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NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA 
TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. 

 
 
Oferta publiczna – SELVITA S.A. wybrane informacje   
Selvita została założona w 2007 r. Na Datę Prospektu zatrudnia 430 pracowników, 
z czego około 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria 
mieszczą się w Krakowie. Drugi oddział badawczy Spółki znajduje się w Poznaniu. 
Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w 
Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w 
Cambridge w Wielkiej Brytanii.  
Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i 
rozwoju leków stosowanych przede wszystkim w obszarze onkologicznym. Selvita 
zajmuje się poszukiwaniem aktywnych biologicznie cząsteczek o potencjale 
terapeutycznym i inwestowaniem w ich rozwój celem komercjalizacji na rynku 
farmaceutycznym. Koncentruje się na małocząsteczkowych związkach 
chemicznych, będących efektem własnych projektów badawczych lub pracy 
naukowców z polskich uczelni. Projekty te poddaje ewaluacji i na jej podstawie 
definiuje koncepcje nowych leków, dzięki czemu nabywają one realnej wartości 
komercyjnej. Intencją Spółki jest doprowadzanie potencjalnych leków do I lub II 
fazy klinicznej i pozyskiwanie umów partneringowych na dalsze prace B+R 
prowadzone wspólnie wraz z partnerem strategicznym, natomiast w dalszej 
kolejności komercjalizacje leków i uzyskanie przychodów, rosnących z każdym 
zakończonym etapem badań, oraz prawa do partycypacji w przychodach ze 
sprzedaży przyszłego leku na rynku. Skuteczność Selvity w komercjalizacji badań 
potwierdza zawarcie siedmiu znaczących kontraktów partneringowych, w tym na 
cząsteczkę SEL24 z Grupą Menarini, platformę inhibitorów kinaz z H3 Biomedicine, 
dwie umowy związane z platformą metabolizmu nowotworów z Merck Serono oraz 
leki celujące w uśpione komórki nowotworowe z Felicitex Therapeutics. W portfelu 
Spółka posiada wiele obiecujących projektów, w tym SEL120 (potencjalny lek na 
nowotwory jelita grubego i inne guzy lite).  
Obok działalności badawczej Spółka świadczy też usługi dla firm 
farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, które polegają na 
prowadzeniu zleconych projektów badawczo rozwojowych, począwszy od 
projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę 
chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i badaniach przedklinicznych. 
Przez spółkę zależną Ardigen tworzy własne produkty diagnostyczne oraz 
terapeutyczne, realizujące ideę medycyny precyzyjnej i medycyny 
spersonalizowanej w obszarze onkologii.  
W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z 
renomowanymi zagranicznymi spółkami oraz fundacjami: H3 Biomedicine, Merck, 
Nodthera, Menarini Group oraz Leukemia & Lymphoma Society. 
W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku New Connect. Od roku 2014 notowana jest 
na głównym rynku GPW. 
 
 
 

Działalność grupy 
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Zarząd Selvita S.A. podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom Spółki 
strategii generowania większej wartości dodanej poprzez samodzielne 
finansowanie wczesnych faz badań klinicznych nad lekami. Dzięki nowej strategii 
na lata 2017-2021 Spółka powinna osiągnąć następujące cele biznesowe:  
 
 podpisanie kontraktu partneringowego na dalszy rozwój i komercjalizację 

cząsteczki SEL120 w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkakrotnie 
lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24;  

 samodzielny rozwój i sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-20, w 
tym: w roku 2018 w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub 
przedklinicznej, w roku 2019 w obszarze metabolizmu komórek nowotworowych 
i immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w roku 2020 w 
obszarze immunoonkologii w fazie klinicznej;  

 dalszy dynamiczny wzrost przychodów i zwiększanie rentowności w segmencie 
usługowym;  

 wzrost kapitalizacji Spółki powyżej 2 mld PLN.  
 

W celu zrealizowania strategii na lata 2017-2021, Selvita planuje wzrost 
zatrudnienia z 360 osób zatrudnionych na koniec czerwca 2017 r. w segmencie 
R&D i segmencie Usług, do około 600 osób w roku 2021.  
 
