby 

wyższy w pierwszej połowie 2021 o 2,5 p.p. (2,642 tys. zł).   

Wskaźnik EBITDA w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. wyniósł 28% i zwiększył się w stosunku 

do analogicznego okresu 2021 r. o 6 p.p. Wartościowo wskaźnik EBITDA podwyższył się z 24.389 

tys. zł w okresie dziewięciu pierwszych miesięcy 2021 r. do 46.293 tys. zł w okresie dziewięciu 

pierwszych miesięcy 2022 r. głównie dzięki wyższej sprzedaży.  

Porównując kwartał trzeci 2022 r. z kwartałem drugim 2022 r. wskaźnik EBITDA zwiększył się 

o 1 p.p. 

 

Segment Usługi realizowane w Chorwacji   

Dane w tys. PLN 

Za okres 

od 01.01.2022 

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.01.2021               

do 30.09.2021 

Za okres 

od 01.07.2022  

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.07.2021               

do 30.09.2021 

Przychody 110 784 91 266 35 831 32 019 

Zewnętrzne 110 698 91 055 35 788 32 001 

Pozostałe przychody operacyjne 86 211 43 18 

EBIT 21 418 21 532 6 341 7 825 

%EBIT 19% 24% 18% 24% 

EBITDA (wg MSSF16) 34 119 27 867 10 766 10 043 

%EBITDA (wg MSSF16) 31% 31% 30% 31% 

Wpływ wdrożenia MSSF 16 na EBITDA 5 597 2 696 1 872 915 

 

Segment Usługi realizowane w Chorwacji został wyodrębniony w 2021 r. w związku z przejęciem 

przez Emitenta spółki Fidelta d.o.o. (obecnie Selvita d.o.o.), która jest jedyną spółką wchodzącą 

w skład tego segmentu operacyjnego. W trzech pierwszych kwartałach 2022 roku Selvita d.o.o. 

kontynuowała trend wzrostowy osiągając 22% wzrost sprzedaży z 91.055 tys. zł w trzech 

pierwszych kwartałach 2021 r. do 110.698 tys. zł w trzech pierwszych kwartałach 2022 r.  Segment 

ten w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. kontynuował dynamiczny rozwój we wszystkich 

obszarach świadczonych usług tj. w zakresie chemii, ADME/DMPK, badań in vitro oraz in vivo 

& toksykologia.  

Rentowność EBITDA tego segmentu w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. wyniosła 31% 

i utrzymała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2021 r. przy 19% rentowności na 

poziomie wyniku operacyjnego w porównaniu do 24% rentowności w trzech pierwszych kwartałach 

2021 r. Na zmniejszenie rentowności wyniku operacyjnego miał wpływ koszt amortyzacji 

najmowanych powierzchni w nowej lokalizacji (Hondlova), koszt amortyzacji bazy klientów (która 

w ubiegłym roku w całości została ujęta w czwartym kwartale, podczas gdy w obecnym roku jest 

naliczana w poszczególnych kwartałach) oraz ponoszenie kosztu zarządzania sprzedażą. 
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Dodatkowe informacje dotyczące działalności operacyjnej tego segmentu zostały opisane 

w punkcie 8 niniejszego raportu. 

 

Segment Bioinformatyczny 

Dane w tys. PLN 

Za okres 

od 01.01.2022 

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.01.2021 

do 30.09.2021 

Za okres 

od 01.07.2022 

do 30.09.2022 

Za okres 

od 01.07.2021 

do 30.09.2021 

Przychody 37 021 23 826 14 405 9 221 

Zewnętrzne 34 799 21 669 13 528 8 554 

Granty 2 198 2 069 945 646 

Pozostałe przychody operacyjne 24 58 -68 21 

EBIT 4 582 4 801 1 349 2 607 

%EBIT 12% 20% 9% 28% 

EBITDA (wg MSSF16) 5 572 5 681 1 693 2 899 

%EBITDA (wg MSSF16) 15% 24% 12% 31% 

Wpływ wdrożenia MSSF 16 na EBITDA 429 419 145 136 

 

Segment bioinformatyczny tj. spółka zależna Ardigen S.A. (wraz z Ardigen Inc.) osiągnął w trzech 

pierwszych kwartałach  2022 r. przychody od klientów zewnętrznych na poziomie 34.799 tys. zł, co 

oznacza wzrost o 60% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 

ubiegłego, które wynosiły 21.669 tys. zł. Segment ten osiągnął w omawianym okresie 2022 r. zysk 

operacyjny w wysokości 4.582 tys. zł, co oznacza 5% spadek w stosunku do porównywalnego 

okresu 2021 r., kiedy to zysk operacyjny wyniósł 4.801 tys. zł i wynika z ponoszeniem większych 

nakładów na działalność rozwojową swoich platform. Powyższe spowodowało również spadek 

wskaźnika EBITDA, który wyniósł 15% i obniżył się o 9 p.p. 

 

2.2. Zakontraktowanie (backlog) 

BACKLOG  

Pozycja 
Na rok 2022   

 z dnia 06.11.2022  
Na rok 2021   

 z dnia 18.11.2021  
Zmiana  Zmiana %  

Usługi realizowane w Polsce 195 032  140 005  55 027 39% 

Usługi realizowane w Chorwacji 142 240  122 469  19 771 16% 

Bioinformatyka  45 830  29 980  15 850 53% 

Dotacje  6 668  4 340  2 328 54% 

Razem Grupa Kapitałowa 389 770  296 794  92 976 31% 

 

Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2022, wynikających z podpisanych na dzień 

6 listopada 2022 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi 389.770 tys. zł 

i jest wyższy od backlogu opublikowanego w listopadzie ubiegłego roku na rok 2021 o 31%. 
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Największy wpływ na wzrost backlogu pod względem wartościowym i udziałowym ma segment 

usług realizowanych w Polsce, który charakteryzuje się dynamiką 39% i wzrasta o 55.027 tys. zł 

względem poprzedniego roku. Kolejną największą dynamikę obserwujemy na poziomie backlogu 

segmentu bioinformatycznego, który jest wyższy o 53% rok do roku. Usługi realizowane 

w Chorwacji prezentują solidny wzrost o 16% względem roku ubiegłego. 
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3. MAJĄTEK EMITENTA ORAZ STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW 

 

 

3.1. Skonsolidowane dane 

Wartość majątku Grupy Kapitałowej Selvita S.A. na koniec września 2022 roku wyniosła 

529.909 tys. zł. Na koniec września 2022 roku najistotniejsze pozycje majątku obrotowego to 

należności krótkoterminowe wynoszące 84.636 tys. zł oraz środki pieniężne wynoszące 76.739 

tys. zł. Wzrost należności krótkoterminowych jest wynikiem wzrostu skali działalności Grupy. 

Spadek środków pieniężnych wynika z istotnych przepływów związanych z działalnością 

inwestycyjną oraz przepływami związanymi z finansowaniem działalności inwestycyjnej i obsługą 

zobowiązań finansowych, które przewyższają dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. 

Aktywa trwałe to w większości wyposażenie laboratoriów, rozpoznawane aktywa z tytułu prawa do 

użytkowania oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 5.235 tys. zł. 

Wartość aktywów trwałych wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2021 r. o 57.877 tys. zł, głównie 

w wyniku zwiększenia się rzeczowych aktywów trwałych w wyniku kontynuowania budowy 

Centrum Usług Laboratoryjnych oraz nabycia nieruchomości przy ulicy Podole. 

