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A diferència d’altres entorns econòmics mundials o europeus, les pimes catalanes han tingut històricament una depen-
dència elevada del finançament bancari. Aquest fet ha comportat que hagin patit amb més intensitat la reducció dels 
crèdits que s’ha produït en el sistema bancari espanyol per causa de la crisi.

Malgrat que, més tard o més d’hora, l’accés al crèdit bancari es restituirà, una lliçó apresa és que la menor dependència 
d’aquesta forma de finançament augmenta la resiliència de les pimes i, per tant, cal encoratjar-les a explorar altres vies.

És per això que des del Govern de la Generalitat treballem per apropar a les empreses catalanes una sèrie d’instruments 
financers considerats alternatius al finançament bancari tradicional, i per facilitar-los coneixement sobre aquests instru-
ments i el seu accés i ús. En aquest camí, comptem amb els instruments i serveis d’ACCIÓ per acompanyar i assessorar 
les empreses catalanes en la cerca de finançament, treballant perquè puguin assolir el màxim creixement potencial apro-
fitant totes aquelles oportunitats que se’ls presentin.

A aquestes noves eines al servei de l’empresa, hem afegit per primera vegada una nova sèrie d’instruments o canals, com 
ara el micromecenatge de deute o de capital, així com el descompte de factures, que s’afegeixen als inversors privats o 
al capital de risc o d’inversió amb els quals fins ara havíem tingut una relació més estreta.

Desitjo que aquest catàleg esdevingui una eina útil que serveixi per acostar a les empreses i als emprenedors informació 
rellevant sobre fonts de finançament i instruments financers alternatius als tradicionals que contribueixin al creixement del 
nostre teixit empresarial. 

Cordialment 

Joan Tarradellas i Espuny 
Conseller Delegat
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CAPITAL



Micromecenatge de capital
Gràcies al desenvolupament d’Internet i des de fa relativament poc temps, una em-
presa en la fase inicial es pot finançar a través de la subscripció d’ampliacions de 
capital per part de petits inversors o també anomenats “microinversors” per imports 
relativament petits en comparació dels inversors privats. L’estructuració de la inver-
sió, el seu seguiment i la posterior desinversió poden ser gestionades per un inver-
sor privat o de personal de la plataforma.

Segons la britànica Nesta (National Endowment for Science Technology and the 
Arts), l’any 2013 al Regne Unit el micromecenatge de capital va assolir els 28 milions 
de lliures, xifra que representa un augment del 618% en relació amb l’any anterior.
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Empreses:

Tornar a l’índex

LÁNZAME CAPITAL, SL

Empresa KANTOX COGNICOR TECH. GRUPO INTERCROS HOGAR VENTURES REAL TRUSTED CO.

Sector Altres
Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

Altres
Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació 

Web kantox.com cognicor.com intercros.es nidmi.es slidapp.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Import mínim per inversor: 2.000 €

Nombre de projectes gestionats: 6

Nombre d’operacions tancades: 6

Inversió mobilitzada: 370.000 €

Mida inversió mitjana: 65.000 €

Fase: llavor i arrencada

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: comunitat de béns

Són un fons de compromís ope ració a opera-

ció (pledge fund) que, a diferència d’un mi-

cromecenatge, coneix tots els in ver sors i els 

presenten el projecte en funció de les seves 

preferències. No fan res en línia, només do-

nar-se d’alta l’inversor.

Contacte: 

Ferran Burriel 

C. Llull, 321 

08018 Barcelona

Tel. 678 658 870

ferran@lanzame.es

lanzame.es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Import mínim per inversor: 10 €

Nombre de projectes gestionats: 120

Nombre d’operacions tancades: 0

Inversió mobilitzada: 31.200.000 €

Mida inversió mitjana: de 40.000 € 

a 5.000.000 €

Fase: llavor, arrencada i expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer 

Àmbit geogràfic: tot el món

Instrument: capital

Crowdcube és la primera plataforma de micro-

mecenatge de capital aprovada per un orga-

nisme re gu lador europeu. Crowd cube Spain 

és la filial espanyo la de Crowdcube Ltd., oferint 

finan ça ment i visibilitat inter nacio nal a totes les 

em pre ses finançades a la plataforma. Encara 

no s’ha invertit en cap companyia però ja s’estan 

analitzant projectes.

Contacte: 

Pepe Borrell

C. Muntaner, 172, pral. 2a 

08036 Barcelona

pepe@crowdcube.es 

crowdcube.es

CROWDCUBE SPAIN

http://www.kantox.com
http://www.cognicor.com
http://www.intercros.es
http://www.nidmi.es
http://www.slidapp.com
mailto:ferran%40lanzame.es?subject=
http://www.lanzame.es
mailto:pepe%40crowdcube.es?subject=
http://www.crowdcube.es


8  

Empreses:

Empreses:

Tornar a l’índex

THE CROWD ANGEL

Empresa ANPRO21 (BRANDRAIN) ALERTAPHONE SELFPACKAGING

Sector
 Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Web anpro21.com alertaphone.com selfpackaging.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Import mínim per inversor: 3.000 €

Nombre de projectes gestionats: 7

Nombre d’operacions tancades: 7

Inversió mobilitzada: 1.600.000 €

Mida inversió mitjana: 250.000 €

Fase: llavor

Sector: tecnologies de la informació i la comunicació

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: capital

La primera plataforma que permet invertir en 

línia en una selecció d’empreses de recent 

creació prèviament selec cio nades i acompa-

nya l’inversor en el segui ment de la participada. 

