


Zastrzeżenia prawne

Według danych wewnętrznych Spółki

Informacje zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez Celon Pharma S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby prezentacji dla inwestorów oraz analityków rynku. („Prezentacja”). Poprzez
udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie się z treścią poniższej Prezentacji zgadzają się Państwo na poniżej określone ograniczenia i zastrzeżenia. Niniejsza Prezentacja nie
stanowi ani nie jest częścią i nie powinna być traktowana jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych
któregokolwiek z podmiotów Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakimkolwiek zapisem na jakiekolwiek papiery wartościowe
Spółki, lub ich nabyciem. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą
papierów wartościowych Spółki. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych spółek Spółki. Żadne oświadczenie ani zapewnienie, wyraźne jak i dorozumiane, nie
zostało złożone przez, ani w imieniu Spółki, ani żadnego z akcjonariuszy Spółki, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadnej innej osoby, co do
prawidłowości, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii przedstawionych w niniejszej Prezentacji. Kwestie omawiane w niniejszej Prezentacji mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia
dotyczące przyszłości różnią się od stwierdzeń dotyczących faktów historycznych. Stwierdzenia zawierające słowa „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „planuje”, „przewiduje”, „będzie”, „ma na celu”, „może”,
„byłoby”, „mogłoby”, „kontynuuje” oraz podobne o charakterze dotyczącym przyszłości stanowią wyznaczniki takich oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawierają oświadczenia
na temat wyników finansowych, strategii biznesowej, planów i celów Spółki w zakresie jej przyszłej działalności (włącznie z planami rozwoju dotyczącymi Spółki). Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte
w niniejszej Prezentacji dotyczą kwestii wiążących się ze znanymi i nieznanymi ryzykami, sprawami niemożliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku których faktyczne wyniki i osiągnięcia Spółki mogą
być istotnie różne od przedstawionych w oświadczeniach dotyczących przeszłości oraz wyników i osiągnięć Spółki w przeszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości zostają złożone na podstawie różnorodnych
założeń w zakresie przyszłych wydarzeń, włącznie z wieloma założeniami dotyczącymi aktualnych i przyszłych strategii biznesowych Spółki oraz przyszłego otoczenia działalności. Chociaż Spółka uważa, że przyjęte
dane szacunkowe i założenia są uzasadnione, mogą one okazać się nieprawidłowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej Prezentacji są aktualne wyłącznie w dacie niniejszej
Prezentacji i mogą zostać zmienione bez zawiadomienia. Spółka i jej odpowiedni doradcy nie mają obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń
znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki,
chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Spółka zwraca uwagę osobom zapoznającym się z niniejszą Prezentacją, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych Spółki oraz
spółek Spółki, prognoz, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących Spółki i spółek Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez spółki Spółki w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających
z prawa polskiego. Ani Spółka, ani żaden z akcjonariuszy spółek Spółki, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców ani żadna inna osoba nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikającej z powodu wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej treści albo w jakikolwiek inny sposób wynikających w związku z niniejszą Prezentacją. Ani Spółka, ani
żaden z akcjonariuszy spółek Spółki, członków organów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub doradców, ani żadna inna osoba nie są zobowiązani zapewnić odbiorcom niniejszej Prezentacji
jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszą Prezentację. Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące przemysłu farmaceutycznegoi w Polsce i na świecie, w tym informacje dotyczące
udziału Spółki oraz jej wybranych konkurentów w rynku. Źródło pochodzenia informacji zostało każdorazowo wskazane w niniejszej Prezentacji, a Spółka ani jakikolwiek inny podmiot działający na zlecenie Spółki nie
dokonywał niezależnej weryfikacji danych, o których mowa powyżej. Niniejsza Prezentacja nie podlega dystrybucji ani wykorzystaniu przez żadną osobę ani jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka
dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa miejscowego lub zobowiązywałoby Grupę albo którykolwiek z jej podmiotów powiązanych do uzyskania autoryzacji, licencji albo uzależniało od
wymogów rejestracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza Prezentacja ani żadna jej część lub kopia nie może być wprowadzona ani przesłana na terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki, ani nie może być rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia może stanowić naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących
papierów wartościowych. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszej Prezentacji powinny przestrzegać wszystkie powyższe ograniczenia.
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Wyniki finansowe 