 

Struktura majątku świadczy o wysokiej płynności Grupy co potwierdzają poniższe wskaźniki: 

  
30.09.2022 31.12.2021 

Wskaźnik płynności  
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe w tym 

krótkoterminowe rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów  
(bez rozliczeń międzyokresowych biernych) 

2,33 2,44 

Wskaźnik podwyższonej płynności  
(aktywa obrotowe - zapasy)/ zobowiązania krótkoterminowe w tym 

krótkoterminowe rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów 
(bez rozliczeń międzyokresowych biernych) 

2,26 2,41 

 

W pasywach bilansu jedną z największych wartości stanowi kapitał własny, który na dzień 

30 września 2022 r. wynosił 264.809 tys. zł. Jego wzrost w stosunku do stanu z 2021 r. wynika 

głównie z osiągniętego wyniku netto w 2022 r. oraz rozpoznanego zwiększenia pozostałych 

kapitałów rezerwowych związanych z wyceną programu motywacyjnego w wartości 27.877 tys. zł. 

Innym istotnym źródłem finansowania są zobowiązania długoterminowe, które na koniec września 

2022 r. wyniosły 154.915 tys. zł. Największe wartościowo pozycje zobowiązań długoterminowych 

to: pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 76.885 tys. zł (dotyczące wyłącznie finansowania zakupu 

udziałów w Selvita d.o.o. (poprzednio Fidelta d.o.o.) bowiem Jednostka Dominująca, na dzień 30 

września 2022 r., nie zaczęła jeszcze wykorzystywać dostępnego kredytu inwestycyjnego na 

Centrum Usług Laboratoryjnych) oraz zobowiązania z tytułu leasingu w kwocie 66.425 tys. zł. 

Zobowiązania krótkoterminowe utrzymały się na zbliżonym poziomie 110.185 tys. zł na koniec 

września 2022 r. wobec 95.856 tys. zł na koniec 2021 r.  
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4. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA ORAZ 

OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI 

 

 

Sytuacja finansowa Grupy na moment sporządzenia raportu jest bardzo dobra. Na dzień 

30 września 2022 r. wartość środków pieniężnych Grupy wynosiła 76.739 tys. zł, zaś na 6 listopada 

2022 r. wartość środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Selvita S.A. wynosiła 71.735 tys. zł. Spadek 

stanu środków pieniężnych względem 30 września 2022 r. głównie spowodowany finansowaniem 

w większości z własnych środków pieniężnych wydatków na budowę oraz wyposażenie w sprzęt 

laboratoryjny Centrum  Usług Laboratoryjnych. Uruchomienie pierwszej transzy kredytu na tę 

inwestycję w wysokości około 12,8 mln zł nastąpiło w dniu 28 października 2022 r.  

Grupa na bieżąco realizuje swoje zobowiązania i utrzymuje bezpieczny poziom środków 

pieniężnych pozwalający na zachowanie płynności. Gotówka generowana z działalności 

operacyjnej pozwala na zrealizowanie planowanych inwestycji, m.in. rozbudowę infrastruktury 

laboratoryjnej. 

 

 

5. ISTOTNE POZYCJE POZABILANSOWE  

 

 

 

Istotne pozycje pozabilansowe zostały opisane w nocie 36 skonsolidowanego śródrocznego 

sprawozdania finansowego. 

 

 

6. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI 

WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM, A WCZEŚNIEJ 

PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK 

 

 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2022. 
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7. ISTOTNE ZDARZENIA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

 

 

7.1. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego 

Otrzymanie kolejnych istotnych zleceń 

W dniu 10 stycznia 2022 r. spółka zależna Emitenta – Selvita Inc. otrzymała od spółki 

biotechnologicznej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zlecenie na podstawie umowy ramowej, 

która została zawarta w dniu 22 sierpnia 2016 r., którego przedmiotem jest wsparcie platformy 

odkrywania leków klienta w zakresie chemii medycznej polegające na syntezie związków 

chemicznych wskazanych przez klienta. Wartość zlecenia, które będzie realizowane w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy, wynosi 4.717.440 USD (18.899.951,61 PLN przeliczonych po kursie 

średnim NBP 1 USD = 4,0064 PLN z dnia 10 stycznia 2022 r.).  

Współpraca Emitenta z Klientem trwa od 2016 r. Otrzymane zlecenie jest jednym z największych 

pojedynczych zleceń otrzymanych przez Emitenta.  

Ponadto, w dniu 18 stycznia 2022 r. spółka zależna Emitenta – Ardigen S.A otrzymała zlecenie 

o wartości całkowitej 1.191.967,00 EUR (5.387.810,04 PLN przeliczone po kursie 1 EUR = 4,5201 

PLN), na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 19 lutego 2018 r. z największych spółek 

farmaceutycznych z siedzibą w Niemczech. Przedmiotem zlecenia jest wsparcie działalności klienta 

w zakresie biologii obliczeniowej w procesie cyfrowej transformacji przetwarzania, dostępu, analizy 

i interpretacji danych (przy wykorzystaniu AI) w celu zredukowania czasu trwania i zwiększenia 

prawdopodobieństwa sukcesu projektów badawczo-rozwojowych klienta. Współpraca Ardigen 

z klientem trwa od 2018 r. 

 

Zmiany w Zarządzie 

W dniu 31 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała 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.  

Równolegle, z dniem 31 stycznia, Zarząd Emitenta otrzymał oświadczenie o rezygnacji Pani Edyty 

Jaworskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu bez wskazania przyczyn. 

 

Nabycie własności nieruchomości 

W dniu 7 marca 2022 r. Emitent, jako kupujący, zawarł z Ringier Axel Springer Polska spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”), umowę przenoszącą 

własność ("Umowa") niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, przy ulicy Podole, 

o łącznej powierzchni 10.930m2 ("Nieruchomość"), sąsiadującej z nieruchomością, na której trwa 
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obecnie budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze 

Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. Nabycie przedmiotowej Nieruchomości zabezpiecza 

możliwość dalszej rozbudowy infrastruktury laboratoryjnej i w przyszłości, umożliwiając tym 

samym dalszy wzrost organiczny Spółki. Nieruchomość została nabyta za cenę 8.744.000 złotych 

netto. 

 

Przyjęcie nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2022-2025 

W dniu 31 marca 2022 r. Spółka ogłosiła przyjęcie nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej 

Selvita na lata 2022-2025 („Strategia”). 

Cele biznesowe wskazane w poprzedniej strategii Spółki na lata 2020-23, ogłoszonej w dniu 29 

kwietnia 2020 r. raportem bieżącym nr 10/2020, zakładające wzrost przychodów ze sprzedaży do 

poziomu 300 mln zł, zwiększenie skali działalności poprzez akwizycje oraz ponad 1 mld zł 

kapitalizacji rynkowej zostały w pełni wykonane w poprzednim roku. W związku z powyższym 

Zarząd Spółki podjął decyzję o zaprezentowaniu nowej strategii rozwoju na lata 2022-2025. 

W tym okresie Selvita planuje trzykrotnie zwiększyć przychody ze sprzedaży (do 900 mln zł), 

utrzymując wysoką rentowność. Spółka zamierza realizować założenia strategii poprzez wzrost 

organiczny oraz akwizycje. Realizacja planowanych inwestycji pozwoli Selvicie stać się wiodącym 

globalnym przedklinicznym CRO. 

Strategia Rozwoju Grupy Selvita na lata 2022-2025 opiera się na trzech kluczowych celach: 

• Budowie kompleksowej oferty w zakresie odkrywania i rozwoju leków – uzupełnienie oferty 

drug discovery oraz budowa segmentu drug development; 

• Koncentracji na usługach o wysokiej wartości dla klienta – specjalizacja w wybranych 

obszarach terapeutycznych oraz rozwijanie unikalnych kompetencji; 

• Rozwoju działalności Grupy na największych rynkach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 

Brytanii – zwiększenie zespołów oraz potencjalnie nowe lokalizacje laboratoriów.  

