
 

Drodzy Akcjonariusze! 

Rok 2021 był dla OncoArendi Therapeutics SA 

rokiem inwestycji i zapoczątkowania nowej, jeszcze 
ambitniejszej strategii rozwoju. Środki pozyskane z 
transakcji z Galapagos NV z końca 2020 roku 

wykorzystaliśmy na rozwój w dwóch kluczowych 
obszarach: budowania atrakcyjnego i zrównoważonego 
pipeline projektów o potencjale first-in-class oraz rozwoju 

platformy odkrywania leków małocząsteczkowych 

modulujących funkcję RNA. W ramach pierwszego 

obszaru jesteśmy u progu podania kandydata na lek 
OATD-02 pacjentom onkologicznym oraz rozszerzyliśmy 
nasz pipeline projektów oddziaływujących z białkami o 

trzy nowe projekty, licencjonowane i wyłonione na 

podstawie badań własnych. W drugim obszarze 
uruchomiliśmy proces odkrywania leków 
oddziaływujących z mRNA dla trzech różnych celów biologicznych. Konsekwentnie realizując 
przyjętą w 2021 r. strategię dążymy do pozyskania zainteresowania i zaufania w gronie inwestorów 

krajowych i zagranicznych. 

Rok 2021 był też rokiem inwestycji w nowe kompetencje, technologie i narzędzia 
niezbędne do realizacji długofalowego rozwoju i budowania wartości naszej firmy. W ubiegłym 
roku zatrudniliśmy 20 nowych pracowników, w większości w obszarze B+R, szczególnie 
wzmacniając nasze kompetencje w obszarze biologii, chemii, bio- i chemo-infomatyki jak również 
specjalistów w obszarze biologii RNA. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania firma 

zatrudnia ponad 100 osób. 

Jednocześnie ubiegły rok był dla OncoArendi rokiem nowych wyzwań, wśród których 
przewijały się opóźnienia związane z kolejną falą pandemii, a na początku roku 2022 wybuch wojny 
na Ukrainie opóźnił postępy prac dla wczesnych programów, szczególnie w zakresie dostępu do 

bibliotek związków chemicznych, zlokalizowanych w Kijowie i w Rosji. Brak stabilności i 
niepewność na rynkach kapitałowych oraz znaczące osłabienie złotówki miały również negatywny 
wpływ na cały sektor biotechnologiczny, nie tylko w Polsce ale też na całym świecie.  

Pomimo napotkanych trudności i wyzwań, konsekwentnie realizujemy założoną strategię i 
budowę zrównoważonego portfela atrakcyjnych naukowo i rynkowo programów, 
skoncentrowanych na immuno-onkologii, chorobach zapalnych i włóknieniowych. 

Pozyskaliśmy do tej pory 98 mln zł od inwestorów prywatnych w ramach kolejnych emisji 
udziałów i akcji spółki. Z grantów i dotacji z NCBR, NIH w USA, KE oraz PARP otrzymaliśmy 
dotychczas ok. 100 mln zł. Przychody z licencji na OATD-01 i podwójne inhibitory chitynaz w 
2020 r. wyniosły ok. 123 mln zł, czyli prawie 40% wszystkich pozyskanych przez Spółkę środków 
w historii jej rozwoju.  



Nasza sytuacja finansowa, kadrowa oraz wzbogacony o nowe projekty pipeline pozwala 

nam odważnie patrzeć w przyszłość i kontynuować dążenie do ambitnych celów wyznaczonych w 
naszej strategii na lata 2021-2025. Od początku działalności firmy budowaliśmy jej przyszłość na 
fundamencie światowej jakości chemii medycznej, odważnych wyborach nowych, atrakcyjnych 

celów biologicznych (obecnie wzbogaconych o cele mRNA) i rozpoczynania programów 
wysokiego ryzyka o dużym potencjalne naukowym i rynkowym. Jeden z takich programów 
(OATD-01) spieniężyliśmy z dużym sukcesem. Przed nami kolejne takie sukcesy i dalszy rozwój 
firmy dzięki dostępowi do najwyższej jakości specjalistów, zarówno z bogatym doświadczeniem 
międzynarodowym (tj. zatrudniony w styczniu 2022 r. Chief Medical Officer, dr. Samson Fung) jak 

też młodych, ambitnych i utalentowanych badaczy w obszarze biologii, chemii oraz bio- i chemo-

informatyki. 

Realizacja ogłoszonej w 2021 roku strategii i osiągnięcie jej głównych celów będzie 
możliwe przede wszystkim dzięki coraz bardziej doświadczonej i coraz liczniejszej kadrze 
naukowców i menadżerów OncoArendi, dzięki ich wiedzy, kompetencjom, zaangażowaniu i pasji, 
z którą rozwijają terapie ratujące ludzkie życie i zdrowie. Większość z prawie 90 osób pracujących 
w R&D ma tytuł doktora. W 2022 roku planujemy zatrudnienie kolejnych 20 nowych osób głównie 
w obszarze biologii (w tym RNA), chemii medycznej, informatyki oraz rozwoju klinicznego leków. 
Zespół OncoArendi będzie pracował pod przewodnictwem nowego zarządu firmy w składzie: 
Marcin Szumowski, Prezes Zarządu i CEO i członkowie zarządu – Adam Gołębiowski, VP 

Research (Chemistry), Zbigniew Zasłona, VP Research (Biology), Sławomir Broniarek, CFO oraz 

Agnieszka Rajczuk-Szczepańska, VP HR. 

W nadchodzącym oraz kolejnym roku Zarząd Spółki oczekuje: 

1. Dalszego rozszerzenia i postępów w rozwoju pipeline małych cząsteczek odziaływujących 
z białkami, z których 1-2 będą w fazie rozwoju klinicznego, 2 w fazie rozwoju 

przedklinicznego a co najmniej 4 na wcześniejszym etapie (discovery); 

2. Osiągnięcia ważnych kamieni milowych w rozwoju platformy odkrywania małych 
cząsteczek celujących w mRNA (trzy wczesne programy uruchomione w 2022 i pierwsze 

wyniki - Proof-of-concept - w testach komórkowych w co najmniej jednym z nich 
oczekiwane w 2023). Jesteśmy przekonani, że ta przełomowa technologia będzie w 
przyszłości kluczem do wyleczenia wielu śmiertelnych chorób.  

3. Kontynuacji współpracy z Galapagos, w ramach platformy chitynazowej, generującej 

stabilny strumień finansowania. 

Historyczna transakcja z Galapagos była ważnym wydarzeniem potwierdzającym założenia modelu 
biznesowego Spółki. W nadchodzących latach spodziewamy się kolejnych osiągnięć naukowych i 

biznesowych o jeszcze większym wpływie na wzrost wartości naszej firmy. W imieniu Zarządu 

OncoArendi Therapeutics S.A. dziękując Państwu za dotychczasowe zaufanie, zapraszamy do 

lektury raportu rocznego i liczymy na dalsze wspólne sukcesy w nadchodzących latach pod nową 
nazwą Molecure S.A. 

 

Z wyrazami szacunku,  

Marcin Szumowski 


