Nota de premsa

Xifra rècord d'inversió al sector de la
biomedicina a Catalunya el 2016:
153,1 milions d'euros
Avui s'ha presentat el primer Estudi sobre la inversió en biomedicina a
Catalunya 2017: Èxits i reptes de futur elaborat per l'associació d'empreses
CataloniaBio i EY
Capital risc, acords de llicència i deute són les principals fonts de
finançament de les empreses biomèdiques
El 82% dels capital de les empreses està en mans d’inversors catalans,
mentre que els darrers anys els inversors internacionals han guanyat pes i
controlen el 12% de les accions
El 60% de farmacèutiques ja inverteixen en empreses biotecnològiques
Barcelona, 10 d’octubre de 2017 - Les empreses biomèdiques catalanes van aconseguir
atraure 153,1 milions d'euros d'inversió durant el 2016, una xifra rècord per al sector.
Aquesta és la dada principal del primer Estudi sobre la inversió en biomedicina a
Catalunya 2017: Èxits i reptes de futur que han presentat avui CataloniaBio i EY al Cercle
d'Economia davant d'una setantena de socis de l'associació, emprenedors, inversors i
altres professionals. L'estudi, que s'ha dotat d'una metodologia ad hoc desenvolupada per
EY, té com a objectiu disposar d'una valoració de la inversió a Catalunya fiable que
permeti mesurar i fer comparatives en els propers anys.
El finançament és un dels aspectes clau per a l'evolució de les empreses i perquè la
recerca i la innovació capdavantera que estan duent a terme en fàrmacs i tecnologia
mèdica arribi arreu del món. El 2016, es va canalitzar a través de 50 operacions en les
que van participar diverses fonts de finançament en funció del tipus d'empresa. En aquest
sentit, les empreses de desenvolupament de producte van finançar la major part de les
seves operacions amb capital risc (35%), acords de llicència (33%) i deute (16%). Aquest
es va completar amb socis industrials (7%), MAB (4%), business angels i family offices
(3%), micromecenatge i altres (2%). Les empreses de serveis ho van fer principalment

amb business angels i family offices (92%).
En total, les empreses enquestades van signar 42 acords de llicència el 2016, per un
import total de 65,5 milions d'euros. Tanmateix, consideren que aquests acords poden
generar uns ingressos potencials superiors a 250 milions d'euros en els propers 5 anys.
Pel que fa a la procedència dels inversors, cal destacar que la majoria del capital de les
empreses que conformen la indústria biomèdica catalana està en mans d’inversors
catalans (82%). Amb tot, en els darrers anys els inversors internacionals han anat
guanyant pes, i controlen el 12% de les accions de les empreses enquestades, mentre
que els inversors de la resta d'Espanya tenen el 6% del capital. Segons les empreses van
tancant noves rondes de finançament, els fundadors van reduint la seva participació
accionarial i, en general, aquesta cau per sota del 50% després de la tercera ronda.
Les empreses d'inversió catalanes —entre les quals es troben Caixa Capital Risc,
Healthequity, Inveready i Ysios Capital— van realitzar un total de 33 operacions amb un
capital compromès de 32 milions d'euros el 2016. Aproximadament la meitat d’aquests
recursos (48%) es van destinar a empreses ubicades a Catalunya, on l’interès es va
concentrar majoritàriament (55%) en les companyies de drug discovery.
Cal remarcar especialment que creix l'interès de les farmacèutiques a invertir en el
sector, una tendència que s’ha anat reforçant en els darrers anys: segons l’estudi, el 60%
dels laboratoris consultats té participacions en empreses biotec i el 45% de les
companyies participades estan ubicades a Catalunya.
Malgrat la creixent consolidació de l’ecosistema biotecnològic, cal destacar que bona part
dels projectes encara es troben en fases inicials de desenvolupament, amb un focus
especial en les fases de validació preclínica o en el desenvolupament del producte i en el
prototipat. Les cinc àrees terapèutiques que concentren la major part dels productes en
desenvolupament són oncologia, sistema nerviós, malalties infeccioses, cardiovascular i
respiratori, respectivament.
Ignasi Biosca, president de CataloniaBio i conseller delegat de Reig Jofre, remarca els
acords de col·laboració que s'han signat al sector (157 en total): “El 57% de les farma té
acords amb centres de recerca, i el 29% amb start-up; aquestes xifres ens confirmen que
som un sector obert a la innovació i, cada cop més, a la transferència de tecnologia”.
Tendències i reptes de futur
El sector de la biotecnologia està entrant en una etapa de maduresa mundial, on les
empreses hauran d'accelerar els canvis en els seus models de negoci. En paraules de