Na realizację Strategii Spółka planuje przeznaczyć środki w łącznej wysokości około 950 mln zł, 

z czego ok. 180 mln zł na finansowanie rozwoju organicznego, ok. 270 mln zł na rozbudowę 

infrastruktury laboratoryjnej i ok. 500 mln zł na akwizycje. Zarząd Selvita przewiduje, że wydatki 

inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z grantów oraz za pomocą kredytów 

bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych (zakładany docelowy poziom dług 

netto do EBITDA poniżej 3x). 

 

Uzyskanie zezwolenia na inwestycje podlegające ulgom podatkowym 

W dni 12 kwietnia 2022 r. Spółka zależna – Selvita d.o.o. otrzymała decyzję Ministra Gospodarki 

i Zrównoważonego Rozwoju nr 517-03-02-01-01-22-8 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w przedmiocie 

wydania zezwolenia na inwestycje podlegające ulgom podatkowym. Uzyskanie tego zezwolenia 

umożliwi spółce skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym w wysokości 25% poniesionych 

wydatków inwestycyjnych w okresie od 26 marca 2021 r. do 26 marca 2024 r.  
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7.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym 

Otrzymanie istotnego zlecenia  

W dniu 3 października spółka zależna Emitenta, Selvita d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, otrzymała 

zlecenie rozszerzające zakres dotychczasowej współpracy w ramach umowy na świadczenie usług 

badawczych z dnia 16 lipca 2015 r., aneksowanej 18 lipca 2022 r. ("Zlecenie"), zawartej pomiędzy 

Spółką wraz z jej spółkami zależnymi a jedną z największych grup spółek farmaceutycznych 

w Europie ("Klient"). Przedmiotem Zlecenia są usługi ADME/DMPK, w tym usługi profilowania 

fizykochemicznego oraz usługi analityczne, które mają wspierać programy badawcze Klienta. 

Rozszerzenie zlecenia spowoduje podwyższenie szacowanej wartości Zlecenia o kwotę EUR 

1.400.000 (PLN 6.758.080 po kursie 1 EUR = 4,8272 PLN) do kwoty EUR 3.600.000 (PLN 17.377.920 

po kursie 1 EUR = 4,8272 PLN). Łączna wartość usług, które zostały zrealizowane przez Grupę 

kapitałową Selvita na rzecz spółek z grupy kapitałowej Klienta w ośmiu miesiącach 2022 r. wyniosła 

EUR 2.727.134 (PLN 13.164.419 przeliczone po kursie 1 EUR = 4,8272 PLN). 

 

7.3 Zdarzenia nietypowe występujące w okresie sprawozdawczym 

COVID-19 

W okresie sprawozdawczym trwała Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w pierwszym 

kwartale 2020 r., zaś z dniem 16 maja 2022 r. zniesiony został stan epidemii, a obowiązywać zaczął 

stan zagrożenia epidemicznego. Emitent obecnie nie odnotowuje negatywnego wpływu Covid-19 

na efektywność operacyjną oraz terminowość w zakresie realizowanych usług.  

W szczególności w raportowanym okresie stopniowo zwiększały się bezpośrednie kontakty 

biznesowe oraz fizyczny udział w konferencjach, do poziomu z przed pandemii, co ma zasadnicze 

znaczenie dla realizacji i sprzedaży oferowanych przez Emitenta usług, a dotychczas stanowiło 

największe wyzwanie z perspektywy Emitenta w ostatnich kwartałach. Zarząd Emitenta oczekuje, 

że wobec zniesienia dotychczasowych obostrzeń związanych z Covid-19 tendencja ta utrzyma się 

w kolejnych kwartałach. 

Zarząd Spółki na bieżąco analizuje sytuację Emitenta. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie 

wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną 

zakomunikowane niezwłocznie po ich wystąpieniu. 

 

Konflikt w Ukrainie 

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, Zarząd Emitenta dokonał analizy wpływu trwającego 

konfliktu na działalność prowadzoną przez Emitenta. Zarząd nie zidentyfikował istotnych ryzyk, 

które mogłyby wpłynąć na działalność Emitenta na moment sporządzenia niniejszego 

sprawozdania. W szczególności wskazać należy, że Emitent nie posiada aktywów na terenie 

Ukrainy, jak również nie prowadzi działalności na terenie Ukrainy i Rosji. Udział podmiotów 

z Ukrainy, Białorusi czy Rosji jako klientów i dostawców w strukturze Emitenta jest nieistotny. 

Niemniej jednak z uwagi na ryzyka związane z działaniami Rosji, w tym potencjalne ryzyko rozlania 

się obecnej inwazji Rosji na Ukrainę na sąsiednie kraje, a także z uwagi na dynamiczny 
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i nieprzewidywalny charakter obecnej sytuacji na Ukrainie, Zarząd Spółki na bieżąco analizuje 

sytuację Emitenta w kontekście tego ryzyka geopolitycznego. Ewentualne nowe okoliczności, 

mające istotny wpływ na wyniki finansowe i sytuację biznesową Emitenta, będą niezwłocznie 

przekazywane inwestorom.  
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. 

8. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE 

ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

 

OBSZAR DRUG DISCOVERY 

W trzecim kwartale zespół IDD kontynuował wsparcie działań sprzedażowych związanych 

z rozwojem biznesu biorąc udział w przygotowaniu ofert na zintegrowane projekty typu Drug 

Discovery. Starania te zaowocowały pozyskaniem kilku nowych projektów IDD w Q3 2022. Co więcej, 

zespół przyczynił się także do przedłużeń obecnych współprac z klientami z USA i Europy. 

Ponadto, w opisywanym okresie czasu zespół IDD zainicjował rutynowe spotkania przeglądowe 

prowadzonych zintegrowanych projektów odkrywania nowych leków (ang. Project Review Meeting, 

PRM). Wiele z tych projektów zostało w ten sposób przeanalizowanych, podsumowanych  

i wyznaczono w nich dalsze cele naukowe. Rozpoczęto także prace nad planowaniem 

wewnętrznego programu szkoleniowego (IDD Project Leader) dla obecnych i aspirujących 

kierowników projektów. Program zostanie rozpoczęty w Q4 2022 i ma docelowo zapewnić 

przyspieszenie procesu kształcenia liderów projektów w celu realizacji planów rozwoju Selvity jako 

uznanego CRO. 

W Q3 2022 kontynuowano rozwój i wzrost zespołu IDD. Zatrudniono szóstego członka zespołu, 

specjalistę ze znaczącym, międzynarodowym doświadczeniem w zakresie DMPK, tym samym 

znacznie uzupełniając wiedzę specjalistyczną Spółki. Kontynuowano ponadto rekrutację 

dodatkowych członków zespołu w dziedzinie farmakologii i chemii medycznej. Rozmowy 

prowadzono z kilkoma wybitnymi naukowcami we wskazanych dziedzinach. Zespół jest na dobrej 

drodze do osiągnięcia planowanej wielkości 10 specjalistów. 

Dział chemii obliczeniowej kontynuował swój rozwój, aby móc wspierać projekty IDD poprzez 

analizę danych dostępnych w domenie publicznej, analizę SAR w czasie trwania projektów oraz 

projektowanie struktur.  Struktury ligandów nowej generacji były tworzone w oparciu o strukturę 

białek przy użyciu technik wirtualnych, takich jak wirtualne badanie przesiewowe lub 

skoncentrowane dokowanie w celu identyfikacji kluczowych interakcji ligand-białko. W dalszym 

ciągu Selvita poszerza wachlarz narzędzi do modelowania i kładzie duży nacisk na zastosowanie 

metod sztucznej inteligencji do odkrywania leków. W tym celu zatrudniono doświadczonych 

specjalistów. Spodziewamy się, że AI stanie się obszarem dynamicznego wzrostu w biznesie DD.  

