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Catalunya ha estat, és i ha de continuar sent un país impulsat per pimes i per emprenedors amb projectes sòlids i amb un
alt potencial de creixement. Aquests han estat tradicionalment els motors de la nostra economia i els elements que han
difós la cultura de la innovació i la internacionalització arreu del nostre territori. Això no obstant, les pimes i els emprenedors
són també els actors que han patit amb més intensitat les conseqüències de la situació econòmica dels darrers anys.
Una de les lliçons apreses en aquest context és que les empreses amb una elevada dependència de la banca tradicional
tenen més dificultats per superar una situació de restricció d’accés al crèdit. Per això, l’exploració de vies alternatives de
finançament que complementin la banca ha emergit com un element necessari per augmentar la resiliència de pimes i
autònoms davant les circumstàncies adverses.
Per aquesta raó, el Govern de la Generalitat vol apropar al teixit empresarial instruments de finançament alternatiu, que
permetin una diversificació de les fonts de finançament, similars a les d’altres economies com les del Regne Unit o els
Estats Units d’Amèrica, on aquests mecanismes són més freqüents i compten amb una llarga trajectòria d’èxit.
Alguns d’aquests nous instruments, com són el finançament col·lectiu d’inversió –en la part de capital– i el finançament
col·lectiu de préstec o el finançament garantit de factures –pel que fa al deute–, funcionen en línia. Alguns dels aspectes
més positius que ofereixen aquests mecanismes per a les empreses són l’agilitat i la rapidesa en l’obtenció dels fons, el
cost de finançament coherent amb el cost real del diner i del risc, i la independència financera per tal de poder evitar la
possibilitat de vendes creuades, entre d’altres aspectes.
En aquest context, el Departament d’Empresa i Ocupació, a través d’ACCIÓ, va editar per primera vegada l’any 2014 el
Catàleg de Finançament Alternatiu. Aquesta iniciativa presenta de manera sintètica, entenedora i pràctica diferents
proveïdors de fons, tant de capital com de deute, per ampliar el ventall de possibilitats de finançament de pimes i emprenedors. Les més de 14.200 descàrregues que s’han realitzat en menys d’un any evidencien la utilitat del producte.
Aquesta segona edició suposa la consolidació i el creixement d’aquest catàleg. En primer lloc, augmenta en 31 el nombre
de proveïdors de fons ressenyats en relació amb l’edició presentada el mes de setembre de 2014, arribant als 85. A més,
incorpora dues noves tipologies de finançament de deute, com són el finançament garantit de factures i el finançament
col·lectiu de préstec. Aquestes s’afegeixen a d’altres ja incloses a la primera edició com, per exemple, el Mercat Alternatiu
de Renda Fixa o els préstecs participatius en l’apartat de deute; o els àngels inversors, el capital de risc o el Mercat Alternatiu Borsari en l’apartat de capital. En total, s’ofereixen 10 tipologies de fonts diferents al servei de pimes i emprenedors.
Confio que aquesta nova edició del Catàleg de finançament alternatiu sigui tan ben acollida com la versió anterior i esdevingui una eina útil per a totes les empreses que apostin per la diversificació de les seves fonts de finançament.

Núria Betriu i Sánchez
Consellera delegada d’ACCIÓ
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CAPITAL

Finançament col·lectiu de donació o recompensa
Gràcies al desenvolupament d’internet, una empresa, habitualment en fase inicial
es pot finançar mitjançant l’aportació de capital de petits inversors, també anomenats microinversors, per imports relativament petits en comparació amb els àngels
inversors. A més, en aquest cas, no s’espera un retorn monetari sinó que és tracta o bé d’una donació o bé d’una recompensa no dinerària. Generalment, s’adreça
a sectors culturals, socials o, fins i tot, mèdics molt específics.
Segons la University of Cambridge, l’any 2014, el finançament col·lectiu de donació
i recompensa al Regne Unit va assolir els 37 milions d’euros, i a la resta de la UE
136,6 milions d’euros més.

Contacte:
Juan Álvarez
C. Baldiri Reixac, 4-8, of. TI03B7
Parc Científic de Barcelona
08028 Barcelona

Tel. 933 622 379
jalvarezdelara@seedandclick.com
seedandclick.com

SEED&CLICK
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 10 €
Equip: 2
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 120
Nombre d’operacions tancades 2014: 15
Inversió total mobilitzada 2014: 50.000 €

Import mitjà de la inversió: 10.000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: recompensa i donació

Plataforma en línia de finançament col·lectiu
per empreses de recent creació o projectes
empresarials de qualsevol sector, amb ne
cessitat financera per créixer.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

POSTUMER

ARTISTS FIRST

PLAYWITHME

CASAL DELS INFANTS

CLUBSQ

Indústries basades
en l’experiència

Indústries basades
en l’experiència

Indústries relacionades
amb el disseny

Indústries basades
en l’experiència

Indústries basades
en l’experiència

postumer.com

100gigproject.com

playwithme.be

casaldelsinfants.org

clubsq.com

5.000 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Contacte:
Tel. 671 085 758
ruben@ulule.com
es.ulule.com

Rubén Gutiérrez
C. Bailèn, 11
08010 Barcelona

ULULE
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 5 €
Equip: 1
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 13.156
Nombre d’operacions tancades 2014: n. d.
Inversió total mobilitzada 2014: 12.866.042 €

Import mitjà de la inversió: 5.000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Europa
Instrument: recompensa i donació

És una plataforma de finançament col·lectiu
de donació i recompensa d’àmbit europeu
que accepta tot tipus de projectes innova
dors, creatius i/o socials, en la qual a diari
milers d’idees troben finançament gràcies
als mecenes.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

NOOB

MUSÉE D’ORSAY

MAGRUNNER

Indústries basades
en l’experiència

Indústries basades
en l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

es.ulule.com/noob-le-film/

es.ulule.com/courbet/

es.ulule.com/magrunner/

641.046 €

155.374 €

110.744 €

Tornar a l’índex
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Contacte:
Jonàs Sala
C. Ernest Lluch, 32, torre TCM2, planta 4
08302 Mataró

Tel. 931 696 555
info@verkami.com
verkami.com

VERKAMI
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 1 €
Equip: 6
Nombre de sol·licituds gestionades 2014:
3.863
Nombre d’operacions tancades 2014: 2.674
Inversió total mobilitzada 2014: 4.830.000 €

Import mitjà de la inversió: a partir de 500 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: indústries basades en l’experiència,
indústries relacionades amb el disseny i
indústries de la salut
Àmbit geogràfic: tot el món
Instrument: recompensa i donació

Són una alternativa als models tradicionals de fi
nançament per a artistes, creadors, dissenyadors,
col·lectius, etc., basada en la complicitat amb el
públic. Són una eina molt potent i multiidioma en
contínua evolució i assessorament personalitzat.
Els projectes a Verkami tenen una taxa d’èxit su
perior al 70%, única entre les grans plataformes de
micromecenatge.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

DOCUMENTAL
L’ENDEMÀ

SUBMARÍ ICTINEU 3

INTERPRETANT LA
CUINA CATALANA

BLOOVS

CRÍTIC

Indústries basades
en l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries basades
en l’experiència

Indústries relacionades
amb el disseny

Indústries basades
en l’experiència

lendema.cat

ictineu.net

infima-edit.es

bloovsbarcelona.com

elcritic.cat

348.000 €

61.000 €

30.000 €

10.000 €

45.000 €

Tornar a l’índex
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Finançament col·lectiu d’inversió
Amb el suport d’internet, i des de fa relativament poc temps, una empresa en fase
llavor o d’arrencada es pot finançar mitjançant la subscripció d’ampliacions de capital per part de petits inversors, també anomenats microinversors, per imports
relativament petits en comparació als àngels inversors. L’estructuració de la inversió, el seu seguiment i la posterior desinversió poden ser gestionades per un àngel
inversor o bé per personal de la plataforma.
Segons dades de la University of Cambridge, el 2014, el finançament col·lectiu
d’inversió al Regne Unit va ser de 111 milions d’euros, mentre que el 2013 va ser
de 37 milions d’euros, xifra que representa que aquest tipus de finançament s’ha
multiplicat per 3 en un any. Pel que fa a la resta de la UE, la xifra va assolir, el 2014,
els 82,56 milions d’euros.

Contacte:
Tel. 935 532 412
emprendedores@bihoop.com
bihoop.com

Jose Carlos Vallecillo
C. Almogàvers, 165
08018 Barcelona

BIHOOP VENTURES, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 1.000 €
Equip: 1
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 7
Nombre d’operacions tancades 2014: 3
Inversió total mobilitzada 2014: 300.000 €

Import mitjà de la inversió: de 50.000 € a
250.000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital

Plataforma d’inversió en línia per a emprenedors
i pimes amb projectes tecnològics, prèviament
seleccionats. A més, disposa d’una xarxa social
per potenciar l’ecosistema emprenedor. A Bihoop
«connecten talent i capital per a la generació i el
creixement de projectes emprenedors».

Contacte:
Tel. 933 487 322
pepe@crowdcube.es
crowdcube.es

Pepe Borrell
C. Rosselló, 216, pis 11
08008 Barcelona

CROWDCUBE
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 10 €
Equip: 54
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 1.284
Nombre d’operacions tancades 2014: 105
Inversió total mobilitzada 2014: 48.700.000 €

Import mitjà de la inversió: de 2.000 € a
4.000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya i Regne Unit
Instrument: capital

Crowcube és la primera plataforma de finan
çament col·lectiu d’inversió aprovada per un
organ isme regulador europeu. Crowdcube
Spain és la filial espanyola de Crowdcube Ltd.
Ofereix finançament i visibilitat internacional a
totes les empreses finançades en la plataforma.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

HEMAV

ZANK

IBERIC BOX

SEEDBOX

EUREKA STARTUPS

Sistemes industrials

Indústries basades
en l’experiència

Alimentació

Alimentació

Indústries de mobilitat
sostenible

hemav.com

zank.com.es

ibericbox.com

seedboxhuertosurbanos.es

eureka-startups.com

450.000 €

245.000 €

92.000 €

210.000 €

50.000 €

Tornar a l’índex
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Contacte:
Tel. 690 147 796
dcastillo@funds4science.com
funds4science.com

Daniel Castillo
Pl. Gal·la Placídia, 1, 9è, porta 2,
esc. A. 08006 Barcelona

FUNDS 4 SCIENCE, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 1.000 €
Equip: 4
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 0
Nombre d’operacions tancades 2014: 0
Inversió total mobilitzada 2014: 0 €

Import mitjà de la inversió: de 200.000 € a 500.000 €
Fase: arrencada
Sector: indústries de la salut
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital

Es constitueix al 2015 com a evolució
del model d’èxit de Funds 4 Research.
Ja està començant a rebre projectes
que està analitzant.

Contacte:
Joaquim López
C. dels Cavallers, 50
08036 Barcelona

Tel. 931 878 668
jlopez@thecrowdangel.com
thecrowdangel.com

THE CROWD ANGEL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 3.000 €
Equip: 3
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 300
Nombre d’operacions tancades 2014: 1
Inversió total mobilitzada 2014: 500.000 €

Import mitjà de la inversió: de 100.000 € a
300.000 €
Fase: llavor
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital

The Crowd Angel és la primera plataforma
en línia que permet invertir de forma profes
sional en una selecció de plataformes de
recent creació, amb un elevat potencial de
creixement i acompanyament als inversors
en el seguiment de les participades.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

ANPRO21

SELFPACKAGING

A CROWD OF MONSTERS

POPPLACES

U!DANCE

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

brandrain.com

selfpackaging.es

acrowdofmonsters.com

es.popplaces.com

udance.es

290.000 €

198.000 €

300.000 €

204.000 €

150.000 €

Tornar a l’índex
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Àngels inversors
Una empresa, habitualment en fase de llavor o d’arrencada, amb un model de
negoci contrastat, mercat existent, potencial de creixement i un equip multidisciplinar, es pot finançar mitjançant la subscripció d’ampliacions de capital d’un o
més àngels inversors. L’aportació dels àngels inversors no només és en forma de
diners sinó que sovint va més enllà, en aspectes com la gestió, el coneixement del
sector o les relacions amb d’altres proveïdors financers com ara bancs o fons de
capital de risc.
En molt casos, els àngels inversors utilitzen els serveis que ofereixen les xarxes
d’inversors privats pel que fa al triatge dels projectes, millora de la proposta de
finançament o foment de la conversió amb d’altres inversors privats de la pròpia
xarxa o d’altres.
Durant el 2014, les 7 xarxes d’inversors privats pertanyents al programa XIP d’ACCIÓ
han tancat 61 operacions en empreses catalanes per 9,4 milions d’euros.

