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Aquesta es la major ronda de finançament de l’any en l’àmbit biotecnològic 

 

 

“la Caixa” lidera una ronda de finançament 

de 3,6 milions d’euros a Sanifit 
 

 

• Laboratoris Sanifit es dedica al descobriment i desenvolupament de 

compostos contra patologies relacionades amb les calcificacions de teixits 

i òrgans. 

 

• “la Caixa”, a través de Caixa Capital Risc, lidera la ronda de finançament, a 

la que se sumen el fons de capital risc HealthEquity, la empresa Somtobir i 

un grup d’inversors privats, en els que destaquen alguns ex directius de 

Laboratoris Phadia. 

 

• Aquesta nova ronda permetrà portar el projecte fins al següent estat de 

desenvolupament: un assaig clínic en pacients que es realitzarà a 

l’Hospital Clínic de Barcelona amb malalts de diàlisis. 

 

Barcelona, 17 de novembre de 2014.– “la Caixa”, a través de la seva gestora Caixa 

Capital Risc, ha liderat una ronda de finançament de 3,6 milions d’euros a l’empresa 

Laboratoris Sanifit, ubicada a Palma de Mallorca. La companyia és un spin off de la 

Universitat de les Illes Balears (UIB).  

La inversió s’ha realitzat a través del fons Caixa Innvierte BioMed II, vehicle gestionat 

per Caixa Capital Risc i que compta amb la participació del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), en el marc del Programa Innvierte, i amb la  participació 

minoritària de l’Institut Català de Finances. A la operació se sumen el fons de capital 

risc HealthEquity, la empresa Somtobir, la Fundació Nefrona i un grup d’inversors 

privats. Aquesta operació és la major ronda d’inversió realitzada aquest any en l’àmbit 

de la biotecnologia. 

Laboratoris Sanifit, creada el 2007, és una companyia biofarmacèutica espanyola 

dedicada al descobriment i desenvolupament de compostos contra patologies 

relacionades amb les calcificacions de teixits i òrgans. 
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Fàrmac experimental dirigit a pacients de hemodiàlisi 

Sanifit compta amb dos línies de desenvolupament. Per una banda, ha desenvolupat 

una gama de productes en l’àmbit de la salut bucodental per a la prevenció del carrall 

dental. Aquesta línia es va llicenciar el 2013 a una multinacional líder en el sector oral 

care i actualment s’està treballant per tancar acords de comercialització en el sector 

veterinari. 

Per l’altra, desenvolupa un fàrmac experimental (SNF472) que ofereix dos indicacions 

diferents: el tractament de malalties cardiovasculars en pacients de hemodiàlisi i el 

tractament de la calcifilaxis, una malaltia rara amb una altíssima taxa de mortalitat (més 

del 80%), que afecta fins a un 4% dels pacients en diàlisi i que redueix dràsticament la 

qualitat i esperança de vida dels seus pacients.  

La ampliació de capital de Sanifit permetrà portar el projecte del fàrmac experimental 

SNF472 fins al següent estadi de desenvolupament: un assaig clínic de fase 1b/2a que 

es realitzarà a l’Hospital Clínic de Barcelona amb malats de diàlisi. Aquest fàrmac ja ha 

superat els estudis de fase 1 en voluntaris sans. 

 

 

Sobre Caixa Capital Risc  

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

inverteix en les primeres etapes de companyies espanyoles innovadors que comptem 

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

seu desenvolupament. Amb un volum de 144 milions d’euros, inverteix en el capital 

d’empreses innovadores a través de 7 vehicles: Caixa Capital Micro, Caixa Capital 

Micro II, Caixa Capital BioMed, Caixa Innvierte BioMed II, Caixa Capital TIC, Caixa 

Capital TIC II i Caixa Innvierte Industria. 

 


