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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze

Przekazujemy Państwu raport z działalności Spółki za 2020 rok, który okazał się bezprecedensowy nie tylko dla branży
farmaceutycznej, ale również dla całej, globalnej gospodarki.

W minionym roku sytuacja pandemiczna nie wpłynęła negatywnie na naszą działalność organizacyjną i biznesową.
Utrzymaliśmy poziom zatrudnienia w poszczególnych działach. Udało nam się pogodzić konieczność wdrażania obostrzeń
i codzienne funkcjonowanie operacyjne całej organizacji. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury bezpieczeństwa oraz
powszechny program testowania pracowników w kierunku SARS-COV-2. 

Prowadzona przez nas od lat polityka dywersyfikacji dostawców substancji czynnych, połączona ze zwiększeniem
automatyzacji procesów wytwórczych skutecznie zniwelowała ryzyko związane z potencjalnym zaburzeniem łańcucha dostaw
i bieżącą sprzedażą naszych produktów. Dzięki temu udało nam się utrzymać pozycję lidera w sprzedaży kluczowych produktów
generycznych w Polsce. Odblokowanie możliwości sprzedaży Salmexu na rynkach zagranicznych przełożyło się również
na zakładany przez nas niemal 30% udział sprzedaży eksportowej, w ogólnej strukturze naszych produktów w 2020 r.
Dodatkowo, wzmocnienie kompetencji Zarządu w obszarze Commerce i Business Development, pozwoliło nam na zwiększenie
efektywności działań marketingowo-sprzedażowych naszych produktów oraz znaczące poszerzenie zasięgu sprzedaży
Salmexu, który już dziś możemy nazywać pierwszym, polskim, globalnym produktem farmaceutycznym.

W obszarze badań i rozwoju, w 2020 r. zakończyliśmy budowę naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym,
które na ponad 30 000 m2 umożliwia nam kompleksowy rozwój nowych leków od pomysłu do ich fazy klinicznej. Inwestycja
tam pozwoliła nam również zoptymalizować, zarówno procesy badawczo-naukowe, ale i zarządcze, umożliwiając pracę w jednej
lokalizacji niemal 400 pracownikom firmy. 

Pandemia w sposób nieznaczny wpłynęła na rozwój kliniczny kolejnych naszych leków, który jest i będzie naszym priorytetem.
Najbardziej zaawansowany projekt – Falkieri, w II fazie klinicznej potwierdził bardzo wysoką i niespotykaną jeszcze w depresji
dwubiegunowej skuteczność. Wykorzystując naszą wieloletnią ekspertyzę w zakresie chemii medycznej, doświadczenie
zespołu oraz infrastrukturę dostępną w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym, włączyliśmy się również do globalnej walki
z pandemią w ramach projektu, który mamy nadzieję zaowocuje nowymi lekami o bardzo precyzyjnym mechanizmie
przeciwwirusowym. Pierwotnie planowany projekt rozwoju diagnostyki, zastąpiliśmy koncepcją rozwoju związku na bazie
naszego inhibitora JAK/ROCK, którego dualny mechanizm działania, ma docelowo potencjał nie tylko do zwalczania choroby
w stadium burzy cytokinowej, ale i zapobiegania jej długoterminowych powikłań, zwłaszcza zmian zwłóknieniowych w płucach. 

Nasze projekty naukowo-badawcze, zgodnie z realizowaną przez nas strategią komercjalizacji produktów innowacyjnych, są
coraz częściej zauważane na świecie i w globalnych raportach rynkowych. W 2020 r. kontynuowaliśmy uczestnictwo
w konferencjach międzynarodowych oraz spotkaniach z potencjalnymi partnerami dla naszych innowacyjnych programów. 

Ogólnoświatowa pandemia obnażyła wiele problemów systemów ochrony zdrowia, ale również natrwale zdefiniowała nowe, dotąd
nieznane wyzwania terapeutyczne. Jej konsekwencje będą miały długofalowy wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństw
w wymiarze globalnym przez kolejne dekady. Jako dojrzała organizacja biofarmaceutyczna jesteśmy ich świadomi i już dziś
przygotowujemy się na to, aby się z nimi zmierzyć. Dlatego strategicznie planujemy rozwój naszego portfolio innowacyjnego
w wybranych obszarach, tak aby skutecznie odpowiadać na te wyzwania zarówno od strony terapeutycznej, jak i biznesowej

W 2021 r. chcemy kontynuować nasze ambitne plany, we wszystkich obszarach biznesowych. Przed nami wprowadzenie
do sprzedaży Salmexu na ponad 20 nowych, globalnych rynkach, a także znalezienie nowego partnera na rynku amerykańskim.
Obecnie prowadzone procesy due dilligence pozwalają z optymizmem patrzeć na finalizację umów partneringowych związanych
z globalną komercjalizacją Falkieri oraz rozpoczęcie jego III fazy klinicznej. 

Jestem przekonany, że rok 2021 będzie kluczowy z punktu widzenia rozwoju naszej Spółki, który przełoży się zarówno na wzrost
jej wartości, a także wymierne korzyści dla wszystkich naszych Akcjonariuszy. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami.
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