Contacte:
Tel. 902 734 050
christina.engebak@antaivb.com
blog.antai-ban.com

Christina Engebak
C. València, 333, baixos
08009 Barcelona

ANTAI BUSINESS ANGELS NETWORK
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: entre 600.000 € i 900.000 €
Equip: 20
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 10
Nombre d’operacions tancades 2014: 5
Inversió total mobilitzada 2014: 4.000.000 €

Import mitjà de la inversió: de 600.000 € a
900.000 €
Fase: llavor
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya, França, Itàlia i
Amèrica Llatina
Fòrum: trimestral

Inverteixen en projectes en fase de llavor,
aportant finançament i suport a empre
nedors en la seva gestió mitjançant els
socis i la xarxa de mentors, incrementant
les possibilitats d’èxit i participant dels
beneficis resultants.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

WALLAPOP

CHICPLACE

FANCYBOX

ELCODI

SHOPERY

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

wallapop.com

chicplace.com

fancybox.com

elcodi.io

shopery.com

Contacte:
Jesús Monleón
C. Llacuna, 162-164, box 102
Barcelona Activa
08018 Barcelona

Tel. 935 516 284
info@seedrocket.com
seedrocket.com

ASSOCIACIÓ SEEDROCKET ANGELS
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: 1.000.000 €
Equip: 3
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 200
Nombre d’operacions tancades 2014: 5
Inversió total mobilitzada 2014: 250.000 €

Import mitjà de la inversió: de 20.000 € a
150.000 €
Fase: llavor
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Fòrum: semestral

És una acceleradora que aglutina els mentors
que han tingut èxit prèviament amb altres pro
jectes emprenedors i mentoritzen i inverteixen
els seus propis diners com a àngels inversors
en fases inicials en projectes que ja tenen un
producte al mercat.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

CHICFY

KANTOX

TEAMBOX

OFFERUM

MARFEEL

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

chicfy.com

kantox.com

redbooth.com

offerum.com

marfeel.com

Tornar a l’índex
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Contacte:
Tel. 619 169 339
info@gmail.com
bagi.cat

Fermí Pérez
Pl. Poeta Marquina, 2, pral.
17002 Girona

BAGI INVERSIONS, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: n. d.
Equip: 10
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 0
Nombre d’operacions tancades 2014: 0
Inversió total mobilitzada 2014: 0 €

Import mitjà de la inversió: de 5.000 € a
500.000 €
Fase: llavor i arrencada
Sector: tots, excepte financer i indústries
de la salut
Àmbit geogràfic: Catalunya
Fòrum: trimestrals

Plataforma de recent creació que busca
projectes innovadors, amb alt potencial de
creixement i de les comarques gironines.
Als emprenedors ofereixen els contactes i
coneixements necessaris per donar l’impuls
als seus projectes i possibilitats de crei
xement. I als inversors els donen acom
panyament i assessorament en les seves
inversions.

Contacte:
Tel. 932 701 691
info@bcnba.com
bcnba.com

Antoni Sala
Av. Diagonal, 442 bis, pral.
08037 Barcelona

BCN BUSINESS ANGELS, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: 4.400.000 €
Equip: 4
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 337
Nombre d’operacions tancades 2014: 4
Inversió total mobilitzada 2014: 405.000 €

Import mitjà de la inversió: de 5.000 € a
500.000 €
Fase: arrencada i expansió
Sector: totes, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Unió Europea
Fòrum: bimensual

Busquen projectes amb un model de negoci
provat i amb primeres vendes, escalables i
visió internacional. Serveis als emprenedors:
assessorament, revisió de la documentació,
recerca de finançament i d’aliances, etc. Serveis
als inversors: accés a projectes viables que
permetin diversificar la cartera d’inversions i
suport en la negociació i la inversió.

Empreses:

Empresa

KIDDY’S WORLD

APARCA&GO

TCKUC RETAIL

SWT

LVP

Sector

Indústries basades
en l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries relacionades
amb el disseny

Química, energia
i recursos

Indústries basades
en l’experiència

kiddysbox.com

aparcandgo.com

tailor.es

n. d.

lvp.es

250.000 €

500.000 €

65.000 €

400.000 €

250.000 €

Web
Inversió
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Contacte:
Àlex d’Espona
C. Veneçuela, 103, 1r pis (22@)
08019 Barcelona

Tel. 932 667 067
info@bancat.com
bancat.com

BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA (BANC)
Innovant en la cultura del finançament de les empreses
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió 2015: 20.300.000 €
Equip: 3
Nombre de projectes gestionats 2014:
123
Nombre d’operacions tancades 2014: 5
Inversió mobilitzada 2014: 810.000 €

Import mitjà de la inversió: 162.000 €
Fase: llavor i arrencada
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Fòrum: trimestral

BANC és la primera xarxa d’inversors privada de
l’Estat. Des de la seva creació l’any 2002 fins al 2014,
s’han tancat 46 operacions, amb un volum de d’inver
sió total de 6,61 milions d’euros. És imprescindible
aportar un pla d’empresa i una proposta d’inversió
per accedir als inversors de BANC.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

BCN INNOVA

MINORYX
THERAPEUTICS

TEST MOTORS

ROOMTAB SYSTEMS

BILLAGE

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Sistemes industrials

Indústries basades
en l’experiència

Indústries basades
en l’experiència

bcninnova.com

minoryx.com

testmotors.com

roomtab.com

billage.es

Contacte:
Xavier Pont
C. Balmes, 305, entr., 4a
08006 Barcelona

Tel. 935 342 122
corporate@ship2b.org
ship2b.org

COMUNITAT B-FUNDERS DE SHIP2B
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: entre 500.000 € i
1.000.000 €
Equip: 10
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 9
Nombre d’operacions tancades 2014: 2
Inversió total mobilitzada 2014: 200.000 €

Import mitjà de la inversió: 100.000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: tots, sempre que tingui a la vegada
un doble impacte social i econòmic
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Fòrum: quadrimestral

B-Funders de Ship2B neix el 2014 com la primera
xarxa d’inversió d’impacte a Catalunya i Espanya.
La inversió d’impacte és una estratègia d’inversió
que busca de forma deliberada un retorn financer i
un impacte social mesurables. Ofereix als seus mem
bres un espai d’aprenentatge, networking i inversió
en empreses d’impacte social.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

PORTAL BERGUEDÀ EMPRESA D’INSERCIÓ, SL
Alimentació
deliciesdelbergueda.cat
96.000 €
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Contacte:
Miquel Sacristán
Pl. Gal·la Placídia, 32
08006 Barcelona

Tel. 934 161 604
economistesban@coleconomistes.cat
coleconomistes.cat

ECONOMISTES BAN
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: 3.950.000 €
Equip: 6
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 184
Nombre d’operacions tancades 2014: n. d.
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 25.000 €
a 250.000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Catalunya, Espanya i
Unió Europea
Fòrum: bimensual

Han prioritzat donar suport a l’acompanyament
i tutela dels projectes dels emprenedors, orien
tant-los fins a la presentació als fòrums d’inversió.
La Xarxa ofereix serveis com: validació de la idea
de negoci, avantatge competitiu de la propos
ta de valor, revisió del pla de negoci i reformulació
del projecte per fer-lo invertible, orientació en la
valoració de la companyia i, arribat el cas, l’as
signació de tutors i mentors.

Contacte:
Tania Sagaste
C. Sant Joan de la Salle, 42
08022 Barcelona

Tel. 932 902 496
tsagaste@technovabarcelona.org
eixtechnova.org

EIX TECHNOVA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: 4.500.000 €
Equip: 2
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 175
Nombre d’operacions tancades 2014: 3
Inversió total mobilitzada 2014: 225.000 €

Import mitjà de la inversió: de 25.000 € a
300.000 €
Fase: llavor i arrencada
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Fòrum: semestral

Busquen projectes de base tecnològica que
siguin atractius, innovadors, escalables, amb
un equip compromès i complementari. Serveis
d’assessorament i orientació als emprenedors
per presentar davant dels inversors, i orientació
durant les negociacions.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

CHICPLACE

UDUNIA

IMICROQ

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de la salut

chicplace.com

udunia.com

imicroq.com

25.000 €

150.000 €

50.000 €
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Contacte:
Tel. 935 530 217
esadealumni@esade.edu
esadealumni.net

Marta Campillo
Av. Pedralbes, 60-62
08034 Barcelona

ESADE BAN
Xarxa d’inversors privats d’ESADE alumni
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: de 2.000.000 € a
4.000.000 €
Equip: 2
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 700
Nombre d’operacions tancades 2014: 27
Inversió total mobilitzada 2014: 3.200.000 €

Import mitjà de la inversió: de 20.000 € a 50.000 €
Fase: llavor
Sector: indústries de la salut, indústries de mobilitat
sostenible i indústries basades en l’experiència
Àmbit geogràfic: tot el món
Fòrum: bimensual

Centrats en emprenedors amb empreses
de recent creació, innovadores i amb alt
potencial de creixement. La xarxa destaca
per la coinversió entre els inversors mit
jançant la sindicació d’operacions i la
formació a través de l’Escola de Business
Angels d’ESADE.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

WUAKI.TV

NOTEGAPHY

SIGNATURIT

RED POINTS

GOLDEMAR
SOLUTIONS

Indústries basades
en l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

Sistemes industrials

Indústries de mobilitat
sostenible

Química, energia i
recursos

wuaki.tv

notegraphy.com

signaturit.com

redpoints.com

goldemar.com

330.000 €

400.000 €

350.000 €

300.000 €

300.000 €

Contacte:
Carlos Blanco
C. Calàbria, 169, 6a planta
08015 Barcelona

Tel. 902 999 343
inversores@firsttuesday.es
firsttuesday.es

FIRST TUESDAY
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: 10.000.000 €
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 60
Nombre d’operacions tancades 2014: 3
Inversió total mobilitzada 2014: 1.000.000 €

Import mitjà de la inversió: de 50.000 € a
500.000 €
Fase: llavor
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Fòrum: bimensual

Primera xarxa d’inversió en projectes digitals
d’Espanya. First Tuesday Ban aglutina els prin
cipals inversors tractors del sector Internet i la
majoria de fons de capital risc.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

BIBULU

CHIC PLACE

POP PLACES

CONDUCTR

VIUING

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

es.bibulu.com

chicplace.com

popplaces.com

conductr.net

viuing.com
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Contacte:
Álvaro Comella
C. Riera de Sant Miquel, 3, àtic 2B
08006 Barcelona

Tel. 932 181 233
empreses@forocapitalpymes.com
forocapitalpymes.com

FORO CAPITAL PYMES
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: 100.000.000 €
Equip: 3
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 54
Nombre d’operacions tancades 2014: 12
Inversió total mobilitzada 2014: 7.100.000 €

Import mitjà de la inversió: de 500.000 € a
2.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots
Àmbit geogràfic: Espanya
Fòrum: bimensual

Proposta pionera i oberta a empreses que
facturen de 2 a 30 milions d’euros. Actualment
ja ha permès que 14 empreses obtinguessin
13,3 milions d’euros de capital en dos anys
d’activitat. Des del 2015 també es finança
circulant.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

WORLDSENSING

STINSER

TECALUM

GOING GREEN

MUBIQUO

Indústries de mobilitat
sostenible

Sistemes industrials

Sistemes industrials

Sistemes industrials

Sistemes industrials

worldsensing.com

stinser.com

tecalum.com

goinggreen.com

mubiquo.com

2.000.000 €

2.000.000 €

4.300.000 €

2.500.000 €

n. d.