W trzecim kwartale 2022 r. naukowcy byli zaangażowani w dwa projekty grantowe wspierane przez 

NCBiR: 

1) Stworzenie platformy ProBiAI do tworzenia celowanych bibliotek związków bioaktywnych 

poprzez zastosowanie uczenia maszynowego oraz integrację procesów projektowania, syntezy 

równoległej i automatycznego oczyszczania, które wszystkie zostały zoptymalizowane przy użyciu 

metod sztucznej inteligencji w celu przyspieszenia procesu odkrywania leków.  
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2) Platforma technologiczna nowych generacji leków przeciwko chorobom wywoływanym przez 

koronawirusy, w szczególności SARS-CoV-2. Projekt poświęcony jest stworzeniu platformy 

usługowej umożliwiającej odkrywanie innowacyjnych leków zwalczających zakażenia 

koronawirusami, w szczególności COVID-19, w oparciu o wysokowydajne badanie przesiewowe 

celowanej biblioteki związków o potencjalnych właściwościach przeciwwirusowych 

Prace nad obiema platformami przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem osiągając 

kolejne kamienie milowe.  

Dział pozostaje bardzo aktywny w inicjowaniu oraz wprowadzaniu nowatorskich technik syntezy 

min. znakowanie cząsteczek za pomocą tzw. “zimnych izotopów”, synteza z zastosowaniem 

fotochemii, oraz synteza peptydów. W przypadku syntezy peptydów zaobserwowano duży wzrost 

zainteresowania wśród naszych partnerów co zaowocowało nowym projektem IDD w portfolio. 

W Q3 2022 naukowcy Selvity uczestniczyli w kilku międzynarodowych konferencjach poświęconych 

rozwojowi leku oraz chemii medycznej, zarówno jako prezenterzy, wykładowcy bądź słuchacze co 

pozwoliło na kontynuację budowania wizerunku Selvity na arenie międzynarodowej przemysłu 

biotechnologicznego. Dział Farmakologii i Badań Translacyjnych Selvity kontynuował w Q3 2022 

roku realizację projektów IDD oraz zintegrowanych projektów z zakresu farmakologii, a także 

oddzielnych usług dla swoich klientów. 

Integracja naukowa z laboratoriami w Krakowie była kontynuowana i obejmowała wizytę grupy 

biologów z placówki krakowskiej, dyskusje związane z wprowadzeniem AI do procesu DD ze 

szczególnym uwzględnieniem RNAseq, przegląd naukowy projektów IDD w Selvita, a także analizę 

ofert naszych konkurentów w sferze onkologii. W Krakowie zatrudniono kierownika laboratorium 

in vivo, którego głównym zadaniem jest zapewnienie funkcjonowania nowej placówki, rekrutacja 

personelu, zorganizowanie badan PK oraz przygotowanie modeli onkologicznych. 

Zespół Translacyjny rozpoczął dyskusje z kilkoma potencjalnymi PI (Principal Investigator) w związku 

z możliwym wzrostem liczby ośrodków klinicznych zaangażowanych w zbieranie istniejących 

próbek (płuca) i pobieranie nowego typu próbek do badań (różne typy nowotworów, w tym 

nowotwory piersi, skóry, układu moczowego, hematologiczne). 

Grupa farmakologii in vitro nadal wspiera identyfikację i optymalizację hitów oraz substancji 

wiodących w różnych projektach odkrywania leków, zarówno poprzez testowanie związków in vitro, 

jak i analizę ex vivo próbek zwierzęcych pochodzących z badań in vivo. Testowanie kandydatów na 

leki, badania translacyjne, badania i analiza biomarkerów były kontynuowane dla kilku klientów 

z użyciem pobranych tkanek ludzkich. Zakupiono sprzęt do znakowania pojedynczych komórek. 

W Q3 2022 większość prac w Zespole Farmakologii in vivo koncentrowała się na infekcjach 

wirusowych, chorobach zwłóknieniowych, chorobach żołądka i jelit, stanach zapalnych i stanach 

zapalnych układu odpornościowego. Oprócz testowania związków w wielu badaniach na różnych 

modelach zwierzęcych, zespół położył duży nacisk na opracowanie nowych, odpowiednich 

z klinicznego punktu widzenia modeli i procedur, takich jak nebulizacja i inhalacja suchej substancji, 

oraz na stworzenie laboratorium i uzyskanie odpowiednich licencji na systemy obrazujące. 

Ponadto zgodnie z planem postępuje zbieranie próbek tkanek z różnych modeli zwierzęcych, które 

będą przeznaczone do stworzenia biobanków tkanek. 
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W Q3 2022 roku działalność Działu Biologii Molekularnej i Komórkowej skupiona była na realizacji 

projektów z zakresu Drug Discovery opartych na analizach SAR (ang. Structure-Activity Relationship), 

w których rola naukowców polegała na opracowaniu testów biochemicznych i komórkowych 

charakteryzujących aktywność i mechanizm działania nowych cząsteczek o potencjalnym 

znaczeniu terapeutycznym. Tym samym, niespełna 50% naukowców działu realizowało projekty 

o charakterze FTE polegające na opracowaniu nowych substancji leczniczych dla firm 

biotechnologicznych i koncernów farmaceutycznych z Europy i USA. Warto podkreślić, 

iż w opisywanym okresie czasu rozpoczęto realizację kilku nowych projektów typu FTE z klientami 

z UE, UK oraz USA. Jednym z nich jest projekt typu Drug Discovery dla europejskiego klienta 

w zakresie neurobiologii. Jego nowatorskość polega na projektowaniu i syntezie peptydów oraz 

kaskady testów do analizy zarówno ich efektywności działania jak i selektywności. Dodatkowo, 

rozpoczęto także współprace z kilkoma innymi firmami europejskimi. 

W trzecim kwartale 2022 zespół analiz przesiewowych o wysokiej przepustowości (ang. High-

Throughput Screening) razem z zespołem obrazowania wieloparametrycznego (ang. High-Content 

Screening) rozpoczął realizację projektu HCS-HTS polegającego na analizie biblioteki ponad 100 

tysięcy związków. Projekt realizowany jest dla klienta z Europy. W tym samym czasie do CMBD 

dostarczono dodatkową bibliotekę 200 tysięcy związków, która jest już oferowana klientom. Zespół 

analiz biofizycznych zainstalował dwie nowoczesne maszyny analizujące powinowactwo leków do 

ich białek docelowych, które wspomogą analizy fragmentów w procesie odkrywania nowych leków 

(ang. Fragment-based Drug Design). Dodatkowo, rozpoczęto nowe projekty typu FFS dla klientów 

z Europy, USA i Azji. 

Ponadto w opisywanym okresie naukowcy Działu Biologii Molekularnej i Komórkowej realizowali 

trzy projekty dofinansowane przez NCBiR. W pierwszym z nich pt.: „HiScAI – Opracowanie platformy 

badań fenotypowych, opartej na technologii high-content screening, z analizą za pomocą algorytmów 

sztucznej inteligencji w celu odkrywania nowych leków w chorobach neurozapalnych i zwłóknieniowych”, 

realizowanym wspólnie z naukowcami firmy Ardigen, kontynuowano opracowanie protokołów 

eksperymentalnych umożliwiających wieloparametryczną analizę zmian fenotypowych komórek 

przy udziale technologii HCS oraz algorytmów sztucznej inteligencji. W H1 2022 zespół grantowy 

zakończył prace laboratoryjne w ramach pierwszego etapu projektu (Prace Przemysłowe) poprzez 

opracowanie zestawu testów wieloparametrycznych w zakresie schorzeń neurozapalnych. 