W latach 2017-2021 Selvita planuje wydatki inwestycyjne w wysokości ok. 390 mln 
PLN, z czego ok. 290 mln PLN bezpośrednio na rozwój projektów innowacyjnych, 
tj. SEL120, cząsteczek z obszaru terapii celowanych, metabolizmu komórek 
nowotworowych i immunometabolizmu, immunoonkologii oraz platformy do rozwoju 
R&D w obszarze leków biologicznych, a kolejne 73 mln PLN pośrednio, tj. na 
budowę Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych.  
 
Zarząd przewiduje, że inwestycje w projekty innowacyjne zostaną sfinansowane 
dzięki przyznanym i przyszłym grantom (na 31.07.2017 Spółka ma przyznane 130 
mln PLN grantów na projekty R&D), ze środków własnych, oraz ze środków 
zewnętrznych, w tym ok. 140 mln PLN z planowanej emisji akcji. Pozostałe wydatki 
inwestycyjne, w tym budowa Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych oraz 
inwestycje w obszarze Usług, zostaną sfinansowane za pomocą środków 
własnych, dotacji i kredytów bankowych. 

 
 
 
Emitent wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Selvita, w ramach której zajmuje 
dominującą pozycję w stosunku do pięciu spółek:  
 

 BioCentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;  
 Selvita Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie; 
 Selvita Inc. z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts, USA;  
 Selvita Ltd z siedzibą w Cambridge, Wielka Brytania;  
 Ardigen Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.  
 Jednostką stowarzyszoną Emitenta jest Nodthera Ltd z siedzibą w Edynburgu, 

Szkocja.  
 
 
 

Strategia 

Grupa 
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BioCentrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność 
polegającą na świadczeniu usług w zakresie nowoczesnych technik 
analitycznych, biologii molekularnej, chemii białek oraz współpracy w realizacji 
projektów badawczych. BioCentrum Sp. z o.o. prowadzi badania przedkliniczne 
obejmujące kluczowe etapy procesu rozwoju leku, mające zastosowanie w 
przemyśle farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Selvita Services Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie 
realizacji zleceń usługowych dla branży life science, prowadzi również własne 
prace badawczo-rozwojowe związane z ulepszaniem i tworzeniem nowych 
technologii związanych z obszarami naukowymi, w których Selvita Services Sp. z 
o.o. świadczy usługi. Selvita Inc. jest odpowiedzialna za wsparcie bieżących 
projektów realizowanych dla klientów amerykańskich, pozyskiwanie kolejnych 
partnerów do projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie onkologii oraz 
sprzedaż usług. Selvita Ltd jest odpowiedzialna za pozyskiwanie partnerów do 
projektów badawczo-rozwojowych oraz sprzedaż usług. Ardigen Spółka Akcyjna 
prowadzi działalność usługową związaną z tworzeniem produktów 
diagnostycznych oraz terapeutycznych, realizujących ideę medycyny precyzyjnej 
i medycyny personalizowanej w obszarze onkologii. Nodthera Ltd prowadzi 
działalność w zakresie immunologii, odkrywania i rozwoju innowacyjnych 
inhibitorów inflamasomu NLRP3. 
 