The Crowd Angel és un híbrid que aglutina la 

viralitat del micromecenatge i la metodologia 

del capital risc.

Contacte: 

Ramon Saltor 

C. dels Cavallers, 50 

08034 Barcelona 

Tel. 931 878 669

rsaltor@thecrowdangel.com

thecrowdangel.com

SEED&CLICK

Empresa POSTUMER

Sector
Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Web postumer.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Import mínim per inversor: 10 €

Nombre de projectes gestionats: 50

Nombre d’operacions tancades: 6

Inversió mobilitzada: 50.000 €

Mida inversió mitjana: 10.000 € 

Fase: llavor, arrencada i expansió 

Sector: tots, excepte immobiliari i financer 

Àmbit geogràfic: Espanya 

Instrument: capital, préstec participatiu, 

préstec, donatiu

Seed&Click és una plataforma en línia de fi nan-

çament col·lectiu per a empreses de recent 

creació o projectes empresarials de qualsevol 

sector amb neces sitat de capital per iniciar 

activitat o per créixer associada a una xarxa 

d’inversors Seed&Click Angel Network.

Contacte: 

Juan Alvarez 

C. Ganduxer, 5-15 

08021 Barcelona

Tel. 933 622 379

jalvarezdelara@seedandclick.com

seedandclick.com

http://www.anpro21.com
http://www.alertaphone.com
http://www.selfpackaging.com
mailto:rsaltor%40thecrowdangel.com?subject=
http://www.thecrowdangel.com
http://www.postumer.com
mailto:jalvarezdelara%40seedandclick.com?subject=
http://www.seedandclick.com
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Empreses:

Tornar a l’índex

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Import mínim per inversor: 1 €

Nombre de projectes gestionats: 3.048

Nombre d’operacions tancades: 2.129

Inversió mobilitzada: 10.510.000 €

Mida inversió mitjana: 40.000 €

Fase: llavor, arrencada i expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: tot el món

Instrument: prevenda, donatiu

Són una alternativa als models tradicionals de 

finançament per a artis tes, creadors, dissenya-

dors, col·lectius, etc… basat en la com plicitat 

amb el públic. Són una eina molt potent i multi-

idioma en contínua evolució, assessorament per-

sonalitzat. Una combinació que marca la dife-

rència i fa que els projectes a verkami tinguin una 

taxa d’èxit superior al 70%, única entre les grans 

plataformes de micromecenatge.

VERKAMI

Contacte: 

Jonàs Sala  

C. Ernest Lluch, 32, Torre TCM 2, planta 4 

08302 Mataró

Tel. 931 696 555

info@verkami.com

verkami.com

Empresa FIU BARCELONA PODERIO VITAL BARCELONA MINI  
MAKER FAIRE WEFITTER

Sector  Altres  Altres  Altres  Altres

Web  fiubcn.com  poderiovital.com  makerfairebcn.com  wefitter.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Import mínim per inversor: 5 €

Nombre de projectes gestionats: 7.800

Nombre d’operacions tancades: 5.000

Inversió mobilitzada: 16.300.000 €

Mida inversió mitjana: 5.000 €

Fase: llavor, arrencada i expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: Europa

Instrument: recompensa i donació 

Ulule és la primera plataforma de 

mi cromecenatge en l’àmbit Europeu. 

Fa uns mesos van batre el rècord de 

recap tació en un mateix projecte arri-

bant a més de 681.000 € recaptats i 

gairebé 12.000 persones participant.

Contacte: 

Ruben Gutierrez  

C. Bailén, 11 

08191 Barcelona

Tel. 671 085 758

ruben@ulule.co

es.ulule.com

ULULE

Empreses:

Empresa
DOCUMENTAL 

L’ENDEMÀ SUBMARÍ ICTINEU 3 SETMANARI LA 
DIRECTA SEED BOX INTERPRETANT LA 

CUINA CATALANA

Sector  Altres Altres Altres Altres Altres

Web  lendema.cat  ictineu.net  directa.cat  seed-box.es  infima-edit.es

mailto:info%40verkami.com?subject=
http://www.verkami.com
http://www.fiubcn.com
http://www.poderiovital.com
http://www.makerfairebcn.com
http://www.wefitter.com
mailto:ruben%40ulule.co?subject=
http://es.ulule.com
http://www.lendema.cat
http://www.ictineu.net
http://www.directa.cat
http://www.seed-box.es
http://www.infima-edit.es


Inversors privats

Una empresa, habitualment en la fase inicial, es pot finançar a través de la subscrip-
ció d’ampliacions de capital per parts d’un inversor privat o més. L’aportació dels 
inversors privats no només és en forma de diners sinó que habitualment va més 
enllà en aspectes com la gestió, el coneixement del sector o les relacions amb d’al-
tres proveïdors financers, com ara bancs o fons de capital de risc.

