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Nou impuls internacional per a AB-Biotics

18.12.2012. Casos d'èxit   -   L'operació ha suposat l'entrada en la companyia de nous accionistes entre els quals
destaca Almirall, amb 1 milió d'euros.

La biotecnològica catalana AB-Biotics, cotitzada al Mercat Alternatiu Borsari (MAB), ha tancat una ronda de finançament de
5 milions d'euros, complint així l'objectiu de la companyia. L'empresa destinarà aquests fons a impulsar el pla d'expansió
internacional que va iniciar a principis d'any i que l'ha portat ja a signar contractes en diversos mercats americans, europeus i
asiàtics.
 
D'aquests 5 milions d'euros, 4,3 han estat captats a través d'una ampliació de capital oberta al MAB el passat 16 d'octubre
i finalitzada el 14 de desembre. Després d'aquesta operació, el capital social d'AB-Biotics està format per un total de
9.073.503 accions. Al tancament de l'última sessió, les accions d'AB-Biotics cotitzaven en el MAB a 2,15 euros per acció, la
qual cosa suposa una valoració borsària de 19,5 milions d'euros.
 
Aquesta ampliació de capital ha suposat l'entrada en la companyia de nous accionistes entre els quals destaca Almirall, S.A.,
que ha subscrit accions d'AB-Biotics per valor d'1 milió d'euros. A partir de 2013, ambdues companyies col·laboraran en la
promoció i comercialització a Espanya del test genètic Neurofarmagen, que a partir de l'ADN extret d'una mostra de saliva
permet identificar la predisposició del pacient per respondre als principis actius més utilitzats en el tractament de la depressió,
esquizofrènia, trastorn bipolar o epilèpsia.
 
Per la seva banda, l'Institut Català de Finances (ICF), a través del seu fons de capital risc CAPITAL MAB, FCR, ha subscrit
accions d'aquesta ampliació de capital per valor de 800.000 euros. AB-Biotics es converteix així en la primera inversió que
formalitza l'ICF a través d'aquest fons creat el passat mes de febrer per invertir en companyies catalanes en la seva sortida
al MAB o altres mercats alternatius borsaris, i en posteriors ampliacions de capital. La resta d'accions de l'ampliació han estat
subscrites per altres accionistes amb participacions minoritàries.
A més de l'ampliació de capital subscrita al MAB, la resta de la ronda de finançament (700.000 euros) procedeix de
l'apalancament financer, liderat per diverses entitats bancàries.
"Estem molt satisfets amb el resultat de l'operació, que satisfà les necessitats financeres de la companyia i demostra una
vegada més la confiança dels inversors en el projecte d'internacionalització d'AB-Biotics", destaquen Miquel Àngel Bonachera i
Sergi Audivert, cofundadors i consellers delegats de la companyia.
 
Bankia Bolsa ha estat la coordinadora de l'ampliació i l'entitat col·locadora, com ja ho va fer en la sortida d'AB-Biotics al
MAB i en la seva anterior ampliació de capital. DCM Asesores ha actuat com a assessor registrat, com ja va fer en la sortida
d'AB-Biotics al MAB, i Alliant Abogados com a assessor jurídic.
 
Reforçar la internacionalització
Els recursos captats en aquesta ronda de finançament es destinaran a reforçar el pla d'expansió internacional iniciat per
AB-Biotics a l'inici de l'any. Des d'aquell moment, AB-Biotics ha signat contractes de llicència per comercialitzar un dels seus
productes, el probiòtic anti-colesterol AB-LIFE, en diversos mercats d'Europa, Amèrica i Àsia, concretament a Estats Units i
Canadà (mitjançant un acord amb Aceto Corporation); a Mèxic, Brasil i Veneçuela a través de les farmacèutiques Armstrong
Laboratorios, Biolab i Laboratorios Leti S.A.V., respectivament; al sud-est d'Europa a través de l'empresa eslovena Inspharma,
i a Corea mitjançant un acord amb HanAll BioPharma. A Espanya, el producte és comercialitzat per Laboratoris Lacer. A més
de signar nous acords de llicència per als seus ingredients funcionals, AB-Biotics ha iniciat la cerca de partners especialistes
per comercialitzar a l'estranger les seves anàlisis de farmacogenética, entre elles Neurofarmagen, que a Espanya serà
comercialitzat per Almirall a partir de 2013.


