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La companyia, creada el 2005, té la seva seu al Centro de Transferencia y 
Tecnologías Aplicadas (CTTA) del Parc Científic de la Universitat de Valladolid  

 

  
Fast Drinks, fabricant d’envasos 

autoescalfables, tanca una ronda de 

finançament de 3,5 milions d’euros 

 
 

 La companyia està especialitzada en el desenvolupament, 

fabricació i comercialització de llaunes per a alimentació que 

s’escalfen soles.  

 

 L’operació va dirigida a posicionar l’empresa com a fabricant líder 

a nivell mundial d’envasos autoescalfables i aconseguir unes 

vendes de 7 milions de llaunes a tot el món el 2017. 

 

 

Valladolid, 2 de octubre de 2013.– ”la Caixa”, a través del fons especialitzat en 

tecnologies industrials, Caixa Innvierte Industria, el fons tecnològic Seguranza 

promogut per la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León i 

gestionat per Clave Mayor, la societat de capital risc Ade Capital Sodical 

gestionada per Ade Gestión Sodical i l’actual equip directiu, han invertit 3,5 milions  

d’euros a la companyia Fast Drinks.  

 

Fast Drinks està ubicada al Centro de Transferencia y Tecnologías Aplicadas 

(CTTA) del Parc Científic de la Universitat de Valladolid i es va fundar l’any 2005 

amb l’objectiu de desenvolupar el concepte SCH (Self-Heating Can o llauna 

autoescalfable). Després de 3 anys d’investigació Fast Drinks ha aconseguit 

desenvolupar una tecnologia diferenciada i ha pogut comercialitzar el seu 

producte.  

 

Llaunes autoescalfables: calor a l’instant 

 

El sistema que ha ideat Fast Drinks consta d’una llauna amb tres volums 

hermèticament separats. El primer és el que conté la beguda, el segon conté sals 

de calci i el tercer aigua. Per escalfar la llauna només cal girar-la, treure la tapa del 

fons i pressionar. D’aquesta manera l’aigua cau sobre les sals de calci i en la 

reacció es genera una gran quantitat de calor que permet escalfar la beguda al 

voltant dels 70º, depenent de la temperatura ambient, en només 3 minuts. Els 

envasos autoescalfables que presenta Fast Drinks són 100% reciclables. L’acer 

de la llauna es recicla juntament amb les sals de calci i el plàstic de les etiquetes.  



 

Els nous hàbits de consum han impulsat un desenvolupament de la demanda de 

productes autoescalfables. L’empresa comercialitza llaunes per a quatre tipus de 

begudes: dolces, salades, alcohòliques i energètiques. Les vendes es canalitzen a 

través de tres línies de negoci: la seva marca pròpia (2GO), marca privada i 

envasament per a tercers.  

 

Aquest any 2013 Fast Drinks arribarà als 4 milions de llaunes venudes des de la 

seva comercialització l’any 2009. Aproximadament el 70% de la seva producció 

prové de les vendes internacionals. L’objectiu de Fast Drinks és convertir-se en el 

fabricant líder a nivell mundial d’envasos escalables i vol arribar als 7 milions de 

llaunes venudes el 2017.  

 

 

Sobre Caixa Innvierte Industria 

 

El fons a través del qual “la Caixa” realitza la inversió a Fast Drinks, Caixa 

Innvierte Industria, és un vehicle d’inversió creat amb la participació del Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en el marc del plan Innvierte, i 

compta amb una participació minoritària del Institut Català de Finances. Amb un 

volum d’inversió total de 23 milions d’euros, el vehicle inverteix en companyies 

amb seu a Espanya que operen en l’àmbit de les tecnologies industrials amb un 

fort component de tecnologia i internalització.  

 

La inversió a Fast Drinks és la quarta operació que realitza aquest fons. 

Actualment, Caixa Innvierte Industria compta en el seu portfoli amb Xtraice, 

empresa especialitzada en el desenvolupament i comercialització de pistes de 

patinatge sobre gel ecològic; Pevesa, que desenvolupa proteïnes vegetals 

mitjançant biotecnologia per a la seva aplicació en l’agricultura ecològica i en 

alimentació; i Forest Chemical Group, que fabrica adhesius termofusibles. 

