Peptomyc S.L. obté 4,2 milions d’euros en una ronda de finançament
liderada per Alta Life Sciences
Barcelona, 6 de setembre de 2017.- Peptomyc S.L., companyia biofarmacèutica amb
seu a Barcelona que desenvolupa noves teràpies basades en pèptids per al tractament
del càncer, ha anunciat el tancament d’una ronda de finançament en Sèrie A per un
import de 4,2 milions d’euros. La inversió ha estat liderada per Alta Life Sciences Spain
I FCR i inclou els actuals inversors HealthEquity, així com els “business angels” que van
participar a la primera ronda d’inversió (capital llavor), que va tenir lloc el 2016. RCD,
entitat legal especialitzada en el sector biotec, ha assessorat en la transacció.
La inversió proporciona a Peptomyc el capital necessari per avançar de manera
significativa en el desenvolupament de la producció dels seus pèptids sota estàndards
CMC (Chemical Manufacturing Control) i en la validació de seguretat i eficàcia
mitjançant estudis no clínics, portant a l’empresa més a prop de l’inici d’assajos clínics.
Laura Soucek, cofundadora i consellera delegada de la companyia ha comentat:
“Aquest és un pas molt important de cara al desenvolupament dels nostres productes.
També és una gran oportunitat per incorporar i donar la benvinguda a la nostra
empresa a un equip de reconeguda experiència en el desenvolupament i
comercialització de productes en totes les àrees de les ciències de la salut als dos
costats de l’Atlàntic.”
“Estem molt contents de formar part d’aquest destacat projecte”, ha comentat
Montserrat Vendrell, sòcia d’Alta Life Sciences, qui representarà l’entitat al consell
d’administració. “Peptomyc és la nostra primera inversió i un gran exemple del nivell
dels científics i empresaris que tenim en aquest país. Treballarem durament des del
consell, juntament amb HealthEquity, per apropar els productes de Peptomyc als
pacients”, ha afegit Vendrell.
Sobre Peptomyc:
La incidència del càncer ha arribat a més de 14 milions de nous casos per any,
provocant més de 8 milions de defuncions anuals. Les teràpies actuals sovint fallen a
causa de la manca d’eficàcia o resistència al tractament i comporten nombrosos
efectes secundaris que afecten considerablement la qualitat de vida dels pacients.
Peptomyc S.L. és una companyia “spin-off” del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia
(VHIO) i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). Peptomyc S.L.
vol proporcionar tractament a pacients malalts de càncer amb un nou tipus de teràpies
peptídiques dirigides a l’oncogèn Myc —el qual té una funció fonamental per a la
supervivència de les cèl·lules canceroses—, evitant així lesionar les cèl·lules normals.
Myc està relacionat amb la majoria dels tumors, per la qual cosa els productes de
Peptomyc estan potencialment indicats per a tot tipus de càncers. Per a més
informació: www.peptomyc.com

Sobre Alta Life Sciences:
Alta Life Sciences és una nova firma d’inversió venture capital fundada recentment i
amb seu a Barcelona que actua com a assessor d’inversions del fons ALSS I FCR. El fons
inverteix en companyies en totes les fases de desenvolupament: des del capital llavor
fins al creixement comercial, en totes les àrees del sector de ciències de la salut,
incloent biotecnologia, dispositius mèdics, diagnòstics, genòmica i salut digital.
Altamar Private Equity SGIIC, companyia independent líder en la gestió de fons de
private equity i altres actius alternatius, és la companyia gestora del fons ALSS I FCR.
Sobre HealthEquity:
HealthEquity és una firma espanyola de venture capital que inverteix en companyies
en una fase primerenca de desenvolupament dins el sector sanitari, amb especial
èmfasi en biotecnologia i dispositius mèdics. Fundada per l’Associació Mèdica de
Barcelona i el grup financer Riva y García, HealthEquity busca projectes per al
desenvolupament al mercat de companyies dins el sector de les ciències de la salut,
així com participar en el foment de l’ecosistema biotecnològic català i espanyol.
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