Caixa Capital Risc lidera la major operació del
sector biotecnològic a Espanya, amb una ronda de
55 milions d'euros a Sanifit


El finançament es completa amb una capitalització de préstecs per valor de 17
milions d'euros, la qual cosa eleva el total de l'operació a 72,2 milions.



Permetrà d'accelerar l'estudi de l'SNF472, un fàrmac destinat al tractament
d'una malaltia rara coneguda amb el nom de calcifilaxis.



S'incorporen dos nous inversors a la companyia: Columbus Venture Partners i
Alta Life Sciencies.

Barcelona, 26 de juny del 2019.- Caixa Capital Risc ha liderat la ronda de finançament de 55,2
milions d'euros de Sanifit Therapeutics, empresa biofarmacèutica dedicada al desenvolupament
de fàrmacs per al tractament de malalties cardiovasculars relacionades amb la calcificació. Es
tracta de la major operació en la història del sector biotecnològic a Espanya.
La ronda de sèrie D consta d'una inversió de 55,2 milions d'euros i d'una capitalització de
préstecs per valor de 17 milions d'euros, la qual cosa eleva el total de l'operació a 72,2 milions
d'euros. L'ampliació de capital també ha comptat amb la participació de Columbus Venture
Partners i Alta Life Sciences, així com d'un consorci compost pels socis actuals de Sanifit, que
inclouen: Lundbeckfonden Ventures (Dinamarca), Ysios Capital (Espanya), Forbion Capital
Partners (Països Baixos), Gilde Healthcare (Països Baixos), Andera Partners (França) i altres
inversors privats. Després de l'operació, Damià Tormo i Guy Paul Nohra s'incorporen al Consell
de Sanifit en representació de Columbus Venture Partners i Alta Life Sciences, respectivament.
Aquesta nova injecció de capital permetrà a la companyia d'accelerar el desenvolupament clínic
del fàrmac SNF472, destinat al tractament de l'arteriopatia urèmica calcificant (CUA), també
coneguda amb el nom de calcifilaxis. Aquesta és una malaltia rara d'efectes devastadors, amb
una taxa de mortalitat del 55% en el primer any després del diagnòstic.
Sanifit està preparant actualment un estudi pivot de fase 3 per a l'SNF472, que té la designació
com a medicament orfe tant per l'FDA (US Food & Drug Administration) com per l'EMA
(European Medicines Agency), que es portarà a terme tant a Europa com als Estats Units a partir
d'aquest mateix 2019.
Joan Perelló, CEO de Sanifit, ha comentat: “Pensem que aquesta ronda de finançament
representa un autèntic reconeixement de la nostra missió, que no és una altra que ajudar als
pacients que pateixen malalties cardiovasculars relacionades amb processos de calcificació”.

Perelló ha afegit que “estem encantats de poder comptar amb inversors d'aquest nivell, tant a
Espanya com a Europa, ja que, al seu costat, podrem avançar més ràpidament en l'estudi de fase
3 que iniciarem d'aquí a poc temps”.
Per la seva banda, Marcelino Armenter, president de Caixa Capital Risc i conseller delegat de
CriteriaCaixa, ha assenyalat que “portar a terme aquest tipus d'operacions és una demostració
més del creixement i del bon estat de l'ecosistema healthcare espanyol i, amb aquesta lògica,
Caixa Capital Risc mantindrà la seva aposta per empreses com Sanifit, amb gran potencial de
creixement i un impacte importantíssim en la vida dels pacients”.
Damià Tormo, Managing Partner de Columbus, ha destacat: “És una gran satisfacció donar
suport a una operació històrica per al sector biotecnològic espanyol d'una empresa que va sorgir
com un spin-off de la Universitat de les Illes Balears i que avui dia és una de les més innovadores
del panorama internacional, amb el potencial de solucionar una clara necessitat mèdica no
coberta”.

Sobre Sanifit
Sanifit és una companyia biofarmacèutica dedicada al desenvolupament de l'SNF472, un fàrmac
experimental per al tractament de malalties cardiovasculars en pacients amb malaltia renal en etapa
terminal (ERET) tractada amb hemodiàlisi.
La companyia va començar les seves activitats el 2007 com a spin-off de la Universitat de les Illes Balears
i el 2016 va iniciar la seva internacionalització amb la incorporació d'oficines a San Diego (Estats Units).
El seu actiu principal és el fàrmac SNF472, que ha completat satisfactòriament l'estudi de fase 2 i
actualment està preparant un estudi de fase 3 sobre la calcifilaxis. La companyia també està investigant
els actius de l'SNF472 en fase 2b per estudiar els seus efectes en la reducció de la progressió de la
calcificació cardiovascular, i s'espera que s'obtinguin resultats en el quart trimestre del 2019.
Per a més informació: www.sanifit.com

Sobre Caixa Capital Risc
Caixa Capital Risc, la gestora de capital risc de CriteriaCaixa, és un inversor de referència que proporciona
capital i préstecs participatius a empreses innovadores i amb un potencial de creixement elevat. Amb més
de deu anys d'experiència, Caixa Capital Risc inverteix en les primeres etapes de les companyies. Les seves
inversions es concentren en tres sectors: TIC, health tech i industrial.
Actualment, Caixa Capital Risc gestiona, a través de vuit vehicles d'inversió, un volum superior als 215
milions d'euros en empreses innovadores d'Espanya i Portugal, i compta amb una cartera de 180
companyies.
A través de l'àrea de Ciències de la Vida, Caixa Capital Risc inverteix en fases inicials de companyies
innovadores dels sectors health tech i biopharma que tinguin projectes basats en el desenvolupament de
dispositius, solucions per al diagnòstic i teràpies. Actualment, Caixa Capital Risc gestiona un volum de 85
milions d'euros en el segment de Ciències de la Vida, amb una cartera de 24 companyies.

Sobre Columbus Venture Partners
Columbus Venture Partners és un fons de capital risc espanyol amb una estratègia d'inversió centrada en
primeres etapes i oportunitats d'alt creixement en biotecnologia, farmàcia i indústria del healthcare. El
seu equip està format per professionals que combinen una formació científica, mèdica i de negoci sòlida,
unida a una experiència demostrada en la constitució i inversió en empreses per accelerar-ne el
creixement. Fundada el 2017, Columbus té oficines a Madrid, València i Sant Sebastià, i gestiona actius
per valor de 117 milions d'euros a través de dos fons: Columbus INNVIERTE Life Science Fund i Columbus
Life Science Fund II.
Sobre Alta Life Sciencies
Alta Life Sciences és una companyia líder de venture capital, amb seu a Barcelona, que actua com a
assessor d'inversió del fons ALSS I FCR. El fons inverteix en companyies en tots els estadis: des de la fase
llavor fins al desenvolupament comercial, en totes les àrees de les ciències de la vida, incloent-hi la
biotecnologia, els dispositius mèdics, diagnòstic, genomics i salut digital. Altamar Private Equity SGIIC,
companyia independent líder en la gestió de private equity internacional i altres actius alternatius, és la
gestora d'ALSS I FCR.
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