Contacte:
Miquel Costa
C. Riera de Sant Miquel, 3, àtic 2a
08006 Barcelona

Tel. 932 185 456
presidencia@keiretsuforum.com
keiretsuforum.es

KEIRETSU FORUM SPAIN
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: 15.000.000 €
Equip: 12
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 178
Nombre d’operacions tancades 2014: 10
Inversió total mobilitzada 2014: 3.500.000 €

Import mitjà de la inversió: 50.000 €
Fase: arrencada
Sector: tots
Àmbit geogràfic: Espanya i tot el món
Fòrum: mensual

Xarxa Internacional que opera en 34 ciutats
diferents a tot el món. A Espanya, el 2014
es van celebrar 20 fòrums d’inversió entre
Barcelona, Madrid, Sant Sebastià i Andalusia.

Empreses:

Empresa REDBOOTH - TEAMBOX
Sector
Web
Inversió

VIUING

CLEVER

KEONN

IRISBOND

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

redbooth.com

viuing.com

cl3ver.com

keonn.com

irisbond.com

300.00 €

500.000 €

310.000 €

500.000 €

300.000 €
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Contacte:
Amparo de San José
Av. Pearson, 21
08034 Barcelona

Tel. 932 534 200
businessangels@iese.edu
iese.edu/businessangels

RED DE INVERSORES PRIVADOS Y FAMILY OFFICES IESE BUSINESS SCHOOL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: n. d.
Equip: 2
Nombre de sol·licituds gestionades 2014:
385
Nombre d’operacions tancades 2014: 21
Inversió total mobilitzada 2014: 2.100.000 €

Import mitjà de la inversió: de 10.000 €
a 500.000 €
Fase: arrencada i expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: tot el món
Fòrum: mensual

La Xarxa d’Inversors Privats i Family Offices actua
com a nexe entre més de 140 emprenedors i inver
sors, explorant i implementant les seves sinergies
per contribuir a la creació de noves empreses. Des
del 2003, la xarxa ha reunit inversors i empresaris
de tot Espanya gràcies als fòrums d’inversió ce
lebrats simultàniament a Madrid i Barcelona per
videoconferència.

Empreses:

ICLASSICS
PRODUCTIONS

PLAN REFORMA

HITSBOOK

UVINUM

COCUNAT

Sector

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Alimentació

Indústries de mobilitat
sostenible i indústries
de la salut

Web

iclassicscollection.com

planreforma.com

hitsbook.com

uvinum.es

cocunat.com

Empresa

Contacte:
Jordi Prats
C. Camí de Valls, 81
43206 Reus

Tel. 629 351 906
jprats@reuscn.com
rtban.com

REUS TARRAGONA BUSINESS ANGELS
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió 2014: 1.500.000 €
Equip: 2
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 80
Nombre d’operacions tancades 2014: 3
Inversió total mobilitzada 2014: 1.335.000 €

Import mitjà de la inversió: de 100.000 € a
500.000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: alimentació i sistemes industrials
Àmbit geogràfic: Catalunya
Fòrum: semestral

Operen com un Club Privat d’Inversors.
El perfil dels inversors són empresaris de
Reus-Tarragona amb elevada capacitat
de Networking.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

EL COMPRADOR

VERTICOMM, SL

NOTEGRAPHY

ESTETICBONUS,SL

LA COMUNITY, SL

Alimentació

Alimentació

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de la salut

Indústries basades
en l’experiència

elcomprador.cat

uvinum.es

notegraphy.com

esteticbonus.com

lacomunity.com

400.000 €

450.000 €

75.000 €

300.000 €

110.000 €
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Contacte:
Juan Álvarez de Lara
C. Baldiri Reixac, 6-8, of. TI03B7,
Parc Científic de Barcelona
08028 Barcelona

Tel. 933 622 379
jalvarezdelara@seedandclick.com
seedandclick.com

SEED&CLICK ANGEL NETWORK
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Capacitat d’inversió: de 10.000 € a 500.000 €
Equip: 2
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 37
Nombre d’operacions tancades 2014: 1
Inversió total mobilitzada 2014: 65.000 €

Import mitjà de la inversió: de 25.000 € a
100.000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: tots
Àmbit geogràfic: tot el món
Fòrum: trimestral

Organitzen fòrums d’inversió cada trimes
tre, i en destaquen, per exemple, els fets
dins el PrimaveraPro StartUps (Música), Arts
Lab Temporada Alta (Arts Escèniques), 080
Barcelona Fashion ID (Moda) i Esports.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

SEED&CLICK
Financer
seedandclick.com
40.000 €
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Capital de risc i similars
Una empresa, habitualment en fase d’arrencada o expansió, es pot finançar mitjançant una ampliació de capital subscrita per una empresa o empreses especialitzades en invertir en aquell sector empresarial, fase de vida o característiques
especials. A part de diners, acostuma a aportar-hi contactes i eines de millora de la
gestió amb l’objectiu final de vendre aquelles accions a un tercer en el futur i obtenir-ne una plusvàlua.
Segons webcapitalriesgo.com, l’any 2013 a Catalunya l’activitat de capital de risc
va assolir els 59,2 milions d’euros en 123 operacions, xifra que representa un augment del volum d’inversió del 24.6% en relació amb l’any anterior.

Contacte:
Javier Ulecia
P.º del Club Deportivo, 1, ed. 3
Parque Empresarial La Finca
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Tel. 917 997 206
julecia@grupobullnet.com
grupobullnet.com

BULLNET CAPITAL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 38.000.000 €
Equip: 4
Nombre d’inversions realitzades 2014: 0
Inversió total mobilitzada 2014: 0 €

Import mitjà de la inversió: de 2.000.000 € a 5.000.000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: sistemes industrials, indústries de mobilitat sostenible,
indústries de la salut i indústries basades en l’experiència
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Busquen empreses de l’àmbit tec
nològic o de tecnologies industrials
amb un model de negoci B2B, de
propietat intel·lectual pròpia i dis
rupció o diferenciació substancial
referent a la tecnologia.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

ANAFOCUS

VISURE

CODICESOFTWARE

DIGITAL LEGENDS

ZHILABS

Sistemes industrials

Sistemes industrials

Sistemes industrials

Indústries basades
en l’experiència

Sistemes industrials

anafocus.com

visuresolutions.com

plasticscm.com

digital-legends.com

zhilabs.com

Contacte:
Elena Rico
Av. Diagonal, 613, planta 3
08028 Barcelona

Tel. 934 094 060
info@caixacapitalrisc.es
caixacapitalrisc.es/ca

CAIXA CAPITAL BIOMED, SCR
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 17.000.000 €
Equip: 25
Nombre d’inversions realitzades 2014: n. d.
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 200.000 € a
3.000.000 €
Fase: arrencada
Sector: indústries de la salut
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Sectors prioritaris: tecnologia mèdica, noves terà
pies, diagnòstic i serveis. Principalment inverteix
en sèries A, tant liderant l’operació com formant
part d’un sindicat inversor. Durant el 2014 s’ha
aixecat un nou fons, de 35 milions d’euros, amb
una mida d’inversió aquest cop de 300 mil euros
a 4,5 milions d’euros.

Empreses:

Empresa

STAT DIAGNOSTICA

INTEGRATED
MIROSYSTEMS FOR
QUALITY OF LIFE

LABORATORIS
SANIFIT, SL

SAGETIS BIOTECH, SL

SMART SOLUTIONS
TECHNOLOGIES, SL

Sector

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Web

stat-diagnostica.com

imicroq.com

sanifit.com

sagetis-biotech.com

nuubo.com
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Contacte:
Elena Rico
Av. Diagonal, 613, planta 3
08028 Barcelona

Tel. 934 094 060
info@caixacapitalrisc.es
caixacapitalrisc.es/ca

CAIXA CAPITAL TIC, SCR
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 20.000.000 €
Equip: 25
Nombre d’inversions realitzades 2014: n. d.
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 200.000 € a
3.000.000 €
Fase: arrencada
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Sectors prioritaris: telecomunicacions,
software, Internet i comerç electrònic,
entreteniment i media, desenvolupa
ment de jocs.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

ICINETIC TIC, SL

GIGAS HOSTING, SL

KNOWLEDGE
DEVELOPEMENT
FOR POF, SL

I NEUMATICOS ONLINE
FRANQUICIAS, SL

GROUPALIA VENTA
ONLINE

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

icinetic.com

gigas.com

kdpof.com

i-neumaticos.es

es.groupalia.com

Contacte:
Elena Rico
Av. Diagonal, 613, planta 3
08028 Barcelona

Tel. 934 094 060
info@caixacapitalrisc.es
caixacapitalrisc.es/ca

CAIXA CAPITAL TIC II, FCR
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 29.700.000 €
Equip: 25
Nombre d’inversions realitzades 2014: 1
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 300.000 € a
3.500.000 €
Fase: arrencada
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Sectors prioritaris: telecomunicacions,
software, Internet i comerç electrònic,
entreteniment i media, desenvolupa
ment de jocs.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

FROM THE BENCH, SL
Indústries de mobilitat
sostenible
fromthebenchgames.com
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Contacte:
Elena Rico
Av. Diagonal, 613, planta 3
08028 Barcelona

Tel. 934 094 060
info@caixacapitalrisc.es
caixacapitalrisc.es/ca

CAIXA INNVIERTE BIOMED II, FCR
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 35.000.000 €
Equip: 25
Nombre d’inversions realitzades 2014: 7
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 300.000 € a
4.500.000 €
Fase: arrencada
Sector: indústries de la salut
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Sectors prioritaris: tecnologia mèdica, noves
teràpies, diagnòstic i serveis. Principalment in
verteix en sèries A, tant liderant l’operació com
formant part d’un sindicat inversor. Durant el
2014 s’ha aixecat un nou fons, de 35 milions
d’euros, amb una mida d’inversió aquest cop
de 300 mil euros a 4,5 milions d’euros.

Empreses:

Empresa

PROTEODESIGN, SL

MINORYX
THERAPEUTICS, SL

MEDLUMICS, SL

GENMEDICA
THERAPEUTICS, SL

LABORATORIS
SANIFIT, SL

Sector

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Indústries de la salut

proteodesign.es

minoryx.com

medlumics.com

genmedica.com

sanifit.com

Web

Contacte:
Elena Rico
Av. Diagonal, 613, planta 3
08028 Barcelona

Tel. 934 094 060
info@caixacapitalrisc.es
caixacapitalrisc.es/ca

CAIXA INNVIERTE INDUSTRIA, SCR
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 35.000.000 €
Equip: 25
Nombre d’inversions realitzades 2014: 4
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 200.000 € a
3.000.000 €
Fase: arrencada
Sector: sistemes industrials
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Sectors prioritaris: indústries manufactureres,
alimentació i nutracèutics, productes i tecnolo
gies per a l’agricultura, processos productius
innovadors, productes lligats a l’eficiència ener
gètica i la generació d’energia, sostenibilitat.

Empreses:

FAST DRINKS
2005, SL

NANOGAP
SUB-NM-POWDER, SA

PEVESA
BIOTECH, SA

SUMINISTROS INTEGRALES
DEL ACERO, SL

XTRAICE, SL

Sector

Sistemes industrials

Sistemes industrials

Sistemes industrials

Sistemes industrials

Sistemes industrials

Web

fastdrinks2go.com

nanogap.es

pevesa.es

stinser.com

xtraice.com

Empresa
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Contacte:
Tel. 933 685 640
info@compaspe.es
compaspe.es

Alicia Meana i Ferran Ruiz
Av. Diagonal, 442 bis, pral.
08037 Barcelona

COMPAS PRIVATE EQUITY
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 10.000.000 €
Equip: 20
Nombre d’inversions realitzades 2014: 4
Inversió total mobilitzada 2014: 1.000.000 €

Import mitjà de la inversió: 500.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Instrument: capital i préstec participatiu
Coinversió: sí

Serveis corporatius, per a la recerca de socis
industrials due diligence financera i legal, con
tractes i pactes de socis. També col·laboren
en l’obtenció de finançament conjunt amb les
entitats financeres.

Empreses:

Empresa

DECAPULP

BISBAL SIB

WEBCONCURSAL

U-DANCE

Sector

Alimentació

Sistemes industrials

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries basades
en l’experiència

decapulp.com

bisbalsib.com

webconcursal.com

udance.es

600.000 €

n. d.