 
Emitent jest spółką badawczo-rozwojową i usługową, do Daty Prospektu nie 
prowadził działalności produkcyjnej. Główne źródło przychodów Emitenta to 
przychody ze sprzedaży usług i innowacji. Od zakończenia ostatniego rok 
obrotowego, tj. 31 grudnia 2017 r. do Daty Prospektu wzrostowa tendencja w 
sprzedaży utrzymywała się. Na Datę 31 grudnia 2017 r.portfel zakontraktowanych 
zamówień na rok 2017 (backlog) Emitenta wynosił 105 mln zł. Emitent nie 
obserwuje znaczących tendencji w zapasach. Zapasy Emitenta to głównie 
materiały i towary bezpośrednio potrzebne do realizacji projektów. Saldo 
zapasów Emitenta odpowiada aktualnym potrzebom i zmienia się w ślad za 
pozyskiwaniem i realizacją projektów innowacyjnych i usługowych. Saldo 
zapasów Emitenta wyniosło, 1,35 mln zł na 30 września 2017r., Saldo zapasów 
na koniec roku bilansowego od trzech lat utrzymuje się na poziomie 8-12% 
rocznego zużycia materiałów laboratoryjnych. Emitent nie obserwuje znaczących 
tendencji w poziomie cen sprzedaży – wartości zamówień realizowanych przez 
Emitenta dla poszczególnych kontrahentów uzależnione są od typu i zakresu 
świadczonych usług. W ciągu bieżącego roku obrotowego, w ocenie Zarządu 
poza ryzykiem związanym z procesem badawczo-rozwojowym prowadzonym 
przez Grupę, w tym w szczególności ryzykiem związanym ze zidentyfikowaniem 
poważnych lub nieakceptowalnych działań niepożądanych wynikających ze 
stosowania opracowywanej przez Emitenta terapii SEL24, a także ryzykiem 
związanym z sytuacją makroekonomiczną (odpływ klientów) a także krajowym i 
międzynarodowym otoczeniem prawnym, które to czynniki mogą mieć 
bezpośrednie przełożenie na niniejszą Ofertę Akcji Serii H i jej dojście do skutku, 
nie istnieją inne tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub 
zdarzenia, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta. 
 
 
 
Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Emitenta: 
 
• Strategia Grupy Kapitałowej Selvita S.A. może się nie powieść 
• Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych produktów Grupy Kapitałowej 

Emitenta 
 

Tendencje 

Czynniki ryzyka 
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• Ryzyko wynalezienia i wprowadzenia innych leków stosowanych w tych 
samych wskazaniach co leki Emitenta 

• Ryzyko naruszenia lub domniemanego naruszenia praw własności 
intelektualnej podmiotów trzecich powodujące narażenie interesów Grupy 
Kapitałowej Emitenta na szkody 

• Szacunki odnośnie przyszłości mogą się nie sprawdzić 
• Grupa może nie być w stanie pozyskać nowych projektów 
• Ryzyko niepowodzenia procesu badawczego prowadzonego przez Grupę, co 

może wpłynąć na opóźnienie lub, w skrajnych przypadkach, zaprzestanie 
prowadzonych projektów 

• Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trudności, dodatkowych kosztów, 
opóźnień lub wystąpienia innych czynników, które będą miały negatywny 
wpływ na badania kliniczne oraz badania przedkliniczne 

• Innowacje Grupy Kapitałowej Emitenta mogą nie zostać skomercjalizowane 
• Ryzyko odpływu kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników 
• Ryzyko wypadku przy pracy w laboratoriach, co może spowodować szkody 

materialne lub uszkodzenia ciała pracowników 
• Ryzyko wystąpienia szkód osobowych lub majątkowych związanych z 

bezpieczeństwem w laboratorium chemicznym i biologicznym 
• Ryzyko nieosiągnięcia sukcesu w identyfikacji lub odkryciu dodatkowych 

potencjalnych kandydatów klinicznych 
• Stosowanie opracowywanych przez Emitenta terapii może prowadzić do 

poważnych lub nieakceptowalnych działań niepożądanych, ponadto 
skuteczność wytypowanych potencjalnych leków/kandydatów klinicznych 
może być ograniczona, w związku z czym istnieje możliwość ograniczenia 
lub wstrzymania dalszych prac rozwojowych, związanych z opracowywaniem 
jednego lub większej ilości potencjalnych leków/kandydatów klinicznych 

• Grupa Kapitałowa Emitenta może nie wygenerować żadnych przychodów ze 
sprzedaży innowacyjnych leków i licencji 

 
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 
 
• Sytuacja makroekonomiczna może mieć negatywny wpływ na Grupę 

Emitenta 
• Ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w krajowym i międzynarodowym 

otoczeniu prawnym 
• Ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w systemie podatkowym i 

ubezpieczeń społecznych 
• Konkurencja na rynku, na którym działa Grupa Emitenta, może się zaostrzyć 
• Zmiany kursu walutowego mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki Grupy 

Emitenta 
• Zmiany stóp procentowych mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki Grupy 