Stabilna podstawa 
biznesu po Q32017  

81 mln

Przychody

ze sprzedaży 

20,9
mln  

zysk brutto

4,7mln

eksport

leków

Dynamika sprzedaży

+12%
(wolumenowo)

+3,7% 
(wartościowo)



Wyniki finansowe (wybrane dane)

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

2017* 2016*

Przychody netto 81,2 81,2

Koszty działalności operacyjnej 66,8 62,4

Zysk ze sprzedaży 14,4 18,8

Zysk brutto 20,9 40,5

Milestony - 16,2

Skorygowany zysk brutto 20,9 24,3

RZiR wersja porównawcza - Q32017 narastająco opracowanie własne Spółki
*Dane w Mln PLN.



Wyniki finansowe (wybrane dane)

Koszty działalności operacyjnej (główne pozycje)

Amortyzacja + 0,9 mln

Usługi obce + 4,6 mln

Materiały i energia - 1,5 mln

Wynagrodzenia + 0,6 mln

ok. 4,5 mln

RZiR wersja porównawcza - Q32017 narastająco - opracowanie własne Spółki



Wyniki finansowe (wybrane dane)

Wielkość dofinansowania projektów innowacyjnego portfolio Spółki

Kwoty przyznanych dofinansowań 

CELONKO (FGFR) 22.426.748,00

PDE (NoteszHD) 15.719.171,00

Faind (FGF 1) 6.892.522,38

PIKCEL 15.373.271,42

PBS (NatCO) 795.984,00

Ketamina 12.670.168,43

JAK 21.687.080,32

UBA 25.646.443,69

rozbudowa CBR 35.701.104,82

156.912.494,06
rekomendacje do dofinansowania (około) 73.600.000,00 *

razem (około) 230,500.000,00
* Umowy w trakcie podpisywania (3). 



Dane sprzedażowe i pozycja produktów na rynku polskim



Dane sprzedażowe i pozycja produktów na rynku polskim

Ceny produktów w PLN Stałe/Ciągłość decyzji refundacyjnych

Salmex 100/50 59,00

ok. 80 złSalmex 250/50 75,00

Salmex 500/50 87,10

Ketrel 25 mg 5,43

ok. 10 złKetrel 100 mg 38,00

Ketrel 200 mg 77,00

Valzek 80 mg 9,00
ok. 13,20 zł

Valzek 100 mg 18,00
Stan na 11.2017 r.  - opracowanie własne Spółki. 



Salmex

63% (600 000 op.)            + 3% 

Ketrel

16% (1 128 00 op.)                   + 17%   

Valzek

15% (860 000 op.)                  + 11%

Dane sprzedażowe i pozycja produktów na rynku polskim

Rosnący wolumen sprzedaży kluczowych leków i ich mocna pozycja 
w portolio produktowym 

Stan na 11.2017 r.  - opracowanie własne Spółki. 

Dynamika sprzedaży

+12%
(wolumenowo)

+3,7% 
(wartościowo)



Rynki zagraniczne

Proces wprowadzania produktu - rynki regulowane

Budowanie udziału w rynku

UDZIAŁ W RYNKU

Refundacja

Rejestracja

Procedura narodowa

Procedura zdecentralizowana
Procedura wzajemnego uznania

1 – 3 lat

(tryb narodowy)

3 – 9
miesięcy



Rynki zagraniczne

Procesy rejestracji w EU

TRYB NARODOWY np. Francja / Hiszpania

TRYB ZDECENTRALIZOWANY np. procedura “skandynawska”

np. procedura “niemiecka”

np. procedura “UK”

INNE OPCJE wzajemnego uznawania (?) do decyzji



Rynki zagraniczne

Market share Salmex na wybranych rynkach zagranicznych

Chorwacja 15% 3 lata Porównywalne ceny

Austria 18% 2 lata
Brak różnicy

w odpłatności dla 
pacjenta

Litwa 34% 2 lata

Dominikana 40% 1 rok

Austria: Sandoz z AirFluSal 3x niższy udział od nas

Stan na 11.2017 r.  - opracowanie własne Spółki. 