150.000 €

10.000 €

Web
Inversió

Contacte:
Pl. Carlos Trías Bertrán, 4
28020 Madrid

proyectos@faraday.es
faraday.es

FARADAY VENTURE PARTNERS
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: n. d.
Equip: 5
Nombre d’inversions realitzades 2014: 18
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: 208.300 €
Fase: arrencada i expansió
Sector: indústries de la salut i indústries basades en
l’experiència
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital i préstecs participatius convertibles
Coinversió: sí

Club d’inversors privats que han
invertit 2,5 milions d’euros el 31 de
desembre de 2014. Inversors oberts
a noves oportunitats.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

MEDPRIVÉ
Indústries de mobilitat
sostenible
medprive.com
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Contacte:
Pablo Lancry
P.º de la Castellana, 29
28046 Madrid

Tel. 913 397 500
emprendedores@bankinter.es
emprendedores.fundacionbankinter.org

FUNDACIÓN INNOVACIÓN BANKINTER
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: n. d.
Equip: 4
Nombre d’inversions realitzades 2014: 11
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: 100.000 €
Fase: llavor
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital i préstec participatiu convertible
Coinversió: sí

Inverteixen en capital, en empreses tec
nològiques de recent creació, d’alt poten
cial, amb el suport de Bankinter capital
risc. Els àmbits prioritaris d’inversió són
tecnologies de la informació i la comuni
cació, aplicacions mòbil i media.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

CAPTIO

CHICPLACE

MOVINTRACKS

VIUING

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

captio.net

chicplace.com

movintracks.io

viuing.com

Contacte:
Lluís G. Pareras i Albert Ferrer
Pg. de la Bonanova, 47
08017 Barcelona

Tel. 935 678 835
lluis.pareras@healthequity.es
aferrer@healthequity.es
healthequity.es

HEALTHEQUITY, SCR, SA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 10.500.000 €
Equip: 3
Nombre d’inversions realitzades 2014: 3
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 500.000 € a
1.000.000 €
Fase: llavor i arrencada
Sector: indústries de la salut
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Fons de Capital Risc promogut pel Col·legi
de Metges de Barcelona i el Grup Financer
Riva i García, especialitzat en projectes en
la fase inicial del sector salut: biotecnologia,
dispositius mèdics i serveis sanitaris.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

NLIFE THERAPEUTICS, SL

LABORATORIS SANIFIT, SL

MINORYX THERAPEUTICS, SL

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Indústries de la salut

n-life.es

sanifit.com

minoryx.com
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Contacte:
Pere Mayol
C. Princesa, 58, pral.
08003 Barcelona

Tel. 932 681 010
info@hotusaventures.com
hotusaventures.com

HOTUSA VENTURES (GRUPO HOTUSA)
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: n. d.
Equip: 5
Nombre d’inversions realitzades 2014: 0
Inversió total mobilitzada 2014: 0 €

Import mitjà de la inversió: n. d.
Fase: arrencada i expansió
Sector: indústries de mobilitat sostenible i
indústries basades en l’experiència
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

És un fons de capital corporatiu que es com
promet a ajudar a emprenedors a construir i
desenvolupar empreses tecnològiques orientades
a la indústria turística a través de la inversió de
recursos financers i capacitats estratègiques de
desenvolupament. Busquen projectes i empre
ses incipients que mostrin potencial i possibilitat
d’èxit a llarg termini.

Contacte:
Emilio Gómez Jané
Gran Via de les Corts Catalanes, 635
08010 Barcelona

Tel. 933 428 410
consultes@icf.cat
icf.cat

ICF CAPITAL MAB, FCR
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 10.000.000 €
Equip: 1
Nombre d’inversions realitzades 2014: 2
Inversió total mobilitzada 2014: 1.800.000 €

Import mitjà de la inversió: de 500.000 €
a 1.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Catalunya
Instrument: capital i préstec participatiu
Coinversió: sí

Ela fons inverteix en empreses amb seu a Cata
lunya, OPS o ampliacions de capital/operacions
de finançament en companyies cotitzades al
MAB actuant com a inversor institucional i
generant més confiança en els operadors de
mercat. CAPITAL MAB està gestionat per ICF
Capital, la societat gestora de capital risc de
l’Institut Català de Finances (ICF).

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

AB-BIOTICS

MEDCOMTECH

Indústries de la salut

Indústries de la salut

ab-biotics.com

medcomtech.es

800.000 €

1.000.000 €
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Contacte:
Tel. 699 974 698
innova.31@upc.edu
innova31.com

Ramon Morera i Asiain
C. Jordi Girona, 29
08034 Barcelona

INNOVA31, SCR, SA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 3.000.000 €
Equip: 2
Nombre d’inversions realitzades 2014: 9
Inversió total mobilitzada 2014: 3.400.000 €

Import mitjà de la inversió: de 50.000 € a 300.000 €
Fase: arrencada
Sector: indústries basades en l’experiència i indústries
de la salut
Àmbit geogràfic: Catalunya, Espanya i Unió Europea
Instrument: capital
Coinversió: sí

Busquen inversions amb tecnologia
innovadora, validada, i patentable,
equip professional i compromès,
amb estratègia de comercialització
definida i desinversió a mitjà termini.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

AIDA CENTRE

GENMEDICA THERAPEUTICS

COMERCIAL TV

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de la salut

Indústries basades
en l’experiència

aidarfid.com

genmedica.com

comercialtv.es

518.000 €

450.000 €

250.000 €

Contacte:
Mario Sans
Gran Via de Carles III, 84
Edifici Trade. Torre Sud
08028 Barcelona

Tel. 934 965 746
info@integra-capital.com
integra-capital.com

INTEGRA CAPITAL SCR, SA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 4.000.0000 €
Equip: 2
Nombre d’inversions realitzades 2014: 0
Inversió total mobilitzada 2014: 0 €

Import mitjà de la inversió: de 500.000 € a 1.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Catalunya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Inversió en empreses, preferentment
industrials, amb projecte de creixe
ment internacional. Presa de parti
cipacions minoritàries del capital.
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Contacte:
Ignacio Fonts
C. de Cavallers, 50
08034 Barcelona

Tel. 931 807 263
ifonts@inveready.com
inveready.com

INVEREADY FIRST CAPITAL I, SCR, RC, SA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 4.750.000 €
Equip: 9
Nombre d’inversions realitzades 2014: 1
Inversió total mobilitzada 2014:
2.763.435 €

Import mitjà de la inversió: de 100.000 € a 300.000 €
Fase: llavor i arrencada
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital i préstec
Coinversió: sí

Inversió en empreses innovadores de
base tecnològica durant els seus primers
anys de vida i amb capacitat per interna
cionalitzar-se a curt termini, sobretot en el
mercat americà. Es prioritzen equips com
promesos i altament qualificats.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

VERIDENTIA, SL

ADMAN MEDIA

SNTALENT

CATCHOOM

SELFPACKAGING

Indústries de la salut

Indústries basades
en l’experiència

Indústries basades
en l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

veridentia.com

admanmedia.com

sntalent.es

catchoom.com

selfpackaging.es

175.692 €

218.869 €

326.420 €

300.000 €

250.000 €

Contacte:
Ignacio Fonts
C. de Cavallers, 50
08034 Barcelona

Tel. 931 807 263
ifonts@inveready.com
inveready.com

INVEREADY FIRST CAPITAL II, SCR, RC, SA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 20.000.000 €
Equip: 4
Nombre d’inversions realitzades 2014: 5
Inversió total mobilitzada 2014: 875.228 €

Import mitjà de la inversió: de 100.000 € a 600.000 €
Fase: llavor i arrencada
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Catalunya, Espanya i Unió Europea
Instrument: capital, préstec participatiu i préstec
Coinversió: sí

Busquen un model de negoci innovador.
Escalable, amb tecnologia disruptiva i
amb capacitat d’internacionalització són
els principals requisits quan analitzen una
inversió en una empresa de recent creació
tecnològica.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

A CROWD OF MONSTERS

CONZOOM

Indústries de mobilitat sostenible

Indústries de mobilitat sostenible

acrowdofmonsters.com

conzoom.com

150.050 €

150.000 €
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Contacte:
Tel. 931 807 263
rpique@inveready.com
inveready.com

Roger Piqué
C. de Cavallers, 50
08034 Barcelona

INVEREADY INNVIERTE BIOTECH II, SCR, RC, SA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 17.168.000 €
Equip: 9
Nombre d’inversions realitzades 2014: 4
Inversió total mobilitzada 2014:
6.027.000 €

Import mitjà de la inversió: de 400.000 € a 600.0000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: indústries de la salut
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Instrument: capital, préstec participatiu i préstec
Coinversió: sí

Inverteixen en empreses en etapes inicials
amb unes necessitats financeres d’entre
1 i 4 milions d’euros. Busquen empreses
especialitzades en el desenvolupament
de nous medicaments, diagnòstic mo
lecular/genètic i productes nutracèutics i
funcionals.

Empreses:

Empresa

PALOBIOFARMA, SL

REVA HEALTH, SL

AGRASYS, SL

Sector

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Alimentació

palobiofarma.com

reva-health.com

agrasys.es

669.586 €

249.999 €

350.008 €

Web
Inversió

Contacte:
Josep Maria Echarri Torres
C. de Cavallers, 50
08034 Barcelona

Tel. 931 807 263
jecharri@inveready.com
inveready.com

INVEREADY SEED CAPITAL, SCR, RC, SA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 15.514.630 €
Equip: 9
Nombre d’inversions realitzades 2014: 2
Inversió total mobilitzada 2014:
15.213.380 €

Import mitjà de la inversió: de 100.000 € a 500.000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: indústries de mobilitat sostenible i indústries
de la salut
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Instrument: capital, préstec participatiu i préstec
Coinversió: sí

Un cop feta la inversió, el fons preveu pa
lanquejar cada participada 5 vegades la
inversió mitjançant recursos públics. Pre
veu aportar el màxim valor els 24 primers
mesos. L’objectiu del fons és generar una
cartera de projectes suficientment diversi
ficats, a la vegada que es redueixen relati
vament els costos de gestió.

Empreses:

Empresa

AGILE CONTENTS, SL

3SCALE
NETWORKS, SL

INTERIORVISTA
DECORACION DIGITAL, SL

ABILITY
PHARMACEUTICALS, SL

Indústries basades
en l’experiència

Indústries basades
en l’experiència

Indústries relacionades
amb el disseny

Indústries de la salut

xray-imatek.com

agilecontents.com

3scale.net

interiorvista.net

abilitypharma.com

250.000 €

899.959 €

239.169 €

100.046 €

300.000 €

X-RAY IMATEK, SL

Sector Indústries de la salut
Web
Inversió
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Contacte:
Tel. 931 807 263
cconti@inveready.com
inveready.com

Carlos Conti
C. de Cavallers, 50
08034 Barcelona

INVEREADY VENTURE FINANCE I, SCR, RC, SA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 11.235.000 €
Equip: 9
Nombre d’inversions realitzades 2014: 4
Inversió total mobilitzada 2014: 4.180.543 €

Import mitjà de la inversió: de 250.000 € a 1.000.000 €
Fase: expansió
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Instrument: capital, préstec participatiu i préstec
Coinversió: no

Ofereix un model d’inversió innovador,
mitjançant la combinació d’inversions
en capital amb altres instruments fi
nancers, com instruments financers
convertibles, préstec o préstec parti
cipatiu en l’empresa.

Empreses:

COMPETITIVE STRATEGY
INSURANCE, SL

DIGITAL LEGENDS
ENTERTAINMENT, SL

KUBI WIRELESS, SL

ANBEL 2010, SL

MISCOTA
ECOMMERCE, SL

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries basades en
l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de la salut

Indústries de mobilitat
sostenible

Web

csi-ti.com

digital-legends.com

kubiwireless.com

isegurosdesalud.com

bilua.com

Inversió

650.000 €

500.078 €

600.000 €

600.000 €

600.000 €

Empresa
Sector

Contacte:
Carlos Blanco
C. Calàbria, 169, 6a planta
08015 Barcelona

Tel. 902 999 343
inversiones@grupoitnet.com
grupoitnet.com

ITNET CAPTIAL PARTNERS
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum de fons: 1.000.000 €
Equip: 4
Nombre d’inversions realitzades 2014: 24
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 1 € a 50.000 €
Fase: llavor
Sector: Indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital i préstec participatiu
convertible
Coinversió: sí

És un dels principals grups d’Internet a Espa
nya. Fundat per Carlos Blanco, compta amb un
equip potent en les àrees d’inversió, màrqueting
i producte. Inverteix en empreses digitals de
recent creació en fase llavor. Preferències per
sectors relacionats amb l’oci digital i jocs, tot i
que també inverteix en altres sectors.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

CAPTIO

KANTOX

DEPORVILLAGE

GLOVO

LET ME SPACE

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

captio.net

kantox.com

deporvillage.com

glovoapp.com

letmespace.com
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Contacte:
Tel. 678 658 870
info@lanzame.es
lanzame.es

Ferran Burriel
C. Llull, 321
08021 Barcelona

LÁNZAME CAPITAL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 350.000 €
Equip: 5
Nombre d’inversions realitzades 2014: 10
Inversió total mobilitzada 2014: 850.000 €

Import mitjà de la inversió: de 25.000 € a 150.000 €
Fase: llavor
Sector: alimentació, química, energia i recursos,
indústries basades en l’experiència i indústries de
mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Busquen projectes disruptius, escalables
i que ja estiguin facturant. L’equip funda
dor i emprenedor ha d’estar implicat al
100 %. Idealment els agraden els fintech,
biotech i totes aquelles que relacionen
sectors tradicionals amb les noves tec
nologies.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

ARBORIBUS

UDANCE!