Emitenta 
• Popyt na usługi badawczo-rozwojowe może spaść 
• Rejestracje leków mogą się nie odbyć w zaplanowanym terminie lub, w 

skrajnym przypadku, mogą się okazać niemożliwe 
• Warunki umów partneringowych mogą być inne niż zakładane 
• Ryzyko utraty kluczowych klientów 
• Ryzyko utraty lub innych problemów z dostawcami, w wyniku czego Grupa 

Emitenta może mieć problem z szybkim znalezieniem innych dostawców 
potrzebnych produktów 

• Współpraca w ramach konsorcjum akademicko-przemysłowego niesie ze 
sobą ryzyka związane z poufnością danych, wyników badań oraz ryzyka 
związane z prawami autorskimi 

• Ryzyko pogorszenia wizerunku 
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• Ryzyko związane z otrzymywaniem i rozliczaniem dotacji z Funduszy 
Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych oraz środków budżetowych 
(MNiSW)  

• Ryzyko niepozyskania odpowiedniego finansowania działalności 
• Warunki funkcjonowania w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej 

(SSE) mogą się pogorszyć 
• Ryzyko nieprzedłużenia umowy najmu laboratoriów 
• Ryzyko odmowy udzielenia lub unieważnienia ochrony patentowe 
• Ryzyko niekorzystnych rozstrzygnięć w zakresie stosowania prawa własności 

intelektualnej 
• Ryzyko naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych 

informacji handlowych 
• Ryzyko wystąpienia obowiązku zwrotu otrzymanych dotacji 
• Ryzyko opodatkowania wkładów pieniężnych wnoszonych do spółek 

podatkiem dochodowym od osób prawnych 
 
         Tabela 1. Wybrane historyczne informacje finansowe (tys. PLN) 
 
 

  2015 2016 30.09.2017 
Aktywa trwałe 16 718 41 452 43 556 
Rzeczowe aktywa trwałe 8 597 21 833 29 332 
Wartość firmy 281 281 281 
Pozostałe aktywa niematerialne 154 133 154 
Niezakończone prace rozwojowe 1 840 6 227 1 165 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - 3121 2515 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5651 9663 9824 
Pozostałe aktywa 196 196 286 
Aktywa obrotowe 48 524 47 669 59 759 
Zapasy 1174 1403 1573 
Należności handlowe oraz pozostałe należności 17412 15682 18484 
Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 549 638 320 
Pozostałe aktywa finansowe  - 60 50 
Pozostałe aktywa  582 791 2217 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 807 29 095 37 116 
Aktywa razem 65 242 89 121 103 315 

 
Kapitał własny ogółem 46 880 55 711 66 398 
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej  46 448 55 375 65 608 
Kapitał podstawowy 5 246 5 377 5 508 
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 25 284 25 481 25 481 
Kapitał zapasowy 5 829 14 890 18 648 
Pozostałe kapitały rezerwowe 6 612 10 589 11 172 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -3 -43 97 
Zyski zatrzymane  -2 791 -3 640 - 4 336 
Zysk (strata) netto 6 270 2 720 8 935 

Wybrane historyczne  
informacje finansowe 
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Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 431 337 892 
Zobowiązania długoterminowe 2 043 14 477 13 659 
Oprocentowane kredyty i pożyczki - 4 792 4 184 
Pozostałe zobowiązania 298 3 028 2 338 
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych  61 61 61 
Rezerwa na podatek odroczony 170 214 432 
Przychody przyszłych okresów 1 513 6 382 26 643 
Zobowiązania krótkoterminowe 16 319 18 933 23 259 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 3 927 7 882 9 380 
Zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych  1 375 176 317 
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 33 859 944 
Pozostałe zobowiązania finansowe  268 946 947 
Bieżące zobowiązania podatkowe  4 - - 
Rezerwy krótkoterminowe 3 327 3 600 6 654 
Przychody przyszłych okresów 7 384 5 469 5 017 
Pasywa razem 65 242 89 121 103 315 

 
 

 

