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AB-Therapeutics tanca una ronda de finançament d'1 milió d'euros
i passa a anomenar-se Ability Pharmaceuticals

18.09.2012. Emprenedoria i Spin-offs   -   En l'operació han participat Inveready Seed Capital, Genoma Espanya,
els socis de la firma, nous àngels inversors i inversors particulars. La biofarmacèutica catalana destinarà aquests
recursos al desenvolupament clínic del seu fàrmac contra el càncer de pulmó i pàncrees.

L'empresa biofarmacèutica catalana AB-Therapeutics -que ara passarà a anomenar-se Ability Pharmaceuticals-, centrada en
la recerca de nous fàrmacs contra el càncer, ha tancat la seva segona ronda de finançament per un import d'1 milió d'euros,
300.000 dels quals han estat aportats per la societat de capital risc Inveready Seed Capital, i altres 300.000 per Genoma
Espanya en forma de préstec participatiu. La resta del capital ha estat aportat pels actuals socis de la companyia i nous
inversors particulars i àngels inversors.
L'empresa, amb seu al Parc de Recerca UAB, destinarà aquests recursos a continuar el desenvolupament clínic del seu fàrmac
experimental contra el càncer de pulmó i pàncrees fins obtenir l'aprovació de l'Agència Espanyola del Medicament per poder
començar els estudis de fase I en pacients amb aquest tipus de tumors.
"Estem molt satisfets perquè el resultat de la ronda ha superat les nostres expectatives -explica Carles Domènech, conseller
delegat d'AB-Therapeutics-. El fet que una entitat de capital risc i inversors privats estiguin disposats a invertir en el nostre
projecte, tot i la situació econòmica actual, demostra l'elevat interès de la nostra molècula ABTL0812, el nostre producte
més avançat, que ha mostrat durant l'experimentació preclínica avantatges significatius en comparació amb la quimioteràpia
convencional: alta eficàcia en càncer de pulmó i pàncrees, molt baixa toxicitat i administració oral".
Amb aquesta operació, Inveready afegeix un pas més en la seva estratègia de diversificació, sempre dins de sectors
considerats tecnològics i d'alt creixement. "Portem temps seguint AB-Therapeutics i ens entenem perfectament amb l'equip
gestor i la resta d'inversors -destaca Roger Piqué, Director d'Inversions d'Inveready-. Creiem que la inversió en aquesta
companyia, que d?aquí poc començarà el desenvolupament clínic del seu primer producte, reforça el nostre portafoli en l'àmbit
biotecnològic i la nostra vocació d'invertir en companyies amb un retorn important per a la societat".
Aquesta ronda de finançament, oberta la primavera passada, se suma a les inversions realitzades pels cofundadors el 2010
i el finançament públic del CDTI i ACC1Ó obtinguda per la companyia a finals del 2010. L'empresa deixa oberta la porta a la
participació de nous inversors particulars que vulguin entrar al capital.
Canvi de nom: ABILITY PHARMACEUTICALS
AB-Therapeutics, S.L. és una empresa de recerca i desenvolupament de medicaments fundada el 2009 amb seu a Bellaterra
(Barcelona) dins el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb instal·lacions previstes per al 2013 a Boston, als
EUA. L'empresa va ser fundada per AB-Biotics i els Drs. Carles Domènech i Jordi Espadaler. Des de Novembre de 2011
AB-Biotics ja no forma part del capital d'AB-Therapeutics, que ha canviat el seu nom pel d'ABILITY PHARMACEUTICALS per
tal de ressaltar el seu caràcter independent.
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Ability Pharmaceuticals té com a objectiu desenvolupar nous medicaments oncològics, altament diferenciats i amb
un mecanisme d'acció innovador, anomenats Fàrmacs Anàlegs de Lípids. La firma té dos fàrmacs experimentals en
desenvolupament: ABTL0812, que està completant el desenvolupament preclínic i que es preveu que iniciï els assaigs clínics
fase Ib/IIa en càncer de pulmó i de pàncrees a finals de 2012, i ABTL1014, que es preveu que iniciï el desenvolupament
preclínic a la tardor de 2012.