KANTOX

GREEN MOMIT

SLID

Indústries basades
en l’experiència

Indústries basades
en l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

Química, energia
i recursos

Indústries de mobilitat
sostenible

arboribus.com

udance.com

kantox.com

momit.com

slidapp.com

n. d.

n. d.

n. d.

150.000 €

65.000 €

Contacte:
Tel. 935 035 900
info@nautacapital.com
nautacapital.com

Daniel Sánchez
Av. Diagonal, 593, 8
08014 Barcelona

NAUTA CAPITAL VC PARTNERS SGECR, SA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 155.000.000 €
Equip: 10
Nombre d’inversions realitzades 2014: 3
Inversió total mobilitzada 2014: 6.000.000 €

Import mitjà de la inversió: de 500.000 € a
7.000.000 €
Fase: arrencada
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Unió Europea i Estats Units
Instrument: capital i préstec participatiu
Coinversió: sí

Els pilars de la seva proposició de valor
són: coneixement sectorial, àmbit d’inver
sió global, conversió i elevada aportació
de valor.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

FORCEMANAGER

GETAPP

MARFEEL

SCYTL

SOCIAL POINT

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

forcemanager.net

getapp.com

marfeel.com

scytl.com

socialpoint.es

500.000 € - 1.000.000 €

500.000 € - 1.000.000 €

Inversió 2.000.000 € - 3.000.000 €

3.000.000 € - 4.000.000 € 3.000.000 € - 4.000.000 €
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Contacte:
Brígida López
Pl. de la Independencia, 2, 3r esquerra
28001 Madrid

Tel. 911 108 697
info@seayaventures.com
seayaventures.com

SEAYA VENTURES
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 56.700.000 €
Equip: 6
Nombre d’inversions realitzades 2014: 6
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 1.500.000 €
a 10.000.000 €
Fase: expansió
Sector: Indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

És un fons de capital risc fundat el 2013 que
inverteix en negocis que requereixen capital ex
pansió. El fons inverteix en empreses de l’entorn
d’Internet i d’orientació tecnològica. L’objectiu
de Seaya Ventures és convertir empreses inno
vadores en líders en el seu sector.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

COMPARAGURU

CABIFY

PLENUMMEDIA

RESTALO

TICKETEA

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

comparaguru.com

cabify.com

plenummedia.com

restalo.com

ticketea.com

3.750.000 €

7.500.000 €

5.000.000 €

10.000.000 €

3.000.000 €

Contacte:
Tel. 666 558 118
info@sitkacapital.com
sitkacapital.com

Carlos Guerrero
Ptge. Sert, 10, 2n 2a
08003 Barcelona

SITKA CAPITAL PARTNERS, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 750.000 €
Equip: 10
Nombre d’inversions realitzades 2014: 8
Inversió total mobilitzada 2014: 220.000 €

Import mitjà de la inversió: de 12.000 € a
50.000 €
Fase: llavor
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Inverteix en projectes en fases inicials, en
plataformes de recent creació d’internet,
de base tecnològica, amb alt potencial de
creixement i models de negoci innovadors.
Busquen projectes internacionals, escala
bles i de creixement ràpid.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

OPENSHOPEN

VIUING

PAYRANDOM

IWOPI

MELLER

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

openshopen.es

viuing.com

payrandom.com

iwopi.org

mellerbrand.com
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Contacte:
Tel. 933 103 790
jmroman@eic.cat
eic.cat

José Mª Román
Via Laietana, 39
08003 Barcelona

SOCIETAT D’INVERSIÓ DELS ENGINYERS, SL (FONS ENGINYERS)
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 2.775.447 €
Equip: 1
Nombre d’inversions realitzades 2014: 4
Inversió total mobilitzada 2014: 1.132.000 €

Import mitjà de la inversió: de 150.000 € a
300.000 €
Fase: arrencada
Sector: indústries de mobilitat sostenible,
sistemes industrials
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Instrument: capital i préstec participatiu
Coinversió: sí

Fons Enginyers és gestionat per Enginova,
amb la col·laboració de Sabadell Capital.
Els sectors prioritaris són els relacionats
amb el món de l’enginyeria i la innovació
tecnològica.

Empreses:

MACFER INGENERING, SL

TRITIUM SOFTWARE, SL

BYHOURS TRAVEL, SL

BLUEKNOW, SL

Sistemes industrials

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Web

macfer.net

forcemanager.net

byhours.com

blueknow.com

Inversió

250.000 €

300.000 €

382.000 €

200.000 €

Empresa
Sector

Contacte:
Francisco López
Rambla de Catalunya, 53, 7è G
08007 Barcelona

Tel. 933 158 428
flopez@sputnikinversiones.com

SPUTNIK INVERSIONES
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 5.000.000 €
Equip: 4
Nombre d’inversions realitzades 2014: 16
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 100.000 € a 200.000 €
Fase: llavor i arrencada
Sector: indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital i préstec participatiu
Coinversió: sí

Economia digital, focus internacional i
innovació són els key drivers per invertir.
Oberts a estudiar projectes de tot tipus
i sectors.

Empreses:

MISCOTA

TAKSEE

BICOSOME

MINUBE

DINUBE

Sector

Alimentació

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de la salut

Indústries basades en
l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

Web

miscota.es

taksee.com

bicoseme.com/es

minube.com

dinube.com

Empresa
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Contacte:
Victoriano Peralta
C. Dr. Ferran, 3-5
08034 Barcelona

Tel. 933 662 727
venturcap@gvcgaesco.es
venturcap.es

VENTURCAP II, SCR DE RÉGIMEN COMÚN
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 4.5000.000 €
Equip: 4
Nombre d’inversions realitzades 2014: 1
Inversió total mobilitzada 2014: 353.307 €

Import mitjà de la inversió: 180.000 €
Fase: llavor, arrencada i expansió
Sector: sistemes industrials, indústries de mobilitat
sostenible i indústries de la salut
Àmbit geogràfic: Catalunya, Espanya i Europa
Instrument: capital, préstec participatiu i préstec
Coinversió: no

Es valoren les empreses amb vendes
creixents i amb avantatges competi
tius. Es valora el negoci en si. S’acom
panya la inversió un període mínim de
fins a 3 anys.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

TESTAMENTA

HOTELERUM

Indústries de mobilitat sostenible

Sistemes industrials

testament-online.cat

hotelerum.com

200.208 €

n. d.

Contacte:
Abel Conill
Pl. Paradís, 2
08500 Vic

info@bogestora.com
bogestora.com

VICTORIA VENTURE CAPITAL
Spin-off Fund
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 3.000.000 €
Equip: 2
Nombre d’inversions realitzades 2014: 0
Inversió total mobilitzada 2014: 0 €

Import mitjà de la inversió: 500.000 €
Fase: llavor i arrencada
Sector: Indústries de la salut i sistemes industrials
Àmbit geogràfic: Catalunya
Instrument: capital i préstec participatiu
Coinversió: sí

Fons de capital risc destinat a spin-off
innovadores amb elevat potencial de
creixement i recorregut internacional.
Encara no s’ha invertit en cap compa
nyia però ja s’estan analitzant projectes.
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Contacte:
Julian Vinué
C. Ernest Lluch i Martí, 5
08019 Barcelona

Tel. 901 234 970
julian@wayra.org
wayra.co

WAYRA BARCELONA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 400.000 €
Equip: 50
Nombre d’inversions realitzades 2014: 474
Inversió total mobilitzada 2014:
81.000.000 €

Import mitjà de la inversió: de 22.000 € a
50.000 €
Fase: arrencada
Sector: indústries basades en l’experiència
Àmbit geogràfic: tot el món
Instrument: préstec participatiu
Coinversió: sí

Té l’objectiu de potenciar el talent emprenedor en
les tecnologies de la informació i la comunicació, a
través d’una inversió minoritària en els projectes
guanyadors. Els ofereix espai de treball, formació
especialitzada per a cada empresa i connexió amb
tota la xarxa de contactes per aconseguir inversió
addicional internacional i possibles col·laboracions
comercials.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

CL3VER

EMOTIONS AR

FIRSTV1SION

GEENAPP

MARFEEL

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries basades en
l’experiència

Indústries basades en
l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

cl3ver.com

emotions-ar.com

firstv1sion.com

geenapp.com

marfeel.com

Contacte:
Miriam Cortés
Av. Diagonal, 600, entr. 2a
08021 Barcelona

Tel. 935 173 545
mcortes@ysioscapital.com
ysioscapital.com

YSIOS CAPITAL PARTNERS, SGEIC, SA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 118.000.000 €
Equip: 10
Nombre d’inversions realitzades 2014: 1
Inversió total mobilitzada 2014:
42.659.72 €

Import mitjà de la inversió: 4.100.000 €
Fase: llavor i arrencada
Sector: indústries de la salut
Àmbit geogràfic: Catalunya, Espanya, Unió
Europea i Estats Units
Instruments: capital i préstec participatiu
Coinversió: sí

Equip d’inversió especialitzat, format per socis
i gestors de l’àmbit científic i/o amb experiència
en el sector biotech/farmacèutic i de base
financera/transaccional. Actualment en pro
cés de fundraising del seu segon fons, Ysios
BioFund II Innvierte, amb un volum objectiu
final de 100 milions d’euros i obert a nous
inversors fins al setembre de 2015.

Empreses:

Empresa

STAT-DIAGNOSTICA

INBIOMOTION

Sector

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Web

stat-diagnostica.com

inbiomotion.com

4.500.000 €

2.300.000 €

Inversió
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Capital d’inversió i similars
Una empresa, habitualment una pime en la fase d’expansió, es pot finançar mitjançant una ampliació de capital subscrita per una empresa o empreses especia
litzades en invertir en aquell sector empresarial, fase de vida o característiques
especials. A més dels diners, sol aportar-hi contactes i eines de millora de la gestió
amb l’objectiu final de vendre aquelles accions a un tercer en el futur o llistar-les en
un mercat secundari i obtenir-ne una plusvàlua.
Segons webcapitalriesgo, l’any 2014, a Catalunya l’activitat de capital de risc i capital d’inversió va assolir els 741 milions d’euros en 160 operacions.

Contacte:
Tel. 935 456 500
enquiries@abaccapital.com
abaccapital.com

Oriol Pinya
Av. Diagonal, 535, 1r 2a
08029 Barcelona

ABAC CAPITAL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: n. d.
Equip: 10
Nombre d’inversions realitzades 2014: 0
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 20.000.000 €
a 50.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

El fons Abac inverteix en companyies sòli
des, amb EBITDA positiu, que necessitin
finançament per créixer, fer una transició en
la propietat o bé d’una recapitalització per
reduir o eliminar el deute bancari. Poden donar
suport als equips gestors amb el seu equip
operatiu.