Obecnie testy te są poddawane automatyzacji w celu zwiększenia wydajności. Jednocześnie 

rozpoczęto opracowanie testów w zakresie chorób zwłóknieniowych. W drugim projekcie 

zatytułowanym „Platforma technologiczna dla nowych generacji leków przeciw chorobom 

spowodowanym przez koronawirusy, w szczególności SARS-CoV-2” naukowcy CMBD wspierali 

aktywności chemików przeprowadzając testy biochemiczne i komórkowe w celu analizy cząsteczek 

o potencjalnej aktywności antywirusowej. W H1 rozpoczęto także aktywności w ramach trzeciego 

grantu „Stworzenie platformy ProBiAl do produkcji celowanych bibliotek związków biologicznie 

czynnych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, integrującej projektowanie, syntezę 

równoległą i automatyczne oczyszczanie optymalizowanymi przy wykorzystaniu sztucznej 

inteligencji, w celu przyspieszenia procesu odkrywania leków”. Aktywności te polegały na 

planowaniu formatu doświadczeń oraz zamówieniu niezbędnych odczynników. 

W trzecim kwartale 2022 r., oprócz przychodów generowanych przez chemię medyczną i projekty 

zintegrowane, znaczna część przychodów z działalności Drug Discovery pochodziła z produkcji 
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i oczyszczania białek rekombinowanych oraz analizy strukturalnej kompleksów białkowo-

ligandowych, w czym specjalizuje się Dział Biochemii w Krakowie. Wysokiej jakości białka 

rekombinowane są produkowane przy użyciu zarówno bakteryjnych, jak i eukariotycznych 

(komórki owadzie i ssacze) systemów ekspresji, które umożliwiają wytwarzanie szerokiej gamy 

białek, w tym tych, których produkcja jest stosunkowo trudna. Podobnie, w ramach kilku trwających 

projektów oczyszczono białka o jakości krystalicznej, które wykorzystano do wytworzenia wysokiej 

jakości kryształów dyfrakcyjnych, a następnie do rozwiązania struktury i budowy modelu 3D. 

Te projekty badawcze były realizowane dla klientów z Europy i USA, reprezentujących światowe 

koncerny farmaceutyczne i biotechnologiczne, a także dla mniejszych firm biotechnologicznych 

zajmujących się odkrywaniem leków. Znacząca liczba projektów realizowanych w Dziale Biochemii 

w Q3 2022 r. jest niewątpliwie związana z rozpoznawalnością  marki usług Platform Produkcji Białek 

Rekombinowanych oraz Biologii Strukturalnej Selvita. Ponadto, w trzecim kwartale 2022 r. Dział 

Biochemii kontynuował ze znaczącym postępem realizację projektu współfinansowanego przez 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Projekt ten ma na celu rozbudowę Platformy Biologii 

Strukturalnej związanej z krystalografią i analizą strukturalną kompleksów białkowo-ligandowych. 

Obejmuje on opracowanie i wdrożenie metod wytwarzania i krystalizacji różnych klas białek jako 

celów molekularnych, które są potencjalnie ważne w procesie odkrywania leków. 

W III kwartale 2022 roku dział DMPK Selvity koncentrował się na rozwoju portfolio testów pomiędzy 

oddziałami w Krakowie i Zagrzebiu, w celu zaspokojenia zapotrzebowania na nowe usługi 

badawcze. W wyniku poszerzenia oferty zaobserwowano wzrost przychodów, zarówno 

z samodzielnych usług badań przesiewowych jak i zintegrowanych projektów odkrywania leków 

z firmami biotechnologicznymi, średnimi i dużymi firmami z branży farmaceutycznej oraz firmami 

wirtualnymi. Zarówno w Krakowie, jak i Zagrzebiu poczyniono inwestycje w dalszą automatyzację 

badań przesiewowych in vitro, co powinno przełożyć się na jeszcze szybszy czas realizacji 

i optymalizację procesu badań przesiewowych. Usługi DMPK obejmują pełny zestaw 

standardowych testów ADME „in vitro” wymaganych do realizacji projektów odkrywania leków, 

badania PK, badania PK/PD, badania toksykologiczne na gryzoniach „in vivo”; oraz wsparcie 

bioanalityczne GLP (kliniczne). 

 

OBSZAR BADAŃ REGULACYJNYCH 

W trzecim kwartale 2022 analogicznie jak w poprzednich kwartałach roku Dział Rozwoju i Badań 

Kontraktowych pracował w obrębie trzech zespołów: Laboratorium Analitycznego, Laboratorium 

Kontroli Jakości oraz Laboratorium Testów Biologicznych. 

W Q3 2022 Laboratorium Analityczne wspierało jedną z największych firm farmaceutycznych 

w procesach związanych rozwojem, optymalizacją i walidacją metod analitycznych dla 

zarejestrowanych i nowych produktów. 

Kontynuowana była współpraca z kluczowym klientem działającym w obszarze leków 

innowacyjnych. Dla jednego z nowych produktów małocząsteczkowych wykonywano prace 

związane z optymalizacją i walidacja metod analitycznych i kontynuowano badania stabilności. 

Projekt był realizowany w ramach współpracy FTE. W obszarze związanym z rozwojem metod, 

testami degradacji i walidacją metod analitycznych pozyskano również nowego znaczącego klienta 

z branży farmaceutycznej. 
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W obszarze leków biologicznych wykonywane były badania stabilności dla serii produktu 

gotowego, wykorzystywanej do badań toksykologicznych oraz badania certyfikujące kolejny 

produkt. 

Rozszerzono współpracę z jednym z klientów działających na rynku US pozyskując kolejne 

kontrakty związane z badaniami stabilności i pełną charakteryzacją wielkocząsteczkowej substancji 

czynnej. 

Zakupiono nowe aparaty typu LC-MS oraz GC-MS w celu poszerzenia portfolia i zwiększenia 

przepustowości dla projektów związanych z analizą nitrozoamin w substancjach czynnych oraz 

produktach leczniczych.  

W zakresie analiz GC liczba zleceń z zakresu analizy związków nisko i średnio lotnych utrzymywana 

była na stałym poziomie natomiast wzrosła ilość zapytań i zleceń dedykowanych do techniki GC-

MS lub GC-MS/MS. Wzrosła na przykład liczba zleceń od jednego z kluczowych klientów pod kątem 

analizy zanieczyszczenia, które zostało wytypowane przez jednostki dopuszczające do obrotu jako 

związek chemiczny, którego zawartość powinna być monitorowana. 

Biorąc pod uwagę techniki oparte na spektrometrii masowej laboratorium realizuje coraz więcej 

projektów dotyczących identyfikacji nieznanych zanieczyszczeń. 

Podpisano również nowe kontrakty na transfery metod dla kolejnych leków biologicznych.  

Dla stałych klientów agrochemicznych kontynuowano projekty z zakresu walidacji metod i analiz 

5- szarżowych, jak również rozpoczęto badania fizyko-chemiczne substancji aktywnych i formulacji. 

Zespół prowadzący badania bioanalityczne w trzecim kwartale tego roku zwiększył liczbę 

prowadzonych badań, zarówno w rygorze GLP/GCP, jak i tych wspierających badania rozwojowe. 

W tym celu zakupiony został także spektrometr masowy typu potrójny kwadrupol, który pozwolił 

na realizację większej liczby projektów w tym samym czasie. Zespół zajmujący się badaniami 

proteomicznymi, zwiększył swoją przepustowość poprzez zakup najnowszej generacji 

wysokorozdzielczego spektrometru masowego, który pozwolił jednocześnie na rozszerzenie 

portfolio o nowe pozycje w ramach zaawansowanych badań proteomicznych. Zespół w połączeniu 

ze specjalistami z innych dziedzin, rozpoczął także realizację projektów w ramach charakterystyki 

białek zgodnie z wytycznymi ICH.  