Silvia Ondategui, Sòcia Global de Life Sciences d’EY, “després d’anys de creixement
exponencial a nivell global, la indústria biotecnològica està entrant en una etapa
d’estabilitat en la que les empreses biomèdiques hauran de conviure amb nous actors
procedents del món digital; en aquest context, i segons es recull en la darrera edició de
l’estudi Beyond Borders d’EY, les companyies guanyadores seran les que aportin un major
valor al pacient en les seves innovacions”.
Els principals reptes de futur identificats per les empreses biomèdiques catalanes es
relacionen amb seguir aconseguint finançament, trobar socis estratègics i demostrar
el valor econòmic de la seva innovació. En aquest sentit, gràcies a l'estudi de
CataloniaBio i EY hem pogut saber que 4 de cada 10 empreses del sector hauran de
recórrer a noves fonts de finançament en menys d'un any, i que el 65% de les empreses,
principalment les que desenvolupen producte, ja estan estudiant la incorporació de socis
per al desenvolupament i/o comercialització dels seus productes.
Les empreses consideren que els riscos financers són els que més amenacen la seva
viabilitat futura, seguits pels riscos científics i els de gestió empresarial.
L'estudi està disponible en format digital a: http://cataloniabio.org/ca/publicacions
Foto: La presentació de l'estudi ha anat a càrrec d'Ignasi Biosca, president de
CataloniaBio i conseller delegat de Reig Jofre, i Silvia Ondategui, Sòcia Global de Life
Sciences d’EY
Sobre CataloniaBio
CataloniaBio (www.cataloniabio.org) és l'associació d'empreses de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut
a Catalunya. Creada el 2006 de la mà d'un grup d'emprenedors, actualment l'associació compta amb més
de 100 empreses que tenen una activitat rellevant en R+D+I entre start-up i pimes biotecnològiques,
tecnologia mèdica i serveis, així com farmacèutiques.
Actualment la junta directiva està integrada per: Ignasi Biosca, conseller delegat de Reig Jofre (president);
Antonio Parente, conseller delegat de BCN Peptides, i Clara Campàs, directora d'Estratègia i
Desenvolupament de Kern Pharma (vicepresidents); Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics (secretària);
Jaume Amat, CEO de Bioemprèn i Specipig (tresorer): i com a vocals Eduard Valentí, director d'Afers
Reguladors i Qualitat Farmacèutica d'Esteve; José Vicente Terencio, COO de Gri-Cel / Grifols; Josep Maria
Echarri, conseller delegat d'Inveready Investment Group; Joan Puig, director general de Kymos Pharma;
Francesc Mitjans, Biomed Division Manager de Leitat, i Marc Martinell, CEO de Minoryx Therapeutics. El
secretari general és Melqui Calzado.

Sobre EY

EY és líder mundial en serveis d’auditoria, fiscalitat, assessorament en transaccions i consultoria. Les
anàlisis i serveis de qualitat que oferim ajuden a crear confiança en els mercats de capitals i en les
economies de tot el món. Desenvolupem líders destacats que treballen en equip per complir els
compromisos adquirits amb els nostres grups d’interès. Així, desenvolupem un paper essencial en la creació
d’un món laboral millor per als nostres treballadors, els nostres clients i la societat.
EY fa referència a la organització internacional i podria referir-se a una o vàries de les empreses d’Ernst &
Young Global Limited i cada una d’elles és una persona jurídica independent. Ernst & Young Global Limited
és una societat britànica de responsabilitat limitada per garantia (company limited by guarantee) i no presta
serveis a clients. Per ampliar la informació sobre la nostra organització, entri a ey.com.
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