Contacte:
Josep M. Rigau
Rambla Catalunya, 6, pral.
08007 Barcelona

Tel. 932 020 579
info@endurance.com.es
endurance.com.es

ENDURANCE PARTNERS
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: n. d.
Equip: 5
Nombre d’inversions realitzades 2014: 2
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 1.000.000 € a
3.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital, préstecs i préstecs participatius
Coinversió: sí

Vehicle d’inversió enfocat a oferir solucions
de liquidat i millora operativa a pimes que
facturin de 5 a 30 milions d’euros en si
tuacions de dislocació financera, aportant
disponibilitat immediata de fons i agilitat en
la transacció. És a dir, situacions de concurs
de creditors, liquidació, desinversions de
subsidiàries, relleus generacionals, etc.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

CANADA HOUSE - REPUBLIC OF KIDS

ORO VIVO

Indústries relacionades amb el disseny

Indústries relacionades amb el disseny

canadahouse.es

orovivo.com
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Contacte:
Josep Lluís Artigot
Gran Via de les Corts Catalanes, 635
08010 Barcelona

Tel. 933 428 410
consultes@icf.cat
icf.cat

ICF CAPITAL EXPANSIÓ FCR
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 20.000.000 €
Equip: 2
Nombre d’inversions realitzades 2014: 1
Inversió total mobilitzada 2014: 1.000.000 €

Import mitjà de la inversió: de 500.000 € a
2.400.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Catalunya
Instrument: préstec participatiu i capital
Coinversió: sí

Fons gestionat per ICF Capital, la societat
gestora de capital risc de l’Institut Català
de Finances (ICF), en règim de coinversió
públic-privat, destinat a donar suport a
projectes de creixement, internacionalització
i consolidació sectorial d’empreses mitjanes
amb seu a Catalunya.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

SUX-TRIT, SL
Indústries relacionades amb el disseny
aita.es
1.000.000 €

Contacte:

Tel. 609 663 123 / 679 979 082
Joan Trenchs i Miguel Castiella joan.trenchs@indescapital.com
Av. Diagonal, 604
miguel.castiella@indescapital.com
08021 Barcelona
indescapital.com

INDES CAPITAL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 30.000.000 €
Equip: 4
Nombre d’inversions realitzades 2014: 0
Inversió total mobilitzada 2014: 0 €

Import mitjà de la inversió: de 2.000.000 € a
10.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

És una firma d’inversió especialitzada en
l’adquisició d’empreses en situacions
especials o de reestructuració, aportant
finançament i involucrant-se activament
en les seves filials.
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Contacte:
Tel. 917 000 444
info@nk5.es
nk5.es

Pablo Gimeno Granda
C. Tambre, 39
28003 Madrid

NK5 INVERSIONES, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: n. d.
Equip: 1
Nombre d’inversions realitzades 2014: 0
Inversió total mobilitzada 2014: 0 €

Import mitjà de la inversió: d’1 € a
20.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital i préstec participatiu
Coinversió: sí

Inverteix en participacions majoritàries d’em
preses de mida mitjana, estressades financera
ment i operativament. Contribueix activament
en el seu procés de reestructuració amb credi
tors i accionistes per a l’estabilització del negoci
i en l’esforç de la gestió.

Contacte:
Daniel Herrero
C. María de Molina, 40, 4C
28006 Madrid

Tel. 912 900 153
daniel.herrero@oquendocapital.com
oquendocapital.com

OQUENDO CAPITAL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 158.000.000 €
Equip: 7
Nombre d’inversions realitzades 2014: 3
Inversió total mobilitzada 2014: 29.000.000 €

Import mitjà de la inversió: de 5.000.000 € a
30.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya i Portugal
Instrument: capital, préstec i préstec participatiu
Coinversió: sí

És flexible i s’adapta a les necessitats
especifiques de les companyies que
inverteixen. Permet minimitzar el capital
invertit pels accionistes, de manera que
s’optimitza la rendibilitat per la dilució del
capital.

Empreses:

Empresa

TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SL

Sector

Indústries de la salut

Web

tscambulancies.com
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Contacte:
Tel. 933 680 203
info@sumacapital
sumacapital.com

David Arroyo
Av. Diagonal, 640, 5F
08034 Barcelona

SUMA CAPITAL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 50.000.000 €
Equip: 7
Nombre d’inversions realitzades 2014: 0
Inversió total mobilitzada 2014: 0 €

Import mitjà de la inversió: de 3.000.000 €
a 8.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Projectes de creixement de pimes amb un EBITDA
superior a 2 milions d’euros que necessitin fi
nançament per poder dur a terme un pla de
negocis basat en la internacionalització, la con
solidació sectorial o el desplegament territo
rial. El 2015 s’ha invertit en Party Fiesta i s’estan
analitzant altres projectes.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

PARTY FIESTA

AUDINGINTRAESA

CTC EXTERNALIZACIÓN

GEC, SA

PARKARE GROUP

Indústries basades
en l’experiència

Indústries basades
en l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries basades
en l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

partyfiesta.com

auding.com

grupounoctc.com

gecsa.com

parkaregroup.com

Contacte:
Tel. 933 680 203
info@sumacapital
sumacapital.com

Pablo de Muller
Av. Diagonal, 640, 5F
08034 Barcelona

SUMA CAPITAL SUSTAINABILITY - ENERGY EFFICENCY FUND
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 20.000.000 €
Equip: 5
Nombre d’inversions realitzades 2014: 2
Inversió total mobilitzada 2014: 2.000.000 €

Import mitjà de la inversió: de 500.000 € a
3.000.000 €
Fase: llavor
Sector: química, energia i recursos
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Fons destinat a empreses de serveis
energètics per finançar projectes, prio
ritàriament d’eficiència energètica.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

FINESSE

GESENERGÍA

BLUE RIVER

Química, energia i recursos

Química, energia i recursos

Química, energia i recursos

n. d.

gesenergia.com

n. d.

Tornar a l’índex

41

Contacte:
Tel. 933 680 203
info@sumacapital
sumacapital.com

Pablo de Muller
Av. Diagonal, 640, 5F
08034 Barcelona

SUMA CAPITAL SUSTAINABILITY - VENTO
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 26.250.000 €
Equip: 5
Nombre d’inversions realitzades 2014: 1
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 500.000 € a
2.500.000 €
Fase: arrencada
Sector: química, energia i recursos i indústries de
mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital i préstec participatiu
Coinversió: sí

El fons neix amb l’objectiu d’impulsar
el creixement de companyies de base
tecnològica amb una facturació mínima
de 0,5 milions d’euros. Sectors priorita
ris: smart cities, energia i medi ambient.

Empreses:

SEINON

Empresa
Sector

Indústries de mobilitat sostenible

Web

seinon. com

Contacte:
Tim Selman i Miquel Nonell
C. Gran de Gràcia, 15, 2n 1a
08012 Barcelona

Tel. 932 202 452
info@tenaci.es
tenaci.es

TENACI PARTNERS
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: n. d.
Equip: 2
Nombre d’inversions realitzades 2014: n. d.
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 2.000.000 €
a 3.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya
Instrument: capital
Coinversió: sí

Tenaci inverteix en companyies amb una
facturació entre 5 i 25 milions d’euros, que
es troben en situacions especials, amb un
històric de beneficis, que requereixin finan
çament i suport d’un soci extern per millorar
operativament la companyia.
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Contacte:
Lara Viada
C. Serrano, 57, 3a
28006 Madrid

Tel. 914 261 900
info@vivergi.com
vivergi.com

VIVERGI SOCIAL IMPACT FUND, FCR
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 50.000.000 €
Equip: 5
Nombre d’inversions realitzades 2014:
n. d.
Inversió total mobilitzada 2014: n. d.

Import mitjà de la inversió: de 500.000 € a
6.000.000 €
Fase: arrencada i expansió
Sector: alimentació, química, energia i recursos,
indústries de mobilitat sostenible i indústries de la
salut
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital i préstec participatiu
Coinversió: sí

Busquen empreses que generin un impacte
social significatiu amb un model de negoci
sostenible i gran potencial d’escalabilitat, o
que tinguin capacitat per generar llocs de
treball en els sectors més desfavorits de la
població. Inverteixen en propostes viables
que tenen potencial de crear valor econòmic
a llarg termini i gran potencial d’escalabilitat.
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Mercat alternatiu borsari (MAB)
És un mercat de valors dedicat a empreses de capitalització reduïda que busquen
expandir-se amb una regulació a mida, dissenyada específicament per a elles, i
amb uns costos i processos adaptats a les seves característiques.
Actualment hi cotitzen 26 empreses, algunes d’elles catalanes, com Eurona Telecom,
Inkemia Grup, Griñó ecològic, AB Biòtics, Only-Apartments o Home Meal.

Contacte:
Roser Micó
Tel. 934 013 679
Passeig de Gràcia, 19 rmico@borsabcn.es
08007 Barcelona
bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm

MERCAT ALTERNATIU BORSARI
Altres dades

Criteris d’accés

Observacions

Any de constitució: 2009
Import total obtingut: 294.000.000 €
Volum negociat del mercat 2014:
1.685.376.339 €
Nombre d’empreses cotitzant 2014:
26
Nombre de noves empreses
cotitzant 2014: 5

Tipus de societat: societat anònima
Nacionalitat: espanyola o estrangera
Capital social: totalment desemborsat i representat
en anotacions en compte, amb lliure transmissió de
les seves accions.
Fase: expansió
Altres requisits: transparència, designació d’un as
sessor tant per a la sortida al mercat com per a la
seva permanència, així com subscripció d’un con
tracte amb un proveïdor facilitador de la negociació.

Fases incorporació (durada 3-6 mesos):
1 Decisió: l’empresa pren els acords socials necessaris, designa un assessor registrat, fa la due
dilligence i dissenya l’operació; 2 Sol·licitud d’incorporació: l’empresa presenta la documentació
del compliment dels requisits i el fullet informatiu;
3 Tramitació: el MAB avaluarà la sol·licitud i acordarà, si escau, la incorporació; 4 Incorporació: el
MAB publicarà la incorporació al Butlletí de Cotització, assignarà el Codi SIBE i procedirà a la
inclusió en el Registre d’Anotació en Compte.

Empreses:

Empresa

EURONA WIRELESS
TELECOM

1NKEMIA

GRIÑO ECOLOGIC

AB-BIOTICS

ONLY-APARTMENTS

Sector

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Indústries basades
en l’experiència

eurona.net

inkemia.com

grinyo.com

ab-biotics.com

only-apartments.es

Web
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CAPITAL
DEUTE

Finançament col·lectiu de préstec
Gràcies al desenvolupament d’internet i des de fa relativament poc temps, una empresa pime, amb capacitat de generar caixa, es pot finançar mitjançant l’obtenció
d’un préstec, generalment de poc import, de molts inversors, la majoria d’ells petits,
però també poden haver-ne de més grans i/o professionals.
Segons la University of Cambridge, el 2014, el finançament col·lectiu de préstec
al Regne Unit va assolir els 998 milions d’euros, mentre que el 2013 havia estat
de 253 milions d’euros, fet que indica que en tan sols un any s’ha multiplicat per 4.
Pel que fa a la resta de la UE, el 2013 aquest finançament era de 39,6 milions
d’euros, mentre que el 2014 arriba als 93,1 milions d’euros.

Contacte:
Tel. 931 408 363
arboribus@arboribus.com
arboribus.com

Josep Nebot
C. Marie Curie, 8-14
08042 Barcelona

ARBORIBUS
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 20 €
Equip: 10
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 50
Nombre d’operacions tancades 2014: 40
Import total d’operacions tancades 2014:
1.500.000 €

Import: de 10.000 € a 200.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: préstec
Garanties: sense garanties o amb garanties
personals segons el cas

Financen necessitats de liquiditat, inversió
o expansió amb préstecs a un màxim de
5 anys. No computa a la CIRBE, sense
tarifes d’estudi, ni d’amortització anticipada
o gestió ni sense despeses notarials.