 
  2015 2016 30.09.2017 
Przychody operacyjne ogółem, w tym: 56 077 66 271 80 474 
Przychody ze sprzedaży 41 029 48 133 48 280 
Przychody z tytułu dotacji 14 700 12 067 11 580 
Pozostałe przychody operacyjne 348 6 520 330 
Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D - - 20 285 
Koszty działalności operacyjnej bez wpływu programu 
motywacyjnego 49 275 62 073 68 681 

Zmiana stanu produktów -3 - - 
Amortyzacja 3 433 3 617 3 663 
Zużycie surowców i materiałów 11 118 13 220 12 768 
Usługi obce 8 761 10 538 12 101 
Koszty świadczeń pracowniczych 21 781 30 370 30 116 
Podatki i opłaty 374 527 460 
Pozostałe koszty  3 262 3 513 2 219 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 453 133 - 
Wartość sprzedanych projektów R&D - - 7 329 
Inne 89 156 25 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej bez wpływu 
programu motywacyjnego  6 802 4 646 11 793 

Koszty programu motywacyjnego 4 729 5 860 583 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 073 -1 214 11 210 
EBITDA  5 506 2 404 14 873 
Przychody finansowe 844 1 132 381 
Koszty finansowe 96 184 1 459 
Zysk na działalności gospodarczej 2 821 -266 10 133 
Wycena udziałów w jednostkach stowarzyszonych metodą praw 
własności - - 1 016 - 606 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  2 821 - 1 283 9 526 
Podatek dochodowy  -3 412 - 3 968 379 
Zysk netto 6 233 2 685 9 147 
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  2015 2016 30.09.2017 
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  (16 430)  (6 280) 13 991  
Zysk (strata) za rok obrotowy 6 233 2 685 9 147 
Udział w zyskach/stratach inwestycji w jednostki 
stowarzyszone wyceniane metodą praw własności - 1 016 606 

Amortyzacja 3 433 3 617 3 663 

Odsetki i dywidendy, netto (462) 72  144 
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności  (7 422) 928 11 
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów (597) (229) (169) 
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zobowiązań z wyjątkiem 
kredytów i pożyczek (749) 2 757 1 638 
Zmiana stanu dotacji (13 459) (12 374) (10 855) 
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów  - - (425) 
Zmiana stanu pozostałych aktywów krótkoterminowych (9 079) (10 886) - 
Zmiana stanu rezerw 590 273 3 054 
Zmiana stanu pozostałych aktywów - - 5 970 
Podatek dochodowy zapłacony - - 624 
Udział akcjonariuszy niesprawujących kontroli w aporcie 319 - - 
Program motywacyjny 4 729 5 860 583 
Pozostałe 33 - - 
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (4 652) (18 385) (15 098) 
Nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych (4 951) (18 355) (15 071) 
Zakup dotowanych środków 
trwałych (238) (2 855) - 
Sprzedaż pozostałych aktywów - 2 597 - 
Nabycie pozostałych aktywów 
finansowych - - - 
Odsetki otrzymane 474 289 53 
Spłata udzielonych pożyczek 400 - - 
Udzielenie pożyczek (400) (60) (80) 
Pozostałe 64   
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 45 131 24 953 9 128 
Wpływy z tytułu emisji akcji 27 314 328 328 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (417) (916) (689) 
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 33 5 648 65 
Otrzymane dotacje 19 267 19 960 10 319 
Spłata pożyczek/kredytów (91) (31) (698) 
Odsetki zapłacone (6) (10) (197) 
Pozostałe  (970) (25) - 
Zmiana środków pieniężnych  24 049 288 8 021 
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 Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Spółki na Datę Prospektu 
oraz spodziewaną strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty.  
 