W Q3 2022 roku działalność Laboratorium Testów Biologicznych była skupiona na realizacji 

projektów dla leków biologicznych przy zastosowaniu metod komórkowych, biochemicznych 

i biofizycznych. Przeprowadzono w standardzie GMP szereg rutynowych badań zwolnieniowych 

(ang. Batch release testing) i stabilnościowych kilku leków biologicznych, z różnych klas, dla klientów 

europejskich, z USA oraz Australii. W Q3 2022 roku kontynuowano realizację projektów związanych 

z kwalifikacją testów biologicznych dla szczepionek peptydowych mających w przyszłości wspomóc 

terapię pacjentów z nieoperacyjnym czerniakiem oraz produktu biologicznego o właściwościach 

cytostatycznych i immunoterapeutycznych mającego zastosowanie w terapii nowotworów. 

Ponadto kontynuowano optymalizację metody biologicznej dla nowego leku biologicznego dla 

europejskiego klienta. W Q3 2022 roku laboratoria zostały wyposażone w dwa dodatkowe 

wielomodułowe czytniki mikropłytek. 

W obszarze badań regulatorowych i zwolnieniowych w Laboratorium Kontroli Jakości wykonywano 

certyfikacje substancji aktywnych oraz produktów gotowych biologicznych i małocząsteczkowych 
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dla kilku stałych firm farmaceutycznych, powiększając portfolio testowanych produktów o leki 

weterynaryjne. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi firm farmaceutycznych kontynuowano 

testy trwałości produktów sezonowanych w kontrolowanych warunkach w komorach 

klimatycznych. W trzecim kwartale zakończono transfer jednego nowego produktu, kolejny 

transfer jest w toku. 

 

ARDIGEN S.A.  

Ardigen jest szybko rosnącą spółką bioinformatyczną działającą na globalnym rynku 

farmaceutycznym i biotechnologicznym, specjalizującą się w wykorzystaniu technologii sztucznej 

inteligencji (Artificial Intelligence) w procesie opracowywania nowych terapii i leków innowacyjnych. 

W trzecim kwartale 2022 do portfolio klientów Ardigen dołączyły trzy firmy z listy największych firm 

farmaceutycznych na świecie. Ten segment klientów ma największy potencjał wzrostu przychodów 

na co Spółka liczy w kolejnych latach.  

Jednym z elementów strategii Ardigen jest dostarczanie firmom biotechnologicznym 

i farmaceutycznym, złożonych rozwiązań opartych na produktach firm trzecich. W minionym 

kwartale Spółka uzyskała certyfikację AWS stając się oficjalnym partnerem AWS - dostawcy 

platformy Cloud szeroko wykorzystywanej przez firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne 

w projektach klasy AI in Drug Discovery 

 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA 

IMMUNOLOGIA 

W trzecim kwartale Spółka kontynuowała prace nad rozwojem platformy TCRact w tym nad jej 

kluczowym elementem - komponentem przewidywania wiązania TCRów (z ang. T-cell receptor) 

limfocytów T do pHLA (z ang. human leukocyte antigen). Baza danych, stanowiąca podstawę dla 

procesów uczenia maszynowego, została zasilona przez nowe dane przekraczając liczbę 

4 milionów obserwacji.  

W tym okresie rozpoczęto również badania eksperymentalne we współpracy z niemiecką firmą 

CRO, która używając specjalistycznej technologii generuje unikalne dane do bazy Ardigen 

pHLA:TCR. Ponadto, w ramach klinicznego badania obserwacyjnego NCT04994093 zrekrutowano 

łącznie ponad 80 pacjentów z rakiem jelita grubego. Próbki biologiczne uzyskane w ramach tego 

badania mają docelowo służyć do pozyskania kolejnych obserwacji zasilających bazę danych 

Ardigen pHLA:TCR. Obecnie toczą się eksperymenty laboratoryjne u 3 europejskich 

podwykonawców wyspecjalizowanych w poszczególnych etapach procesu eksperymentalnego 

zaprojektowanego przez immunologów Ardigen. 

Dodatkowo w trzecim kwartale odbywały się intensywne konsultacje z członkami rady naukowej. 

 

MIKROBIOM 

W trzecim kwartale skupiono uwagę na finalizacji ostatniego etapu projektu BioForte, 

współfinansowanego przez NCBiR. W okresie tym realizowane były eksperymenty laboratoryjne 

walidujące platformę Ardigen Microbiome Platform, która powstała w wyniku prac badawczo-
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rozwojowych. Walidacji poddano selekcję szczepów bakteryjnych dokonaną przez rozwijaną 

platformę. Poprzez analizę próbek metodą real-time PCR oznaczono obecność 

charakterystycznych sekwencji należących do danych szczepów w każdej z próbek. Sekwencje te 

zostały wytypowane przez algorytm AI jako różnicujące dwie grupy pacjentów. Dodatkowo szczepy 

wybrane w wyniku działania platformy, z racji przewidywanej przez algorytmy AI probiotyczności, 

zostały poddane testom na faktyczne posiadanie tej cechy. Cechy warunkujące probiotyczność, 

takie jak między innymi ogólna hodowalność, zdolność do adhezji w nabłonku jelita, 

niepatogenność, brak oporności na typowe antybiotyki, są wyznaczane obecnie przez 

podwykonawcę. Wynikiem walidacji będzie ocena faktycznej probiotyczności szczepów 

w warunkach laboratoryjnych. 

Pozytywny wynik eksperymentów potwierdzi poprawność działania Ardigen Microbiome Platform 

w zakresie selekcji szczepów bakteryjnych oraz dokładności ustalania składu kandydata probiotyku 

nowej generacji. Ponadto, w raportowanym okresie, przygotowana została aplikacja z graficznym 

interfejsem ułatwiająca korzystanie z platformy pomimo jej dużej złożoności. 

 

OBRAZOWANIE BIOMEDYCZNE 

W trzecim kwartale roku 2022 Spółka kontynuowała prace rozwojowe w obszarze Obrazów 

Biomedycznych wynikające z przyjętej końcem zeszłego roku strategii. Prace te koncentrują się na 

obszarze zastosowań metod uczenia maszynowego wspierających wczesny etap procesu 

odkrywania leków małocząsteczkowych przy wykorzystaniu danych obrazowych pochodzących 

z eksperymentów screeningu fenotypowego (Phenotypic Drug Discovery Platform). W minionym 

okresie zespół pracował nad podstawowymi funkcjonalnościami platformy z zakresu 

przewidywania mechanizmu działania związków oraz identyfikacji hitów. Rezultaty związane 

z technologią do przewidywania mechanizmu działania związków zostały zaprezentowane na 

konferencji w Bostonie organizowanej przez Society for Biomolecular Imaging and informatics. 

Ważnym wydarzeniem trzeciego kwartału roku 2022 było podpisanie umowy, w ramach której 

Ardigen dołączył do ‘JUMP-Cell Painting Consortium’ obok takich firm jak Amgen, Astra Zeneca, 

Bayer, Biogen, Eisai, Janssen, Merck KGaA, Pfizer, Servier i Takeda. Konsorcjum tworzy największy 

na świecie zbiór danych obrazowych charakteryzujący zmiany fenotypowe komórek spowodowane 

działaniem związków małocząsteczkowych. Dołączenie do konsorcjum istotnie wspomaga prace 

badawcze eksplorujące możliwości udoskonalenia istniejących rozwiązań technologicznych, jak 

również wzmacnia wiarygodność i rozpoznawalność Spółki w tym obszarze. 
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9. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ SELVITA 

 

 

PODMIOT DOMINUJĄCY 

Firma Spółki Selvita spółka akcyjna 

Siedziba ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 383040072 

NIP 6762564595 

Forma prawna  spółka akcyjna 

Numer w KRS  0000779822 

Strona www www.selvita.com 

PODMIOTY ZALEŻNE  

Firma Spółki  Selvita Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 122456205 

NIP 676-245-16-49 

Forma prawna  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Numer w KRS  0000403763 

Wspólnicy 100% udziałów posiada Selvita S.A. 