Empreses:

FABRICANT DE
MAQUINÀRIA

FABRICANT DE
MAQUINÀRIA

FABRICANT DE
DISPOSITIUS
ELECTRÒNICS

ESCOLA DE
COCTELERIA

ACADÈMIA D’IDIOMES

Sector

Sistemes industrials

Sistemes industrials

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries basades
en l’experiència

Indústries basades
en l’experiència

Inversió

70.000 €

80.000 €

70.000 €

20.000 €

40.000 €

Empresa

Contacte:
Jordi Solé
C. Llacuna, 162, oficina 313
08018 Barcelona

Tel. 656 653 243
proyectos@ecrowdinvest.com
ecrowdinvest.cat

ECROWD!
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 50 €
Equip: 5
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 8
Nombre d’operacions tancades 2014: 2
Import total d’operacions tancades 2014:
50.000 €

Import mitjà de l’operació: de 30.000 € a
150.000 €
Fase: arrencada i expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: préstec
Garanties: personals i, en casos determinats,
es pignoraran drets de cobrament del prestatari

És una plataforma de finançament col·lectiu
de deute adreçada a donar préstecs a pro
jectes econòmicament viables que alhora
generin un impacte social positiu en la so
cietat o en el medi ambient. Els sectors en
què es focalitzen són l’eficiència energè
tica, les telecomunicacions i les energies
renovables.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

LA CALA FIBRA, SL
Indústries de mobilitat sostenible
lacalafibra.net
50.000 €
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Contacte:
Tel. 936 240 428
pymes@loanbook.es
loanbook.es

Eloi Noya
C. Balmes, 171, 3r 1a
08006 Barcelona

LOANBOOK CAPITAL, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 100 €
Equip: 15
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 497
Nombre d’operacions tancades 2014: 94
Import total d’operacions tancades 2014:
2.528.030 €

Import mitjà de l’operació: de 10.000 € a 150.000 €
Fase: arrencada i expansió
Sector: tots
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: préstec, línia de crèdit i descompte
de pagarés
Garanties: avals personals en cas necessari

Proveeixen un marketplace en línia
perquè les empreses aconsegueixin,
en un breu termini de temps i en con
dicions competitives, finançament a
través d’inversors particulars i professio
nals, sota uns criteris d’agilitat, trans
parència i innovació.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

VV PENTA

PRO-ACTIVA SERVEIS
AQUÀTICS

PALLADIUM
SOUTHMED

JUAN CORTÉS

LOV FOR COSMETICS

Química, energia i
recursos

Indústries basades en
l’experiència

Indústries basades en
l’experiència

Sistemes industrials

Indústries de la salut

n. d.

pro-activa.es

thepalladiumgroup.com

cortessl.com

n. d.

40.000 €

40.000 €

40.000 €

45.000 €

30.000 €

Contacte:
Alba García
C. N, 6, 4a planta, Centro de
Negocios Las Camaretas
42190 Golmayo (Soria)

Tel. 975 245 192
albagarcia@mytriplea.com
mytriplea.com

MYTRIPLEA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 1.000 €
Equip: 7
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 0
Nombre d’operacions tancades 2014: 0
Import total d’operacions tancades 2014: 0 €

Import mitjà de l’operació: de 2.000 € a
50.000 €
Fase: arrencada i expansió
Sector: tots, excepte empreses estatals i
financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: préstec
Garanties: els préstecs són avalats per
una societat de garantia recíproca

Única plataforma de finançament col·lectiu
de préstec constituïda a l’abril del 2015 i
registrada en el Banc d’Espanya com a
entitat de pagament. Les sol·licituds es
pub liquen a mytriplea.com, on inversors
privats participen en els préstecs. Ha rebut
35 sol·licituds els primers 15 dies.
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Contacte:
Tel. 914 359 336
info@grow.ly
grow.ly

Mireia Badia
C. Serrano, 16
28001 Madrid

PLATAFORMA GROW.LY, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 50 €
Equip: 6
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 45
Nombre d’operacions tancades 2014: 12
Import total d’operacions tancades 2014:
273.000 €

Import mitjà de l’operació: de 6.000 € a
300.000 €
Fase: expansió
Sector: tots
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: préstec
Garanties: cap o bé aval del soci o l’empresa,
depèn de l’operació

Hi pot invertir qualsevol persona física major
de 18 anys o persona jurídica amb residència
a Espanya i que operi a través d’un banc amb
residència a Espanya. El perfil d’empreses
a invertir són les que tenen un mínim de
funcionament del negoci de 2 anys, balanç
i compte de resultats sanejats. El perfil de
l’operació és d’1 a 36 mesos.

Empreses:

Empresa

MANDALA TRAVEL AGENCY, SL

CARBONICAS OLOT, SA

REPARACIÓ INDUSTRIAL ANGURELL, SL

Sector

Indústries basades en l’experiència

Alimentació

Sistemes industrials

apaseotravel.com

carboniquesolot.com

n. d.

18.000 €

50.000 €

6.000 €

Web
Inversió

Contacte:
Almudena de Andrés
C. de Canillas, 3, baixos H
28002 Madrid

Tel. 911 980 961
empresas@zencap.es
zencap.es

ZENCAP SPAIN, SLU
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 50 €
Equip: 60
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 350
Nombre d’operacions tancades 2014: 27
Import total d’operacions tancades 2014:
750.000 €

Import mitjà de l’operació: 75.000 €
Fase: expansió
Sector: sistemes industrials, indústries basades en
l’experiència, alimentació, indústries relacionades
amb el disseny i indústries de mobilitat sostenible
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: préstec
Garanties: garantia personal

Nova plataforma en línia on es
posa en contacte petites i mit
janes empreses i inversors par
ticulars. Finançament col·lectiu
de deute, més suport a la petita
i mitjana empresa.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

INDISSOLUBLE

EUFORIA

Indústries basades en l’experiència

Indústries relacionades amb el disseny

indissoluble.com

euforia4you.com

35.000 €

25.000 €
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Finançament garantit de factures
Una empresa cedeix els drets de cobrament d’una factura a una empresa, no un
banc, amb una base d’inversors al darrere, a canvi d’un préstec. L’empresa, especia
litzada en oferir aquest tipus de finançament, prèviament ha analitzat la capacitat de
pagament de la factura per part del client que fa la comanda, així com la situació
financera de l’empresa que rep la comanda i cedeix el dret a cobrar.
Segons la University of Cambridge, el 2014, el finançament garantit de factures al
Regne Unit va assolir els 354 milions d’euros, mentre que a la resta de la UE va
quedar-se en 6,6 milions d’euros.

Contacte:
Luis Sanz
Paseo de la Castellana, 41
28046 Madrid

Tel. 605 969 527
luis.sanz@bravocapital.es
bravocapital.es

BRAVO CAPITAL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 400.000.000 €
Import mínim per inversor: n. d.
Equip: 25
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 180
Nombre d’operacions tancades 2014: 135
Import total d’operacions tancades 2014:
310.000.000 €

Import mitjà de l’operació: de 500.000 € a
10.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: finançament directe i operacions
de circulant
Garanties: les requerides habitualment

Financen empreses en fase de creixement
i expansió.El finançament és àgil i sense
imports mínims, permetent també acce
dir a capital d’inversors internacionals.

Contacte:
Inma Estany
Passeig de Gràcia, 54, 4 planta
08007 Barcelona

Tel. 902 111 010 Ext. 9720
iestany@cesce.es
cesce.es

CESCE
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 100.000.000 €
Import mínim per inversor: n. d.
Equip: 150
Nombre de sol·licituds gestionades 2014:
11.000
Nombre d’operacions tancades 2014:
8.500
Import total d’operacions tancades 2014:
45.000.000 €

Import mitjà de l’operació: de 1.000 € a
850.000 €
Fase: expansió
Sector: tots
Àmbit geogràfic: Unió Europea
Instrument: factoring sense recurs de factures,
pagarés i xecs
Garanties: no es demanen

Tipus d’interès del 2,75% anual adreçat a
totes les empreses. Bestreta del 85-95%
de la factura, factoring sense recurs.
No suposa increment de CIRBE. Dóna
suport a inversors de primer ordre amb
agilitat màxima i 100% en línia.
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Contacte:
Guillermo González-Fleitas
Gran Vía Marqués del Turia 49, 7è-1a
46005 València

Tel. 960 077 931
info@circulantis.com
circulantis.com

CIRCULANTIS, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 50 €
Equip: 5
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 140
Nombre d’operacions tancades 2014: 41
Import total d’operacions tancades 2014:
200.000 €

Import mitjà de l’operació: de 1.500 € a
30.000 €
Fase: expansió
Sector: tots
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: finançament garantit de factures
Garanties: cessió de drets de cobrament de
pagarés i altres efectes de comerç

Marketplace a través del qual pimes i
autònoms poden finançar el seu circulant
mitjançant el descompte de factures de
comerç de clients solvents, en un entorn
àgil i transparent.

Contacte:
Omar Ramón
C. Nuria, 59, oficina K
28034 Madrid

Tel. 902 808 785
hola@comunitae.com
comunitae.com

COMUNITAE.COM
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Import mínim per inversor: 50 €
Equip: 10
Nombre de sol·licituds gestionades 2014:
5.198
Nombre d’operacions tancades 2014:
5.198
Import total d’operacions tancades 2014:
13.566.873 €

Import mitjà de l’operació: de 50 € a 5.000 €
Fase: expansió
Sector: tots
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: descompte de pagarés, línies de
confirming i préstec al consum
Garanties: pagaré i cessió de drets de
cobrament en el cas d’empreses i garantia
personal en préstecs al consum

Líders en finançament garantit de factures
a Espanya des del 2009. Punt de trobada
entre inversors, empreses i particulars que
busquen finançament fora del circuit bancari
tradicional. Actualment 4.000 inversors con
fien en ells.
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Contacte:
Paulino de Evan
Via Augusta, 252-260, 4a planta
08017 Barcelona

Tel. 931 763 512
contacto@finanzarel.com
finanzarel.com

FINANZAREL, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 40.000.000 €
Import mínim per inversor: 30.000 €
Equip: 7
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 300
Nombre d’operacions tancades 2014: 60
Import total d’operacions tancades 2014:
1.250.000 €

Import mitjà de l’operació: de 2.500 € a
1.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya i Unió Europea
Instrument: descompte de pagarés i factures i
altres efectes comercials
Garanties: sense garanties personals

Una nova forma de finançar-se
per a qualsevol pime, amb clients
significatius, en només 48 hores.
Mecanisme de subhasta per oferir
el millor finançament sense costos
fix ni comissions ocultes.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

MULTIACTIVA

PUBRILIM

SERVICE POINT

PROVINGRAF

PROTUB

Indústries de mobilitat
sostenible

Sistemes industrials

Indústries de mobilitat
sostenible

Química, energia i
recursos

Sistemes industrials

multiactiva.net

pubrilim.com

servicepoint.es

provingraf.com

protubdistribuciones.
com

Contacte:
Lidia Martínez
Av. Diagonal, 299, baixos
08013 Barcelona

Tel. 900 900 550
lmartinez@gedesco.es
marketing@gedesco.es
gedesco.es

GEDESCO SERVICES SPAIN SAU
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: 350.000.000 €
Import mínim per inversor: n. d.
Equip: 218
Nombre de sol·licituds gestionades 2014:
50.000
Nombre d’operacions tancades 2014:
37.300
Import total d’operacions tancades 2014:
705.000.000 €

Import mitjà de l’operació: de 1.000 € a
400.000 €
Fase: expansió
Sector: tots
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: descompte de pagarés i anticip
de factures i factoring
Garanties: no s’analitza el client

Finançament que no suma a la CIRBE del
client, evita impagaments amb l’opció
sense recurs i atenció personalitzada.
A més, es poden estudiar operacions
de més import.
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Contacte:
Marc Antoni Macià
C. Llacuna, 162
08018 Barcelona

Tel. 620 843 959
marc@novicap.com
novicap.com

NOVICAP FINANCE, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: n. d.
Import mínim per inversor: n. d.
Equip: 10
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 120
Nombre d’operacions tancades 2014: 70
Import total d’operacions tancades 2014:
700.000 €

Import mitjà de l’operació: a partir de 2.000 €
Fase: expansió
Sector: tots
Àmbit geogràfic: Unió Europea
Instrument: préstec per descompte de factures
i pagarés
Garanties: no es demanen

Són una via de finançament de circu
lant per a pimes recents o en fase de
creixement. Financen empreses que
tinguin clients amb uns ingressos
anuals superiors a 10 milions d’euros
(inclosa l’administració pública). Finan
çament flexible i molt ràpid (48 hores).

