NOTA DE PREMSA

Nou rècord d’inversió a les start-ups biomèdiques
catalanes
•
•
•

El sector va captar 106,1 milions d’euros d’inversió el 2018 i manté la tendència a l’alça
Barcelona acull el 20 i 21 de maig Bio€quity Europe 2019, la trobada d’inversors en
biomedicina més important d’Europa, amb més de 50 empreses catalanes participants
L’estudi de CataloniaBio & HealthTech i EY confirma la creixent inversió internacional
al sector

Barcelona, 16 de maig de 2019. – Les start-ups de la BioRegió de Catalunya, el sector català de
les ciències de la vida i la salut, van captar el 2018 un total de 106 milions d’euros de finançament,
un 1,9% més que l’any anterior. Més de la meitat d’aquest finançament (61,3 milions) va venir de
fons de capital risc. A més, tres de cada quatre euros de capital risc captat per les start-ups
biomèdiques catalanes (75%) ve de rondes d’inversió amb participació estrangera.
En aquest context els propers 20 i 21 de maig Barcelona acull Bio€quity Europe 2019, la trobada
d’inversors en biomedicina més important d’Europa. L’esdeveniment, organitzat per BioCentury
i EBD Group, es celebra cada any a una ciutat europea i enguany, en la seva 20a edició, arriba per
primer cop a Barcelona gràcies a la iniciativa del Comitè Amfitrió Regional, format per Biocat, Ysios
Capital, ACCIÓ i CataloniaBio & HealthTech. A més, compta amb el suport de Caixa Capital
Risc i Grifols com a Platinum Sponsors regionals, i Alira Health, Asabys Partners, Asebio, GP
Pharm, Invivo Ventures, KPMG, Locust Walk i WeCubed Partners, com a Gold sponsors regionals.
Finançament captat per les start-ups biomèdiques de la BioRegió de Catalunya (en M€)

Un total de 53 empreses i entitats catalanes, principalment start-ups biomèdiques en busca
d’inversió, participaran a BioEquity 2019. La trobada comptarà amb més de 550 delegats de 20
països i es preveu la celebració de 1.800 reunions entre empreses i inversors.
Catalunya compta amb una sòlida xarxa d’inversors locals especialitzats en el sector biomèdic
com Ysios Capital, Caixa Capital Risc, HealthEquity, Inveready o Alta Life Sciences, o els recent
creats Asabys Partners o Invivo Ventures. A més, en els darrers dos anys s’ha duplicat el nombre
d’inversors internacionals a les empreses de la BioRegió de Catalunya i la xifra ja supera els 50.
De fet, segons l'Estudi sobre la inversió en biomedicina a Catalunya 2019 presentat també avui per
CataloniaBio & HealthTech i EY, el 80% dels accionistes de les empreses biomèdiques catalanes
estan ubicats a Catalunya, un 13% són internacionals i un 7% procedeix de la resta d'Espanya.
L’estudi destaca que els fons de capital risc segueixen liderant les inversions, però creix l'interès dels
business angels per aquesta indústria.
El sector de les ciències de la vida i la salut genera cada any a Catalunya més de 31.000 milions
d’euros i representa el 7,2 % del producte interior brut (PIB), comptant les empreses del sector i
els serveis sanitaris. En conjunt, més de 223.000 persones hi treballen, al voltant d’un 7% de les
persones ocupades a Catalunya. De mitjana, cada setmana es crea a Catalunya una nova
companyia al sector, segons dades de l’Informe Biocat 2017.

Sobre Biocat
Biocat és l'organització que impulsa l'ecosistema de la salut i les ciències de la vida a Catalunya. Treballa per transformar
la ciència i la tecnologia en creixement econòmic regional i en impacte social. Biocat centra la seva estratègia en diferents
punts clau: promoció de l'ecosistema per posicionar la BioRegió com a referent internacional; oferir capacitació innovadora
i desenvolupar talent amb programes i iniciatives per millorar el talent i l'emprenedoria; i accelerar la transferència de
tecnologia i el creixement empresarial donant suport i duent a terme activitats per augmentar el valor del sector, amb
especial èmfasi en l'accés al capital. Més informació: www.biocat.cat
Sobre ACCIÓ
ACCIÓ és l’agència per a la competitivitat de l’empresa depenent del Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya. Impulsa la millora del teixit empresarial català a través del binomi internacionalització-innovació,
posant a disposició de l’empresa 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions que donen cobertura a més de 110 mercats.
A més, assessora les empreses catalanes perquè aconsegueixin finançament, les ajuda a créixer mitjançant programes de
capacitació i les orienta en matèria de clústers. També és responsable, a través de l’àrea Catalonia Trade & Investment,
d’atreure inversions estrangeres a Catalunya. Més informació: http://www.accio.gencat.cat
Sobre Ysios Capital
Ysios Capital és una gestora espanyola d’entitats de capital risc especialitzada en inversions en companyies joves, early i
mid-stage, en l’àmbit de les ciències de la vida i, en particular, en companyies biotecnològiques altament innovadores amb
un focus exclusiu en desenvolupament de fàrmacs. Fundada el 2008, Ysios Capital gestiona al voltant de 191,4 milions
d’euros distribuïts en dos fons: Ysios BioFund I (65M€), e Ysios BioFund II Innvierte (126M€). El nostre objectiu és crear
valor ajudant emprenedors i empresaris a superar el repte de transformar el coneixement científic en una empresa d’èxit.
Més informació: www.ysioscapital.com
Sobre CataloniaBio & HealthTech
CataloniaBio & HealthTech és l'associació d'empreses de l'àmbit de la biomedicina i la salut a Catalunya. La seva
missió és promoure la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) perquè el teixit empresarial generi nous productes
i serveis biofarmacèutics, de tecnologies mèdiques i salut digital que millorin el benestar de les persones. L'associació
compta amb més de 150 empreses i agents col·laboradors com hospitals, centres de recerca i universitats capdavanters
en R+D+I en biomedicina. Més informació: http://www.cataloniabioht.org/
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