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AB-BIOTICS rep el Premi Pimes a la petita empresa més
competitiva de l'any

01.06.2011. Emprenedoria i Spin-offs   -   La biotecnològica ha viscut el 2010 dues grans fites: l'arribada al mercat
dels primers productes propis i la sortida al Mercat Alternatiu Borsari (MAB). En la convocatòria d'aquest any s'han
presentat als premis un total de 65 candidatures, el 58% d'elles en la categoria de PIME més competitiva.

La patronal de les petites i mitjanes empreses catalanes, PIMEC, ha atorgat a la biotecnològica AB-BIOTICS, empresa ubicada
al Parc de Recerca UAB, el guardó d'Empresa més Competitiva del 2010, dins la categoria de petita empresa. El lliurament de
la XXIV edició dels Premis Pimes s'ha dut a terme, com és tradició, durant el sopar anual de la patronal, presidit pel President
de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i celebrat en el Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona. 
 
El guardó concedit per PIMEC és un reconeixement públic al creixement i la projecció d'AB-BIOTICS, qui en només set anys
des de la seva fundació s'ha convertit en líder del sector i en l'única biotecnològica catalana -la segona espanyola- en cotitzar
en el Mercat Alternatiu Borsari (MAB), des de juliol del 2010.
 
L'activitat d'AB-BIOTICS es diversifica en quatre àrees de negoci basades en la recerca, desenvolupament, protecció i
distribució de solucions biotecnològiques pròpies i exclusives en base a una filosofia innovadora i un know-how propi que
permeten desenvolupar productes avantguardistes amb un alt valor afegit.
 
El jurat ha valorat especialment el punt d'inflexió que va suposar l'any 2010 en l'evolució d'AB-BIOTICS, amb el llançament
dels seus primers productes propis al mercat. A BioSpain es va presentar l'ingredient funcional AB-LIFE, capaç de reduir en un
14% els nivells de colesterol, i va entrar en fase de comercialització AB-FORTIS, una solució de ferro micro-encapsulada amb
cinc health claims aprovats per l'European Food Safety Agency, inclòs el de millora del desenvolupament cognitiu i mental dels
nens. 
 
També el 2010 va arribar al mercat la primera anàlisi genètica per a la medicina personalitzada d'AB-BIOTICS: Neurofarmagen,
que mitjançant una mostra de saliva permet predir la resposta del pacient als fàrmacs més utilitzats en el tractament de la
depressió, l'esquizofrènia, el trastorn bipolar i l'epilèpsia. A això s'hi suma Neurofarmagen TDAH, una anàlisi d'ADN que permet
el diagnòstic del Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat, conèixer la resposta del pacient als fàrmacs i valorar el risc
genètic de desenvolupar la malaltia en el futur.
 
A més, AB-BIOTICS acaba de protagonitzar la primera adquisició del MAB amb la compra de l'empresa madrilenya Quantum
Experimental S.L., una operació que permet a la companyia oferir un servei integral al mercat, des de la fase de descobriment i
patent de nous productes fins al procés regulatori i de registre per a la comercialització final. Aquesta operació també obrirà les
portes per a l'entrada de la firma en mercats internacionals com Mèxic i Brasil.
  
Un total de 65 candidatures als Premis PIMEC 
En total, aquest any s'han presentat 65 candidatures als XXIV Premis Pimes, procedents de 57 empreses. Aquests guardons
compten amb 4 modalitats: Pime més Competitiva, en categoria de micro, petita i mitjana empresa; Comerç més Competitiu;
Premi Fundació PIMEC als Valors d'Empresa; i Premi a la Qualitat Lingüística en el món empresarial. Aquest any també s'ha
incorporat una nova menció: el reconeixement a l'emprenedoria empresarial, amb la voluntat de destacar la importància de
l'inici de totes les empreses: una idea que es converteix en projecte empresarial.
Els Premis Pimes estan oberts a totes les petites i mitjanes empreses de Catalunya, de qualsevol àmbit, i els únics requisits per
a presentar-se són tenir menys de 250 treballadors i no facturar més de 50 milions d'euros. Els guanyadors són escollits a partir
d'un Jurat integrat per destacades personalitats del món polític, financer, econòmic i periodístic en base a criteris empresarials.