 

Firma Spółki  Selvita Inc. 

Siedziba  Boston, MA, USA 

Wspólnicy 100% udziałów posiada Selvita S.A. 

Kapitał zakładowy 1 USD 

Data utworzenia marzec 2015 r. 

 

Firma Spółki  Selvita Ltd. 

Siedziba  Cambridge, Wielka Brytania 

Wspólnicy 100% udziałów posiada Selvita S.A. 

Kapitał Zakładowy 20.000 GBP 

Data utworzenia kwiecień 2015 r. 

 

Firma Spółki  Selvita d.o.o. 

Siedziba  Prilaz brauna Filipovića 29, HR-10000 Zagrzeb, Chorwacja 

Wspólnicy 100% udziałów posiada Selvita S.A. 

Kapitał Zakładowy HRK  51.000.000 

 

Firma Spółki  Ardigen Spółka Akcyjna 

Siedziba  ul. Podole 76, 30-394 Kraków 

REGON 362983380 

NIP 676-249-58-65 

Forma prawna  Spółka Akcyjna 

Numer w KRS  0000585459 

Wspólnicy 
Selvita S.A. posiada 46,67% akcji uprawniających do wykonywania 53,98% 

głosów 

Firma Spółki  Ardigen Inc. 

Siedziba  San Francisco, Kalifornia, USA 

Wspólnicy 100% udziałów posiada Ardigen S.A. 

Kapitał Zakładowy 100.000 USD 

Data utworzenia Luty 2021 r.  

  

http://www.selvita.com/
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10. ORGANY KORPORACYJNE EMITENTA 

 

 

ZARZĄD  

Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu 

Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu 

Mirosława Zydroń – Członek Zarządu 

Adrijana Vinter – Członek Zarządu 

Dariusz Kurdas – Członek Zarządu 

Dawid Radziszewski – Członek Zarządu 

 

RADA NADZORCZA 

Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Paweł Przewięźlikowski – Członek Rady Nadzorczej 

Rafał Chwast – Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Chabasiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej  

 

KOMITET AUDYTU 

Rafał Chwast – Przewodniczący Komitetu Audytu 

Piotr Romanowski – Członek Komitetu Audytu 

Tadeusz Wesołowski – Członek Komitetu Audytu 

Wojciech Chabasiewicz – Członek Komitetu Audytu 

 

KOMITET WYNAGRODZEŃ  

Paweł Przewięźlikowski – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń 

Jacek Osowski – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń 

Piotr Romanowski – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń 

 

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w Zarządzie Spółki.  W dniu 31 stycznia 2022 r. Rada 

Nadzorcza Emitenta powołała 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.  

Równolegle, z dniem 31 stycznia, Zarząd Emitenta otrzymał oświadczenie o rezygnacji Pani Edyty 

Jaworskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu.  
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11. INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO 

LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM 

ZGROMADZENIU SPÓŁKI ORAZ O AKCJACH POSIADANYCH PRZEZ CZŁONKÓW 

ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

AKCJE POSIADANE PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH  

na dzień publikacji raportu 

Imię i nazwisko 

akcjonariusza 

Akcje 

uprzywilejowane* 

Pozostałe 

akcje 
Suma akcji 

% kapitału 

zakładowego 

Suma  

głosów 

% głosów  

na WZ 

Zarząd       

Bogusław 

Sieczkowski 
550 000 392 417 942 417 5,13% 1 492 417 6,84% 

Miłosz Gruca - 60 760 60 760 0,33% 60 760 0,28% 

Mirosława  

Zydroń 
- 42 909 42 909 0,23% 42 909 0,20% 

Adrijana Vinter - 12 000 12 000 0,07% 12 000 0,05% 

Dawid  

Radziszewski 
- 4 472 4 472 0,02% 4 472 0,02% 

Dariusz Kurdas - 4 286 4 286 0,02% 4 286 0,02% 

Rada Nadzorcza       

Paweł 

Przewięźlikowski  
2 932 000  920 663 3 852 663  20,99%  6 784 663  31,07%  

Tadeusz Wesołowski 

(bezpośrednio)  
-   84 975   84 975  0,46%   84 975  0,39%   

Tadeusz Wesołowski 

(poprzez Augebit FIZ)  
-   1 047 738   1 047 738   5,71%   1 047 738   4,80%   

Piotr Romanowski  -  100 000  100 000  0,54%  100 000  0,46%  

Rafał Chwast  -  121 115  121 115  0,66%  121 115  0,56%  

* Akcje są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na WZ  
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AKCJE POSIADANE PRZEZ ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  

na dzień publikacji niniejszego raportu  

Akcjonariusz Suma akcji % akcji Głosy % głosów 

Paweł Przewięźlikowski  3 852 663  20,99%  6 784 663  31,07%  

Bogusław Sieczkowski  942 417  5,13%  1 492 417  6,84%  

Nationale Nederlanden OFE  1 901 000  10,36%  1 901 000  8,71%  

TFI Allianz Polska*  1 801 928 9,82%  1 801 928 8,26%  

Tadeusz Wesołowski (z Augebit FIZ)  1 132 713  6,17%  1 132 713  5,19%  

 

* W dniu 1 lipca doszło do połączenia TFI Allianz z Aviva Investors Poland TFI, o czym Spółka raportowała w raporcie bieżącym 

20/2022 z dnia 7 lipca 2022 r.   

 

W dniu 30 września 2022 roku Pan Paweł Przewięźlikowski, Członek Rady Nadzorczej dokonał na 

rzecz Spółki darowizny 28 000 akcji w związku z realizacją programu motywacyjnego.  

Przed darowizną Pan Paweł Przewięźlikowski posiadał 3 880 663 akcji, stanowiących 21,14% 

kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7 380 663 głosów, stanowiących 32,94% 

wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Po darowiźnie Pan Paweł 

Przewięźlikowski posiadał 3 852 663 akcji, stanowiących 20,99% kapitału zakładowego Spółki, 

dających prawo do 7 352 663 głosów, stanowiących 32,82% wszystkich głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy 

W dniu 30 września Pani Adrijana Vinter nabyła 12 000 akcji Spółki w związku z realizacją programu 

motywacyjnego. Przed tą transakcją Pani Adrijana Vinter nie posiadała żadnych akcji. Po nabyciu 

Pani Adrijana Vinter posiadała 12 000 akcji, stanowiących 0,07% kapitału zakładowego Spółki, 

dających prawo do 12 000 głosów, stanowiących 0,05% wszystkich głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy.  

Po okresie sprawozdawczym, w dniu 2 listopada 2022 roku, Pan Paweł Przewięźlikowski zwrócił się 

do Spółki z wnioskiem o zamianę 568 000 posiadanych akcji uprzywilejowanych serii A na akcje 

zwykłe na okaziciela. W wyniku zamiany łącznie 568 000 akcji imiennych serii A utraciło 

uprzywilejowanie co do prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki (uprzywilejowanie polegające 

na przyznaniu jednej akcji imiennej serii A dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). 