Empreses:

Empresa
Sector
Web

INOXTOP

INTERCROS

PRORETOQUE

TALENT AND VALUE

Sistemes industrials

Alimentació

Indústries basades
en l’experiència

Indústries de mobilitat
sostenible

inoxtop.com

intercros.com

proretoque.com

talentandvalue.es
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Préstecs participatius
Una empresa, ja sigui en la fase inicial ja sigui una pime més madura, es pot finançar mitjançant l’obtenció d’un préstec participatiu per part d’una empresa espe
cialitzada o un fons de capital risc. Les característiques bàsiques són: que sigui un
deute subordinat sense requeriment de garanties directes (sí indirectes, com ara
ampliacions de capital per part dels accionistes actuals o futurs), en alguns casos
convertible en capital, amb una retribució fixa i una de variable lligada a l’evolució
de l’empresa i terminis d’amortització llargs (entre 5 i 9 anys).
És destacable l’activitat d’ENISA, que fins l’any 2014 ha concedit 953 préstecs per
174,7 milions d’euros a empreses catalanes, o COFIDES, que durant l’any 2014 ha
finançat 8 projectes d’inversió d’empreses catalanes per 21 milions d’euros.

Contacte:
Elena Rico
Av. Diagonal, 613, planta 3
08028 Barcelona

Tel. 934 094 060
info@caixacapitalrisc.es
caixacapitalrisc.es/ca

CAIXA CAPITAL MICRO, SCR
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Pressupost 2014: 8.000.000 €
Equip: 29
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: n. d.
Nombre d’operacions tancades 2014: 11
Import total d’operacions tancades 2014: n. d.

Import mitjà de l’operació: de 50.000 € a
200.000 €
Fase: llavor
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: préstec participatiu convertible
Coinversió: sí

Aquest vehicle centra la seva inversió en com
panyies amb potencial de creixement elevat
però que es troben en les seves etapes més
inicials. En aquest entorn, es va definir un
vehicle que permetés executar de forma
ràpida las inversions, sense condicionar les
valoracions a futur, però sí reservant un dret
preferent de subscripció.

Empreses:

Empresa

MINORYX
THERAPEUTICS, SL

NUBELO
SOLUTIONS, SL

M2M CLOUD
FACTORY, SL

SECONDHANDING
NETWORKS, SL

SIGNADYNE SPAIN, SL

Sector

Indústries de la salut

Indústries de mobilitat
sostenible

Sistemes industrials

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

minoryx.com

nubelo.com

m2mcloudfactory.com

wallapop.com

signadyne.com

Web

Contacte:
Elena Rico
Av. Diagonal, 613, planta 3
08028 Barcelona

Tel. 934 094 060
info@caixacapitalrisc.es
caixacapitalrisc.es/ca

CAIXA CAPITAL MICRO II, FCR
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Pressupost 2014: 9.000.000 € (pendent
formalitzar ampliació fins a 16.300.000 €)
Equip: 29
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: n. d.
Nombre d’operacions tancades 2014: 18
Import total d’operacions tancades 2014: n. d.

Mida Inversió: de 50.000 € a 300.000 €
Fase: llavor
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: préstec participatiu convertible
Coinversió: sí

Aquest vehicle centra la seva inversió en com
panyies amb potencial de creixement elevat
però que es troben en les seves etapes més
inicials. En aquest entorn, es va definir un
vehicle que permetés executar de forma
ràpida las inversions, sense condicionar les
valoracions a futur, però sí reservant un dret
preferent de subscripció.

Empreses:

Empresa
Sector
Web

CAMALIZE, SL

SADAKO
TECHNOLOGIES, SL

TRIP 4 REAL
EXPERIENCES, SL

BARKING DOG
VENTURES LIMITED

SUBTILIS
BIOMATERIALS, SL

Industrial

Industrial

TIC

TIC

Ciències de la vida

www.camaloon.es

www.sadako.es

es.trip4real.com/

thebarkingdog.com/

subtilisbiomaterials.com/es/
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Contacte:
José M.ª Salgado
Gran Via de les Corts Catalanes, 630,
4a planta
08007 Barcelona

Tel. 932 702 620
cofides.cat@cofides.es
cofides.es

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, SA (COFIDES)
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Pressupost 2015: 2.000.000.000 €
Equip: 60
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 63
Nombre d’operacions tancades 2014: 52
Import total d’operacions tancades 2014:
241.000.000 €

Import del préstec: de 175.000 € a 30.000.000 €
Fase: expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i defensa
Àmbit geogràfic: tot el món excepte Espanya
Instrument: capital, préstecs participatius no
convertibles i préstecs

Finançament d’inversions i despeses
de projectes d’implantació comercials
i productius a l’exterior. Preferiblement
empreses amb comptes auditats els
tres últims anys.

Empreses:

Empresa

ONLY APARTMENTS

MEDCOM TECH

ENCOFRADOS ALSINA

GOMÀ CAMPS

CALES DE PACHS

Sector

Indústries basades en
l’experiència

Indústries de la salut

Sistemes industrials

Química, energia i
recursos

Química, energia i
recursos

Web

only-apartments.com

medcomtech.es

alsina.es

gomacamps.com

calespachs.com

382.000 €

400.000 €

2.600.000 €

1.100.000 €

3.500.000 €

Inversió

Contacte:
Bruno Fernández
Paseo de la Castellana, 216, 16ª planta
28046 Madrid

Tel. 915 708 200
direccion@enisa.es
enisa.es

EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, SA (ENISA)
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Pressupost 2014: 98.319.000 €
Equip: 47
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 1.265
Nombre d’operacions tancades 2014: 556
Import total d’operacions tancades 2014:
65.898.450 €

Import mitjà de l’operació: de 25.000 € a
1.500.000 €
Fase: arrencada i expansió
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: préstec participatiu no
convertible

Empresa pública que depèn del Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme que, des de 1982,
participa activament en el finançament de pro
jectes viables i innovadors a través del préstec
participatiu. Fomenta la creació, el creixement
i la consolidació de la pime espanyola i la dina
mització del mercat de capital risc.

Empreses:

INDUSTRIAS
CÁRNICAS
BLANCAFORT

COOKBOOTH
ENTREPRISE, SL

PHIBO DENTAL
SOLUTIONS, SL

FIGUERAS
INTERNATIONAL
SEATING, SLU

SOCIAL AND
BEYOND, SL

Sector

Alimentació

Alimentació

Indústries de la salut

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Web

blancafort.es

cookbooth.com

phibo.com

figueras.com

socialandbeyond.com

300.000 €

75.000 €

300.000 €

1.200.000 €

180.000 €

Empresa

Inversió
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Contacte:
Tel. 933 188 162
miquel,miro@gicoop.coop
gicoop.coop

Miquel Miró
C. Premià, 15, 1a planta
08014 Barcelona

GRUP D’INVERSORS COOPERATIUS, SL
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Pressupost 2014: 1.500.000 €
Equip: 2
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 16
Nombre d’operacions tancades 2014: 7
Import total d’operacions tancades 2014:
810.000 €

Import mitjà de l’operació: 110.000 €
Fase: expansió
Sector: tots
Àmbit geogràfic: Catalunya
Instrument: préstec participatiu no
convertible

El Grup d’Inversors Cooperatius és una socie
tat que agrupa persones inversores interes
sades a obtenir una rendibilitat financera rao
nable i donar suport a una altra forma de fer
empresa. Concretament empreses de propie
tat col·lectiva, equitativa, participativa i compro
mesa amb l’entorn i les persones.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

SAMBUCUS

L’AURO

INOXGRUP

MILOLA

ENCIS

Indústries de la salut

Indústries de la salut

Sistemes industrials

Alimentació

Indústries basades
en l’experiència

sambucus.cat

granjaescolalauro.org

inoxcrom.es

milola.com

encis.coop

70.000 €

50.000 €

150.000 €

150.000 €

100.000 €

Contacte:
David Sola
Gran Via de les Corts Catalanes, 635
08010 Barcelona

Tel. 933 428 410
consultes@icf.cat
icf.cat

ICF IFEM. INSTRUMENTS FINANCERS PER A EMPRESES INNOVADORES
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum: 12.000.000 €
Equip: 3
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 80
Nombre d’operacions tancades 2014: 34
Import total d’operacions tancades 2014:
4.100.000 €

Import mitjà de l’operació: de 50.000 € a
200.000 €
Fase: llavor i arrencada
Sector: tots, excepte immobiliari, financer i
limitacions imposades pels fons europeus
Àmbit geogràfic: Catalunya
Instrument: préstec participatiu no convertible

Finançament especialment dirigit a em
prenedors o empreses en fases inicials i
primeres rondes de finançament. Com
panyies noves, innovadores, tecnològi
ques i/o de base científica, amb un alt
potencial de creixement.

Empreses:

INTEGRATED
Empresa MICROSYSTEMS FOR
QUALITY OF LIFE, SL
Sector
Web
Inversió

MISCOTA
E-COMMERCE, SL

FASHION PILLS
CLOTHES, SL

SECOND HANDING
NETWORKS, SL

GEENAPP INTERNET, SL

Indústries de la salut

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

Indústries de mobilitat
sostenible

imicroq.com

miscota.es

fashion-pills.com

es.wallapop.com

geenapp.es

150.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

100.000 €

Tornar a l’índex
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Contacte:
Jesús Murillo
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

Tel. 934 767 224
jmurillo@gencat.cat
accio.gencat.cat

PRÉSTEC PARTICIPATIU EN CO-INVERSIÓ PER A L’IMPULS DE L’EMPRENEDORIA CORPORATIVA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Pressupost 2014: fins a 10.000.000 €
Equip: 3
Nombre de sol·licituds gestionades 2014: 0
Nombre d’operacions tancades 2014: 0
Import total d’operacions tancades 2014: 0 €

Import mitjà de l’operació: de 50.000 € a 200.000 €
Fase: arrencada
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Catalunya
Instrument: préstec participatiu no convertible
sense garanties

Finançament per a empreses en
fases inicials on inverteixin inversors
corporatius (entesos aquests com
a empreses amb un volum de negoci
o balanç anual general superior a
5 milions d’euros).

Contacte:

Tel. 915 815 500
info@cdti.es
cdti.es

C. Cid, nº 4
28001 Madrid

SUBVENCIONES NEOTEC
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Volum del fons: n. d.
Equip: n. d.
Nombre d’inversions realitzades 2014:
21
Inversió total mobilitzada 2014:
4.635.000 €

Import mitjà de la inversió: de 100.000 €
a 300.000 €
Fase: llavor i arrencada
Sector: tots, excepte immobiliari i financer
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: subvenció préstec
Coinversió: no

L’empresa que sol·liciti les subvencions NEOTEC haurà
de tenir menys de 4 anys d’antiguitat en el moment de
la sol·licitud. L’aspecte més rellevant en les propostes
presentades és l’estratègia de negoci basada en el
desenvolupament de la tecnologia (la tecnologia ha de
ser el factor competitiu de diferenciació de l’empresa).
És a dir, es basa en la creació de línies d’R+D pròpies.
No s’adapten a les empreses en què el model de ne
goci es basa primordialment en serveis a tercers sense
desenvolupament de tecnologia pròpia.

Empreses:

Empresa
Sector
Web
Inversió

ENERBYTE SMART ENERGY
SOLUTIONS, SL

SIGNADYNE SPAIN, SL

SMALLE TECHNOLOGIES, SL

Química, energia i recursos

Química, energia i recursos

Química, energia i recursos

enerbyte.com

signadyne.com

smalletech.com

250.000 €

250.000 €

180.000 €

Tornar a l’índex
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Mercat alternatiu de renda fixa (MARF)
Mercat secundari de títols de deute (bons, obligacions i pagarés) d’empreses que
estan iniciant les seves activitats.

Contacte:
Palacio de la Bolsa
Tel. 917 095 000
C. Tramontana, 2 bis
marf@grupobme.es
28230 Las Rozas (Madrid) bmerf.es/esp/aspx/Portadas/HomeMARF.aspx

MERCAT ALTERNATIU DE RENDA FIXA
Altres dades

Criteris d’inversió

Observacions

Any de constitució: 2013
Nombre total d’emissions, bons i pagarés
2014: 26
Import total 2014: 700.000.000 €
Nombre de membres del mercat 2014: 20
Nombre d’assessors registrats 2014: 21

Mida de la societat: mitjana o gran
Vendes: superiors als 50.000.000 €
EBITDA: superior a 10.000.000 €
Rati Deute/EBIDTDA: inferior a 4
Facturació: Increment en l’últim exercici

Exigència de qualificació per part de l’Agència
de ràting. Les auditories dels últims exercicis
no poden tenir advertiments.

Tornar a l’índex
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CAPITAL