Tabela. Struktura akcjonariatu 
 

  
Stan na Datę Prospektu 

Stan po 
przeprowadzeniu 

Oferty * 
Liczba Akcji 

% głosów 
na WZ 

Liczba 
Akcji 

% głosów 
na WZ 

Paweł Przewięźlikowski 4 990 880 47,64% 4 990 880 42,41% 

Bogusław Sieczkowski 924 384 8,27% 924 384 7,36% 
Augebit Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty 
(pośrednio przez Privatech Holdings 

Limited 
oraz SORS Holdings Limited)** 

1 039 738 5,83% 1 039 738 5,19% 

Nationale Nederlanden PTE S.A. 950 000 5,33% 950 000 4,75% 
Pozostali dotychczasowi 

akcjonariusze (poniżej 5% 
głosów na WZ) 

5 866 227 32,92% 8 066 227 40,29% 
 
* przy założeniu sprzedaży i objęcia w Ofercie wszystkich Akcji Oferowanych 
** beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Emitenta, Źródło: Prospekt emisyjny  
 
 
Przedmiotem Oferty jest do 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii H o 
wartości nominalnej 0,40 zł każda, oferowanych przez Spółkę w ramach 
publicznej subskrypcji. Akcje Serii H są oferowane z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
Akcje Serii H oferowane są inwestorom w dwóch transzach: 
  Transzy Inwestorów Indywidualnych;  Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; 
 
Intencją Emitenta jest zaoferowanie 15% akcji z emisji w Transzy Inwestorów 
Indywidualnych. 
 
Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 
Współoferujący przeprowadzi tzw. book building – proces tworzenia Księgi 
Popytu na Akcje Oferowane, mający na celu: 
  zidefiniowanie Inwestorów Instytucjonalnych zainteresowanych objęciem Akcji 

Oferowanych,.   określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane,  określenie ceny Akcji Oferowanych. 
 
 
Emitent oczekuje, że z Oferty Publicznej Akcji Serii H pozyska środki netto w 
kwocie 140 mln zł. Główną przesłanką Oferty jest pozyskanie środków na dalszy 
rozwój Segmentu Innowacyjnego. Wpływy pieniężne z Oferty pozwolą na 
sfinansowanie ok. 53,9% nakładów wymaganych do realizacji celów emisji – 
pozostała część zostanie sfinansowana uzupełniającymi źródła finansowania, tj. 
dotacjami unijnymi i krajowymi, środkami dotacyjnymi zagranicznymi, środkami 
własnymi wypracowanymi w toku działalności operacyjnej oraz pochodzącymi z 
umów partneringowych. W poniższej tabeli i opisie przedstawiono szacowane 
łączne koszty projektów (celów emisji) oraz planowane sposoby ich finansowania. 
Kolejność w tabeli i opisie odpowiada priorytetom poszczególnych celów emisji 
Informacje dotyczące wykorzystania wpływów z Oferty. 
 

Struktura akcjonariatu  
po przeprowadzeniu Oferty 

Wykorzystanie wpływów z 
Oferty 
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Tabela : Cele emisji w tys. zł 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu, Emitent na podstawie 
rekomendacji Współoferujących ustali Cenę Maksymalną. Cena Maksymalna 
zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Aneksu do Prospektu. Cena 
emisyjna Akcji Serii H zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania 
Księgi Popytu odpowiednio przez Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji 
Współoferujących. Szczegóły zostały opisane poniżej. Cena emisyjna Akcji Serii 
H zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki udostępniony 
został Prospekt oraz w formie raportu bieżącego, zgodnie z art. 56 Ustawy o 
ofercie publicznej (harmonogram oferty patrz 5.1.3). Cena Akcji Oferowanych 
będzie stała i jednakowa dla obydwu transz. W przypadku, gdy ostateczna Cena 
Emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji 
w danej transzy, osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej 
wiadomości informacji o ostatecznej cenie Akcji Serii H, przysługuje uprawnienie 
do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Stosowne 
oświadczenie na piśmie powinno być złożone w jednym z punktów obsługi klienta 
firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, u której został złożony zapis, w 
terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości 
informacji o Cenie Akcji Serii H, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 3) 
Ustawy o Ofercie Publicznej. W momencie składania zapisów inwestor nie ponosi 
dodatkowych kosztów ani podatków, z wyjątkiem: 
 
• ewentualnych kosztów prowizji maklerskiej w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych,  
• ewentualnych kosztów związanych z wydaniem Świadectwa Depozytowego, 
• ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku 

papierów wartościowych, o ile inwestor takiego rachunku nie posiadał 
wcześniej. 