Rynki zagraniczne

Budowanie pozycji produktu na rynkach regulowanych

* W zależności od polityki refundacji i promocji

Ok. 15 - 20%* Ok. 18 - 35%*

Po 1. roku Po 2. latach



Rynki zagraniczne 

Potencjał rynków zagranicznych w odniesieniu do rynku krajowego 

Procedura “skandynawska” 3,0 mln

Procedura “niemiecka” 3,0 mln

Procedura “UK” 7,0 mln

Portugalia 0,3 mln

Francja 4,5 mln

Polska 1,6 mln inhalatorów typu “dysk”

Export (obecnie) 0,8 mln



2017 2018 Czas20152012

7,0
mln

3,0
mln

3,0
mln

1,6
mln
PL

0,8
mln

0,3
mln

Rynki zagraniczne 

Potencjał vs harmonogram wprowadzania na rynek 
Wielkość 

rynku inhalatorów



Procedura
“skandynawska” 3,0 mln 10-20% = 300 000 - 600 000

Procedura “niemiecka” 3,0 mln 10-20% = 300 000 - 600 000

Procedura “UK” 7,0 mln 10-20% = 700 000 - 1 400 000

Polska ok. 760 000 inhalatorów

Eksport ok. 100 000 - 150 000 inhalatorów

ok. 900 000 inhalatorów

Rynki zagraniczne 

Budowanie pozycji rynkowej Salmexu za granicą



Rynki zagraniczne

Proces wprowadzania produktu - rynki nieregulowane

Budowanie udziału w rynku

UDZIAŁ
W RYNKU

Procedura przetargowa

Rejestracja

Decyzja 

o wejściu na rynek



REJESTRACJA  = DECYZJA O WPROWADZENIU PRODUKTU

PRZETARGI:
Białoruś - 90 000 inhalatorów

Kazachstan - 170 000 inhalatorów

INDYWIDUALNE DECYZJE BIZNESOWE

CAŁY RYNEK 1 DOSTAWCY - NISKI POZIOM MARŻ!

Rynki zagraniczne

Proces wprowadzania produktu - rynki nieregulowane



2017 2018 czas20152012

7,0
mln

3,0
mln

3,0
mln

1,6
mln
PL

0,8
mln 0,3

mln

15
mln

Rynki zagraniczne

Potencjał rynków zagranicznych ogółem

EUROPA

USA



Działalność R&D



Konsekwentna realizacja 
przyjętej strategii 
rozwoju leków 
innowacyjnych Spółki 
po Q32017

ok. 157 mln

dofinansowania 

na rozwój 

projektów nowych 

leków  

Rozpoczęcie 

budowy

CBR

2 

projekty
(formalne rozpoczęcie 

badań klinicznych 

w 2017)

Średnia wielkość 

dofinansowania 

65%
wartości projektu 



Środki pieniężne na rachunku

ok. 200 mln

Podpisane umowy o dofinansowanie
projektów innowacyjnych 

ok.  157 mln

Rekomendacje dofinansowań projektów 
innowacyjnych

ok. 73,6 mln

!



WSKAZANIE CEL MOLEKULARNY RESEARCH
ROZWÓJ 

PRZEDKLINICZNY ROZWÓJ KLINICZNY

ONKOLOGIA

Guzy lite Inhibitor FGFR 

Guzy lite/
hematologiczne

Proteasom Ubikwityny

Guzy lite/
hematologiczne

Inhibitor MER

NEUROLOGIA

Zaburzenia 
behawioralne

5-HT 

Depresja lekooporna S- Ketamina

Schizofrenia/choroba 
Huntingtona

Inhibitor PDE10

Depresja Agonista TrkB

CHOROBY ZAPALNE

Astma/POChP Inhibitor PI3Kδ

Astma/Łuszczyca Inhibitor JAK 

METABOLIZM

Cukrzyca Agonista FGF

Cukrzyca/Otyłość Inhitor GPR40 

BIOPODOBNE CHO (Lucentis)

Biopodobne

Małe molekuły 



Część A Część B Część C

6 kohort 
(po 3 ochotników)

4 kohorty
8 ochotników/kohortę
(6 aktywnych + 2 placebo)

dzień 1400 32 48 64 80

kwiecień/maj 
2018

4 kohorty 
(po 3 ochotników)

Złożono dokumenty 
do URPLWMiPB i KB

29 września 2017

grudzień
2017

Badanie bezpieczeństwa i farmakokinetyki Esketaminy, podanej we wzrastających dawkach, drogą inhalacyjną
zdrowym ochotnikom z jednokrotnym podaniem w dwóch częściach badania i wielokrotnym podaniem w
podwójnie zaślepionej trzeciej części badania.

