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Caixa Innvierte Start, dirigit a empreses en les primeres fases de desenvolupament,  

es el vuitè fons de capital risc gestionat per Caixa Capital Risc  

 

 

“la Caixa” llança un fons de capital risc  

per a impulsar la creació i creixement  

de startups de l’àmbit científic 
 

 

 

• El nou vehicle, promogut conjuntament amb el CDTI, està dotat inicialment 
amb 20 milions d’euros i es dirigeix a startups que presenten una 
tecnologia disruptiva. 

 

• La gestora de capital risc de “la Caixa” compta amb una sòlida experiència 

en l’àmbit científic, amb un compromís d’inversió de 52 milions d’euros i 

un portfoli de 19 spin off  participades. 
 

• Amb la creació del fons, Caixa Capital Risc passa a gestionar un volum 
d’inversió de 180 milions d’euros i es consolida com l’inversor 
institucional privat referent en capital llavor a Espanya. 

 
• A més a més de l’activitat inversora, la gestora de capital risc de “la Caixa” 

impulsa iniciatives de transferència tecnològica i acceleració empresarial 
per  afavorir el desenvolupament de companyies innovadores. 

 

 

Barcelona, 16 de març de 2016.- “la Caixa” ha reforçat els instruments de finançament 

per a empreses innovadores en fases inicials amb el llançament d’un nou fons de 

capital risc, Caixa Innvierte Start. El vehicle, creat en el marc del programa INNVIERTE 

promogut pel CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial) i gestionat a través de 

Caixa Capital Risc, la gestora de capital risc de “la Caixa”, s’ha constituit amb una 

dotació inicial de 20 milions d’euros, a la qual està previst sumar-hi partícips d’origen 

públic i privat. 

 

L’objectiu de Caixa Innvierte Start es cobrir les necessitats de finançament de 

companyies que es troben en les primeres etapes del seu desenvolupament. El fons 

s’orientarà a startups que presenten una tecnologia disruptiva, de cicle de maduració 

llarg (que necessita al menys dos anys per arribar al mercat) i originades principalment 

a universitats i centres d’investigació de referència. 
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Caixa Innvierte Start se situa en una etapa llavor, un estadi anterior del que acostuma a 

atreure  la majoria d’inversors especialistes en l’entorn científic. En aquesta fase, les 

companyies encara es troben en formació i necessiten finançament  per afrontar el 

repte de validar la seva tecnologia o la seva hipòtesi científica, completar l’equip i 

avançar en el desenvolupament de producte per a poder captar l’interès d’inversors 

especialitzats en les etapes de desenvolupament i creixement de la companyia. 

Fonamentalment, les startups estan centrades en el sector científic. La biotecnologia és 

el principal àmbit, sense descartar la fotònica, els semiconductors o la nanotecnologia, 

entre altres. 

 

El rang d’inversió del vehicle se situarà entre 500.000 euros i 2 milions d’euros per 

operació. Es formalitzarà sempre com a aportació de capital, prenent participacions 

minoritàries i fomentant la coinversió amb els agents especialitzats del sector.  

 

El primer desemborsament del fons es Aelix, una spin off de HIVACAT dedicada al 

desenvolupament de tractaments contra el VIH, que en les últimes setmanes ha aixecat 

una ronda d’inversió d’11,5 milions d’euros amb Ysios Capital, Caixa Capital Risc i 

Johnson & Johnson Innovation. 

 

Experiència i trajectòria en ciència 

 

Caixa Innvierte Start es el vuitè fons de capital risc que impulsa la gestora de capital 

risc de “la Caixa”. Amb aquest nou vehicle, Caixa Capital Risc passa a gestionar un 

volum d’inversions de 180 milions d’euros i es consolida com l’inversor multiespecialista 

de referència a Espanya per a empreses en les fases inicials de la seva activitat. 

 

El fons es construeix sobre una sòlida experiència i trajectòria en l’àmbit de la ciència. 

La gestora desenvolupa la seva activitat en aquest sector fonamentalment a través dels 

fons Caixa Capital BioMed i Caixa Innvierte BioMed II, que, amb un volum d’inversió 

compromès de 52 milions, han donat suport fins a dia d’avui a 19 spin off científiques 

espanyoles. 

 

“El 2007, Caixa Capital Risc era un agent desconegut en aquest àmbit, però, de forma 

consistent i constant, ha anat desenvolupant un equip multidisciplinar especialitzat, 

relacions amb els principals centres d’investigació, hospitals i universitats de tot 

Espanya i contactes clau amb especialistes tecnològics així com amb inversors 

internacionals especialitzats”, afirma Marcelino Armenter, president de Caixa Capital 

Risc i director general de CriteriaCaixa. 

 

Les companyies basades en la ciència tenen uns processos de maduració llargs i 

necessiten importants aportacions de capital. Caixa Capital Risc és coneixedora 

d’aquestes característiques del sector i té la capacitat d’oferir a les startups un 

acompanyament a llarg termini, de forma que pot invertir des de les primeres etapes a 

través de Caixa Innvierte Start, fins a series A i B de finançament a través dels vehicles 

especialitzats. 
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Casos d’èxit 

 

Aquesta estratègia a llarg termini de Caixa Capital Risc ha cristal·litzat en els últims 

mesos en rondes d’inversió significatives que han atret inversió internacional. 

 

Cal destacar els casos de Laboratoris Sanifit, amb focus en les calcificacions del 

sistema cardiovascular, que ha atret 37 milions d’euros aportats per fons internacionals, 

multinacionals mèdiques, inversors especialitzats i socis actuals, i de Minoryx, dedicada 

a malalties rares d’origen genètic, que en la seva última ronda d’inversió ha captat 19,4 

milions d’euros.  

 

Programes per a donar suport en el pas del laboratori a l’empresa 

 

Fins a dia d’avui, hi ha poques iniciatives i agents público-privats que donen suport a la 

creació d’empreses en aquest àmbit. A aquest problema s’hi afegeix el fet que el perfil 

científic no sol reunir habilitats i experiència en gestió empresarial, i tampoc no existeix 

una cultura spin off consolidada per a transferir els resultats de la investigació a una 

startup. 

 

En aquest sentit i amb l’objectiu d’impulsar la transformació d’aquest ecosistema, Caixa 

Capital Risc, conjuntament amb l’Obra Social “la Caixa”, promou CaixaImpulse,  

programa que dóna suport a la transferència del coneixement generat en els centres 

d’investigació amb la finalitat que tingui una aplicació directa a la societat.  

 

Aquest programa, que complementa perfectament l’estratègia d’inversió del nou fons, 

ha comptat en la seva primera edició amb la participació de 15 projectes, que han rebut 

suport econòmic, formació a mida, un programa d’acompanyament i ajuda per a la seva 

immersió en la realitat del mercat.  

 

Sobre Caixa Capital Risc 

 

Caixa Capital Risc, la gestora de capital risc de “la Caixa”, inverteix en les primeres 

etapes de pimes innovadores. Actualment, Caixa Capital Risc gestiona 180 milions 

d’euros i és un inversor multisectorial que manté el focus en sectors que considera 

emergents: tecnologia, indústries digitals, tecnologies per a la indústria i ciències de la 

vida. 

 

A través de 8 vehicles d’inversió, té en cartera 175 empreses. 

 

 