 
Emitent podejmie decyzję o ustaleniu przedziału Ceny Akcji Serii H („Przedział 
Cenowy”) na potrzeby przeprowadzenia procesu budowy Księgi Popytu w 
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja o Przedziale Cenowym nie 

Lp. 
 
 

CEL 

 
Przewidywane 

koszty 

 
Środki 

z Emisji 

Środki 
z uzupełniających 

źródeł finansowania 
1. SEL120 70 000 48 000 22 000 

2. Platforma Terapii 
Celowanych 

50 000 14 000 36 000 

3. Platforma 
metabolizmu 

komórek 
nowotworowych i 

immunometabolizmu 

 
70 000 

 
24 000 

 
46 000 

4. Platforma 
immunoonkologiczna 
(w ramach platformy 

immunologicznej) 

 
80 000 

 
34 000 

 
46 000 

5.  Platforma 
narzędziowa 
cząsteczek 

biologicznych 

 
20 000 

 
20 000 

 
0 

 Razem 290 000 140 000 150 000 

Cena akcji oferowanych 
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zostanie podana do publicznej wiadomości. Wielkości określające przedział 
cenowy mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia Księgi Popytu. Górna 
granica przedziału będzie równa Cenie Maksymalnej. 
 
Cena Akcji Serii H zostanie ustalona przez Emitenta w porozumieniu z 
Współoferującymi w granicach Przedziału Cenowego przed rozpoczęciem 
subskrypcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja o poziomie 
ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 
w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej przed rozpoczęciem 
subskrypcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Akcji Serii H będzie 
jednakowa dla wszystkich transz.  
 
Ponadto zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, Inwestorowi, który złożył 
zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej 
cenie i liczbie Akcji Serii H przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków 
prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie: (i) w przypadku Transzy 
Inwestorów Indywidualnych w jednym z punktów obsługi klienta firmy 
inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane, u której został złożony 
zapis, a (ii) w przypadku Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w placówce 
Współoferującego, u którego złożył zapis, odpowiednie oświadczenie w tym 
zakresie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 
wiadomości tej informacji. 
 
Uprawnienia o których mowa w powyższym akapicie przysługują również 
inwestorom, którzy złożyli Deklarację w ramach 
procesu budowy księgi popytu, o którym mowa w punkcie 5.1.1. 
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Prospekt emisyjny 
Jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie i Spółce jest prospekt emisyjny. Został on zatwierdzony przez 
KNF i podany do publicznej wiadomości w formie elektronicznej, na stronie internetowej Spółki (https:// www.selvita.com) 
 
Zastrzeżenia prawne 
Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. 
Rynek 9/11, 50-950 Wrocław. 
Materiał stanowi wyciąg informacji z Prospektu Emisyjnego Spółki Selvita S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), które zostały 
uznane przez autora dokumentu za najbardziej interesujące. Źródłem danych są: Prospekt emisyjny dot. oferty publicznej akcji 
Spółki wraz z aneksami.  
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić oferty ani zaproszenia, jak 
również podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem 
ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji Selvita S.A. oraz o 
ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi 
aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt Emisyjny”), który w dniu 31 stycznia 2018 r. 
został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie 
internetowej Spółki (https:// www.selvita.com) 
Niniejszy materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności. W niniejszej informacji zostały wykorzystane źródła 
informacji, uznane za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan 
faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią źródło niepewności i mogą istotnie 
różnić się od faktycznych rezultatów. Odpowiedzialność za skutki podejmowanych działań i decyzji spoczywa wyłącznie na 
korzystającym z opracowania. 
Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw 
innych państw, które mogą się do niego stosować. 
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji 
zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi 
oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów 
wartościowych w Stamach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych 
Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. 
Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”)) albo na podstawie wyjątku od obowiązku 
rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej 
części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w 
jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu 
finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek 
inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.  
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku 
kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka 
prowadzi działalność. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią 
całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach 
Prospektu Emisyjnego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje 
inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego 
Prospektu Emisyjnego. 
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w 
sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 
Stan na: 02.02.2018 r. 


