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CataloniaBio dóna el Premi Bioèxit 2017
a Mosaic Biomedicals i STAT-Diagnostica
El lliurament es fa aquest vespre durant la Nit de CataloniaBio amb més de
250 emprenedors, executius i investigadors de l'àmbit de les ciències de la
vida i la salut a Catalunya
Mosaic, spin-off del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, i STAT-Diagnostica de
tecnologia mèdica, han aconseguit més de 72 milions d'euros de finançament
internacional
Ignasi Biosca: "Sabem que està arribant inversió exigent i sovint
internacional, per tant, hem de seguir creant cantera de projectes basats en la
ciència d'excel·lència"
Barcelona, 15 de març de 2017 – Dues empreses rebran el Premi Bioèxit 2017 de
CataloniaBio en reconeixement a les principals fites assolides l'any passat en l'àmbit
de les ciències de la vida i la salut a Catalunya: Mosaic Biomedicals, spin-off del Vall
d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) fundada
pels doctors Joan Seoane, Judit Anido i Josep Baselga, i STAT-Diagnostica, creada pels
enginyers Jordi Carrera i Rafel Bru.
L'entrega del premi es farà aquest vespre durant la tercera Nit de CataloniaBio davant
més 250 emprenedors, executius, inversors i investigadors al Museu Marítim de
Barcelona. La trobada de networking estarà presidida pel professor Andreu Mas-Colell del
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).
El 2016, Mosaic Biomedicals va fusionar-se amb Northern Biologics Inc de Toronto
(Canadà) per accelerar el desenvolupament de l'MSC-1, un anticòs que actua sobre una
proteïna responsable de la progressió del càncer i del qual es començaran els assajos
clínics durant el 2017 en diferents centres d'Europa i els Estats Units. El mateix any,

també va signar un preacord de llicència amb la multinacional Celgene i van aconseguir
gairebé 47 milions d'euros (50 milions de dòlars) de Versant Ventures —una de les 10
millors firmes de capital risc en biomedicina del món— entre altres inversors. "L'a cord
amb socis estratègics internacionals de primer nivell ens permetrà desenvolupar tot el
nostre potencial i convertir-nos en una empresa biotecnològica global multiproducte líder
en oncologia" explica la Dra. Judit Anido.
D'altra banda, STAT-Diagnostica va tancar la seva tercera ronda d'inversió per 25
milions d'euros, l'operació més elevada del sector a l'Estat espanyol fins avui, liderada
pel fons holandès Gilde Healthcare, a més d'altres inversors ja existents com Ysios
Capital. L'empresa té la seu al Parc Científic de Barcelona i està desenvolupant una
tecnologia (DiagCORE) que permetrà aconseguir grans avanços en el diagnòstic i la
classificació de les malalties infeccioses. La previsió és llançar-la al mercat entre 2017 i
2018.
Jordi Carrera, enginyer aeronàutic que abans de ser emprenedor va participar en activitats
de recerca al NASA's Glenn Research Center i l'Agència Espacial Europea, recomana no
precipitar-se: “Anar a buscar fons és molt intens. Nosaltres vam tardar gairebé un any. A
més, és clau la complicitat i les sinèrgies amb l'inversor”.
En total, s'han presentat sis candidatures al premi. El jurat ha estat format pels membres
de la junta directiva de CataloniaBio. "El sector està en un moment excepcional i pensem
que és representatiu premiar dues empreses, una biofarmacèutica i l'altra de tecnologia
mèdica" comenta Ignasi Biosca, president de CataloniaBio i conseller delegat de Reig
Jofre. Biosca també remarca que "sabem que està arribant inversió exigent i sovint
internacional, per tant, hem de seguir creant cantera de projectes d'emprenedoria
basats en la ciència d'excel·lència".
El 2015 el Premi Bioèxit es va atorgar a Oryzon Genomics i el 2016 a Minoryx
Therapeutics i Palobiofarma.
La Nit de CataloniaBio ha comptat com a Gold Sponsors amb Biokit i BStartup de Banc de
Sabadell, com a Silver Sponsors Ferrer i Mind the Byte, i la col·laboració d'ACCIÓ i el
Museu Marítim de Barcelona.
.........
Sobre CataloniaBio
CataloniaBio (www.cataloniabio.org) és l'associació d'empreses de l'àmbit de les ciències de la vida i la salut
a Catalunya. Creada el 2006 de la mà d'un grup d'emprenedors, actualment l'associació compta amb més

de 100 empreses que tenen una activitat rellevant en R+D+I entre start-up i pimes biotecnològiques,
tecnologia mèdica i serveis, així com farmacèutiques.
Actualment la junta directiva està integrada per: Ignasi Biosca, conseller delegat de Reig Jofre (president);
Antonio Parente, conseller delegat de BCN Peptides, i Clara Campàs, directora d'Estratègia i
Desenvolupament de Kern Pharma (vicepresidents); Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics (secretària);
Jaume Amat, CEO de Bioemprèn i Specipig (tresorer): i com a vocals Eduard Valentí, director d'Afers
Reguladors i Qualitat Farmacèutica d'Esteve; José Vicente Terencio, COO de Gri-Cel / Grifols; Josep Maria
Echarri, conseller delegat d'Inveready Investment Group; Joan Puig, director general de Kymos Pharma;
Francesc Mitjans, Biomed Division Manager de Leitat, i Marc Martinell, CEO de Minoryx Therapeutics. El
secretari general és Melqui Calzado.
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Per a entrevistes amb Mosaic Biomedicals i STAT-Diagnostica:
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