Działalność R&D

Schemat badania klinicznego I fazy dla S-ketaminy



Działalność R&D

Szacunkowe wartości sprzedaży leków przeciwdepresyjnych 
w USA do 2024 r.

źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://tonic.vice.com



zdjęcia  
lub grafiki wykresy 

zdjęcia  
lub grafiki wykresy 

Działalność R&D

Badanie kliniczne selektywnego inhibitora FGFR 

◼Badanie fazy I – otwarte, wieloośrodkowe badanie oceniające bezpieczeństwo nowej substancji

◼Prowadzone w ramach Konsorcjum – partnerami są COI, WIM i IGiChP

◼Populacja – 6-7 kohort pacjentów (max 40pts) z zaawansowanymi nowotworami

◼Design – klasyczny 3+3, badanie prowadzone w 3 częściach:

wstępna eskalacja dawki

właściwa eskalacja dawki

rozszerzenie dawek

◼Selekcja na podstawie biomarkera

w częściach 2 i 3

◼Endpoints – punkty końcowe badania

wykazanie bezpieczeństwa

wyznaczenie MTD i RP2D

farmakokinetyka

sygnały efektywności
0 1 2 3 4 5 6 7

D
aw

ka
 d

o
b

o
w

a

Numer kohorty

Dawkowanie w kohortach

Part 1

Part 2

Part 3

(-) FGFR
eligibility

(+) FGFR
eligibility



zdjęcia  
lub grafiki wykresy 

◼Pierwsze badanie typu first-in-human rejestrowane w Polsce

◼Wskazania – guzy lite: rak żołądka, rak pęcherza, płaskonabłonkowy rak płuca

◼Outcome – co najmniej po 8 pacjentów w każdym wskazaniu (pęcherz, płuco) w częściach 2 i 3

◼Odpowiedź pacjenta na leczenie = przedłużone leczenie do progresji choroby

◼Dodatkowe ośrodki kliniczne zaangażowane w początkowej części badania

Grudzień 2017 Marzec 2018 12-18 miesięcy

◼Złożenie dokumentacji

do URPLWMiPB i KB

◼Screening pierwszych pacjentów

WIM, COI, IGiChP

◼Przewidywany czas trwania badania

wszystkie ośrodki (6-8)

◼Przygotowanie do rejestracji badania fazy II/IIIa

Działalność R&D

Badanie kliniczne selektywnego inhibitora FGFR 

Sygnały efektywności



Nr. Zadanie

2016 2017 2018 2019

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

1.
Zakup ziemi, uzyskiwanie pozwoleń, ukończenie projektu, 
administracja

2.
Wybór wykonawców, rozpoczęcie budowy stanu surowego budynku, 
przyłączenia mediów, 

3.
Zakończenie budowy stanu surowego, prace wykończeniowe 
wewnątrz i na zewnątrz budynku – elewacja,  

4.
Prace instalacyjne, budowa instalacji elektrycznej, wodnej – woda 
czysta, klimatyzacja, instalacja ścianek

5. Próby instalacji, kończenie prac budowalnych i wykończeniowych, 

6. Rozpoczęcie procesów przetargowych, zakup i instalacja sprzętów, 

7. Kończenie prac, testy, próby techniczne,

8. Aranżacja terenu wokół centrum CBR

Działalność R&D

Nowe Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR)

Tu jesteśmy Wprowadzamy 

się

15 m-cy

13 m-cy

15 m-cy

18 m-ce

15 m-ce

21 m-cy

6 m-cy

6 m-cy



Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do zadawania pytań.

zdjęcia  
lub grafiki wykresy 

zdjęcia  
lub grafiki wykresy 