 

 

Sobre Caixa Capital Risc 

 

Caixa Capital Risc es la societat gestora d’empreses de capital risc de “la Caixa”, 

que inverteix en les primeres etapes de companyies espanyoles innovadores que 

compten amb un elevat potencial de creixement, acompanyant-les en les diferents 

etapes del seu desenvolupament.  

Amb un volum de 73 milions d’euros inverteix en el capital d’empreses 

innovadores a través de 4 vehicles: Caixa Capital BioMed, Caixa Innvierte 

Industria, Caixa Capital TIC i Caixa Capital Micro.  

 

Sobre Clave Mayor   

 

CLAVE MAYOR, S.A., SGECR és una Societat Gestora d’Entitats de Capital Risc 

amb orígens l’any 1998 i que neix amb la vocació de gestionar vehicles d’inversió 

en el sector del capital risc. Actualment gestiona un total d’11 fons amb diferent 

estratègia inversora i participa activament en el capital social d’unes 50 empreses. 

 



Clave Mayor compta amb 3 oficines ubicades a Valladolid, Pamplona i València i 

disposa d’una plantilla integrada per 16 professionals amb una contrastada 

experiència en els camps de les finances, la banca d’inversió, consultoria, ciències 

de la salut, agroalimentari i retail. 

 

 

Sobre Fondo Tecnológico Seguranza 

 

Es tracta d’un dels fons gestionats per Clave Mayor que neix el 2008 per les 

aportacions realitzades per ADE Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León (organisme depenent de la Consejería de 

Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León), les actuals entitats financeres 

en las que es troben integrades les antigues caixes de la Comunitat de Castella i 

Lleó (Banco Caja España-Duero, “la Caixa”, Banco Caja 3 i Bankia) i Laboral 

Kutxa.  

 

Els recursos gestionats pel fons ascendeixen a 36,1 milions d’euros, tenint per 

objectiu la inversió en qualsevol sector de l’activitat empresarial sempre que tingui 

un alt component tecnològic i les empreses estiguin vinculadess amb la Comunitat 

de Castella i Lleó, per la seva instal·lació o domicili social.  

 

Des de la seva construcció el fons ha realitzat, incloent la inversió a Fast Drinks, 

un total d’11 operacions, en societats pertanyents a sectors tant diversos com el 

de la biotecnologia, telecomunicacions, farmàcia, energies renovables, industrial, 

etc.  

 

El juliol de 2013 el fons va materialitzar la seva primera desinversió una vegada 

complert el termini de permanència i assolits els objectius de l’entrada a 

l’accionariat de l’empresa participada.  

 

  

Sobre Ade Capital Sodical  

 
Constituïda l’any 1982 Ade Capital Sodical SCR, S.A. realitza inversions en 

empreses ubicades a Castella i Lleó que es materialitzen en l’aportació de 

recursos financers al capital de les mateixes mitjançant préstecs participatius. 

 

Els fons gestionats per Ade Capital Sodical SCR, S.A. ascendeixen a 54,9 milions 

d’euros i els seus accionistes són la Agencia de Inversión, Financiación e 

internacionalización Empresarial de Castilla y León (32,50%), entitats financeres 

(53,09%) i altres empreses i entitats rellevants (14,41%). 

 

Les companyies participades per Ade Capital Sodical SCR, S.A. en l’actualitat són 

37 i pertanyen als sectors amb més pes a la Comunitat Autònoma de Castella i 

Lleó com l’agroalimentari, auxiliar d’automoció, transformats metàl·lics, energies 

renovables, turisme i biotecnologia.  

 

 

 

 



Sobre Ade Gestión Sodical  

 
Ade Gestión Sodical SGECR, S.A. és una societat gestora d’entitats de capital risc 

que aposta pel desenvolupament empresarial a Castella i Lleó. Aporta recursos 

financers a les empreses buscant les fórmules que millor s’adaptin a cada projecte 

destacant la participació en el capital social, concessió de préstecs participatius i 

altres instruments alternatius.  

 

Tot això es realitza a través de la gestió i administració d’una Societat de Capital 

Risc (Ade Capital Sodical SCR) i un Fons de Capital Risc (Ade Financiación 

Capital Semilla FCR). Els fons totals gestionats arriben als 57.3 milions d’euros i el 

nombre d’empreses participades ascendeix a 48.  

 


