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El cofundador de Microsoft inverteix 30 milions d’euros a Scytl

Tema

L'empresa va néixer el 2001 com una de les primeres spin-offs de la UAB.
Data
08.04.2014 Economia i Empresa - El cofundador de
Microsoft Paul Allen ha invertit, a través de la seva
societat Vulcan Capital, 30 milions d’euros a l’empresa
Scytl, plataforma de gestió electoral especialitzada en el
vot electrònic i tecnologia electoral. Scytl neix el 2001 com
una de les primeres empreses spin-off de la UAB sorgida
d’un projecte de doctorat sobre criptografia aplicada al
vot. Actualment té presencia a 35 països i una plantilla de
367 treballadors (170 a la seu de Barcelona).
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Per a Vulcan Capital aquesta és la primera operació que
realitza a Europa a través del fons Growth Equity, creat l’estiu
del 2013 a Silicon Valley per invertir en empreses de fort creixement en el sector d’internet. Segons ha publicat La
Vanguardia, amb aquesta inversió la societat de Paul Allen ha pres una participació minoritària en el capital d’Scytl,
que està controlat per l'equip directiu que encapçala Pere Vallès juntament amb el fons britànic Balderton i els fons
catalans Spinnaker Invest i Nauta Capital.
“Ens faltava un soci americà perquè el nostre principal mercat és els EUA", afirma Pere Vallès, conseller delegat
d’Scytl en declaracions a La Vanguardia.
De moment l'empresa segueix treballant per convertir la seva plataforma Scytl e-Election en la referència
internacional de tots els serveis que involucren un procés electoral: des del foment de la participació ciutadana fins a
l'organització de meses electorals, el mateix vot electrònic i la posterior consolidació i publicació de resultats.
Aquesta injecció de capital de Vulcan permetrà a Scytl continuar el seu pla de creixement que passa, entre altres
coses, per una sortida al mercat Nasdaq (la borsa de valors electrònica i automatitzada més gran d’EEUU) prevista
pel 2016. D’altra banda segons explicar Pere Vallès, els objectius a curt termini de l’empresa són duplicar les ventes
durant el 2014, augmentar la plantilla fins a 524 treballadors i continuar invertint el 20% de la seva facturació en
R+D.

Precisament, Scytl és l'empresa que va implantar, per encàrrec de Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC) la plataforma de vot electrònic (e-Vot) que permet a les universitats catalanes crear i gestionar comicis
digitals.
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