Wskutek dokonanej zamiany łącznie 568.000 akcji imiennych serii A utraciło uprzywilejowanie co 

do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki (uprzywilejowanie w zakresie przyznania jednej 

akcji imiennej serii A dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). 

W konsekwencji, aktualna struktura kapitału zakładowego Spółki w zakresie akcji serii A jest 

następująca: 

- 3.482.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A; 

- 568.000 zwykłych akcji na okaziciela serii A. 
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Przed dokonaniem przedmiotowej zamiany wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosiła 

14.684.379,20 zł, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosiła 22.405.474 

głosów. 

Po dokonaniu przedmiotowej zamiany wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie 

i wynosi 14.684.379,20 zł, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległa zmianie 

i wynosi obecnie 21.837.474 głosy. 

 

AKCJE POSIADANE PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH  

na dzień 30.09.2022 

Imię i nazwisko 

akcjonariusza 

Akcje 

uprzywilejo

wane* 

Pozostałe 

akcje 
Suma akcji 

% kapitału 

zakładowego 

Suma  

głosów 

% głosów  

na WZ 

Zarząd       

Bogusław Sieczkowski 550 000 392 417 942 417 5,13% 1 492 417 6,66% 

Miłosz Gruca - 60 760 60 760 0,33% 60 760 0,27% 

Mirosława  

Zydroń 
- 42 909 42 909 0,23% 42 909 0,19% 

Adrijana Vinter - 12 000 12 000 0,07% 12 000 0,05% 

Dawid  

Radziszewski 
- 4 472 4 472 0,02% 4 472 0,02% 

Dariusz Kurdas - 4 286 4 286 0,02% 4 286 0,02% 

Rada Nadzorcza       

Paweł 

Przewięźlikowski  
3 500 000   352 663   3 852 663   20,99%   7 352 663   32,82%   

Tadeusz Wesołowski 

(bezpośrednio)  
-    84 975    84 975   0,46%    84 975   0,38%    

Tadeusz Wesołowski 

(poprzez Augebit FIZ)  
-    1 047 738    1 047 738    5,71%    1 047 738    4,68%    

Piotr Romanowski  -  100 000  100 000  0,54%  100 000  0,44%  

Rafał Chwast  -  121 115  121 115  0,66%  121 115  0,54%  

* Akcje są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na WZ  
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AKCJE POSIADANE PRZEZ ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI na dzień 30.09.2022 

Akcjonariusz Suma akcji % akcji Głosy % głosów 

Paweł Przewięźlikowski  3 852 663   20,99%   7 352 663   32,82%   

Bogusław Sieczkowski  942 417   5,13%   1 492 417   6,66%   

Nationale Nederlanden OFE  1 901 000   10,36%   1 901 000   8,48%   

TFI Allianz Polska*  1 801 928  9,82%   1 801 928 8,04%   

Tadeusz Wesołowski (z Augebit FIZ)  1 132 713   6,17%   1 132 713   5,06%   

 

* W dniu 1 lipca doszło do połączenia TFI Allianz z Aviva Investors Poland TFI, o czym Spółka raportowała w raporcie bieżącym 

20/2022 z dnia 7 lipca 2022 r.   
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12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O PRZYJĘTYCH ZASADACH 

RACHUNKOWOŚCI 
 

 

Zarząd Selvita S.A. potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Selvita S.A. sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami 

rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 

i finansową Grupy Kapitałowej Selvita oraz jej wynik finansowy. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita zawiera prawdziwy obraz rozwoju 

i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Selvita w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 
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13. POZOSTAŁE INFORMACJE  

 

 

 

Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

Brak. 

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na warunkach innych niż rynkowe 

Nie wystąpiły. 

Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji  

Selvita Services sp. z o.o. oraz Selvita d.o.o. są gwarantami (poręczycielami) umowy kredytowej 

zawartej w dniu 21 grudnia 2020 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Umowa Kredytowa przewiduje na rzecz Kredytodawcy mechanizm rozszerzenia odpowiedzialności 

za zobowiązania wynikające z Umowy Kredytowej na spółkę zależną Emitenta, w przypadku, gdyby 

udział Emitenta oraz Poręczycieli w skonsolidowanej EBITDA Grupy Kapitałowej Selvita S.A. spadł 

poniżej 75%. 

Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 

finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji 

zobowiązań przez Emitenta 

Nie dotyczy. 

Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki 

w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

Wyniki kolejnych kwartałów będą zależały przede wszystkim od następujących czynników: 

• Dynamiki sprzedaży, pozyskiwania nowych klientów oraz rozszerzenia aktualnej oferty 

• Tempa wzrostu organicznego oraz kolejnych akwizycji 

• Poziomu inwestycji w sprzedaż i marketing 

• Poziomu inwestycji w infrastrukturę laboratoryjną, w tym w szczególności sprzęt 

• Kształtowania się kursów wymiany walut, zwłaszcza EUR/PLN i USD/PLN – Spółka ponosi 

większość kosztów w złotych polskich, a uzyskuje większość przychodów w walutach 

obcych 

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

W raportowanym okresie miała miejsce pandemia spowodowana Covid-19. Emitent opisał wpływ 

tego zdarzenia na działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej w opinie Istotnych zdarzeń okresu 

sprawozdawczego.  
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Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta 

w prezentowanym okresie 

Nie dotyczy. 

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do 

uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

Nie dotyczy. 

Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów 

oraz odwróceniu takich odpisów 

Informacje o zmianach w odpisach aktualizujących zostały opisane w notach do skonsolidowanego 

śródrocznego sprawozdania finansowego. 

Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 

Informacje o zmianach poziomu rezerw na urlopy oraz premie zostały opisane w nocie 29 

skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego. 

Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały opisane 

w nocie 10 skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego. 

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 

Informacje o rzeczowych aktywach trwałych zostały opisane w nocie 12 skonsolidowanego 

śródrocznego sprawozdania finansowego. 

Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 

Informacje o zobowiązaniach z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych zostały opisane 

w nocie 35 skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego. 

Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

Nie dotyczy. 

Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 

Nie dotyczy. 

Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, 

które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań 

finansowych jednostki 

Nie dotyczy. 



 

 

31 Skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2022 - Grupa Kapitałowa Selvita 

Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień 

umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań 

naprawczych do końca okresu sprawozdawczego 

Nie dotyczy. 

Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wyceny instrumentów finansowych 

wycenianych w wartości godziwej 

Nie dotyczy. 

Informacja dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu 

lub wykorzystania tych aktywów 

Nie dotyczy. 

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych 

Brak. 

Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu 

na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

Nie dotyczy.  

Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono śródroczne sprawozdanie 

finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na 

przyszłe wyniki finansowe Emitenta 

Nie dotyczy. 

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych zostały opisane 

w nocie 36 skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego. 

Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej i wyniku finansowego emitenta 

Nie dotyczy. 

Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto 

lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub 

częstotliwość 

Nie dotyczy. 
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______________________________ 

Bogusław Sieczkowski 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

______________________________ 

Miłosz Gruca 

Wiceprezes Zarządu 

_______________________________ 

Mirosława Zydroń 

Członek Zarządu 

______________________________ 

Adrijana Vinter 

Członek Zarządu 

_______________________________ 

Dawid Radziszewski 

Członek Zarządu 

________________________________ 

Dariusz Kurdas 

Członek Zarządu 
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KONTAKT  
 

RELACJE INWESTORSKIE  

ir@selvita.com 

 

MEDIA 
media@selvita.com 

 


		2022-11-08T10:12:10+0100


		2022-11-08T10:45:00+0100


		2022-11-08T14:20:53+0100


		2022-11-08T15:30:02+0100


		2022-11-08T16:32:47+0100


		2022-11-08T17:36:48+0100