En molt casos els inversors privats utilitzen els serveis que ofereixen les xarxes d’inver-
sors 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 2013, a les 7 xarxes d’inversors privats pertanyents al programa XIP d’ACCIÓ 
s’hi han tancat 67 operacions d’inversió per 10,58 milions d’euros.
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Tornar a l’índex

BCN BUSINESS ANGELS, SL

Empreses:

Empresa OFFEMILY, SL IN2 INGENIERIA DE LA 
INFORMACIÓN, SL GALLINA CLUECA, SL APARCA&GO, SL FANDROID 

ENTERTAINMENT, SL

Sector Altres
Tecnologies de la 

informació i la comunicació
Altres Altres Altres

Web offemily.com in2.es genuinus.com aparcandgo.com lvp.es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Capacitat d’inversió 2014: 

4.200.000 €

Nombre de projectes gestionats 

2013: 147

Nombre d’operacions tancades 

2013: 5

Inversió mobilitzada 2013: 334.000 €

Mida inversió mitjana: 200.000 €

Fase: arrencada i expansió

Sector: tots, excepte immobiliari, financer 

i biotech.

Àmbit geogràfic: Espanya

Fòrum: mensual-bimensual

Busquen projectes amb un model de negoci provat 

i/o amb clients o primeres vendes, que siguin 

escalables i amb visió internacional. Serveis als 

emprenedors: assessorament financer, recerca de 

finança  ment, revisió i elaboració de documentació 

tramitació de préstecs i recerca d’aliances. Serveis 

als inversors: accés a la nostra cartera de projectes, 

recerca de projectes específics, participació en els 

fòrums d’inversió i suport en la inversió i la gestió. 

Contacte: 

Antoni Sala

Av. Diagonal, 442 bis, principal

08037 Barcelona

Tel. 932 701 691

info@bcnba.com

bcnba.com

Empreses:

Empresa MARFEEL NAUTAL CAPTIO

Sector
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Web  marfeel.com nautal.es  captio.net

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Capacitat d’inversió 2014: 1.500.000 €

Nombre de projectes gestionats 2013: 529

Nombre d’operacions tancades 2013: 12

Inversió mobilitzada 2013: 3.547.000 €

Mida inversió mitjana: 290.000 €

Fase: llavor i arrencada

Sector: tecnologies de la informació i la 

comunicació

Àmbit geogràfic: Espanya

Fòrum: semestral

Busquen projectes en fase inicial del 

sector de les tecnologies de la informació 

i la comunicació, escalables, amb alt po-

tencial de creixement i equips brillants 

compromesos amb els projectes i dedi-

cant-hi exclu sivitat.

ASSOCIACIÓ SEEDROCKET ANGELS

Contacte: 

Pamela de la Muñoza 

C. Llacuna 162, 1a planta 

08018 Barcelona 

Tel. 935 516 284

info@seedrocket.com

seedrocket.com

http://www.offemily.com
http://www.in2.es
http://www.genuinus.com
http://www.aparcandgo.com
http://www.lvp.es
http://www.marfeel.com
http://www.nautal.es
http://www.captio.net
mailto:info%40seedrocket.com?subject=
http://www.seedrocket.com
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Empreses:

Tornar a l’índex

Empreses:

ECONOMISTESBAN

BUSINESS ANGELS NETWORK DE CATALUNYA (BANC)

Empresa BEABLOO FOODINTEREST

Sector
 Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Web  beabloo.com  foodinterest.es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Capacitat d’inversió 2014: 

3.500.000 € 

Nombre de projectes gestionats 

2013: 55

Nombre d’operacions tancades 

2013: 1

Inversió mobilitzada 2013: 

400.000 €

Mida inversió mitjana: de 50.000 € 

a 200.000 €

Fase: arrencada i expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i 

financer

Àmbit geogràfic: Catalunya, 

Espanya i Unió Europea

Fòrum: bimensual

En un projecte busquen compromís i implicació de l’equip, 
coneixedor del mercat i amb una incipient cartera de 
clients i vendes. La xarxa ofereix serveis com ara: validació 
de la idea de negoci, anàlisi de l’oportunitat dels mercats i 
de l’equip em prenedor, avantatge competitiu de la proposta 
de valor, revisió del pla de negoci i, reformulació del projecte 
per fer-lo invertible, orientació en la valoració de la com-
panyia, estratègia de desinver sió, captació de fons privat i 
públic, elaboració del pacte de socis i seniority counselling, 
asses sorament i presència en els consells d’administració.

Contacte: 

Xavier Ollé 

Pl. Gal·la Placídia, 32  

08006 Barcelona  

Tel. 934 161 604

economistesban@coleeconomistes.cat 

coleeconomistes.cat

Empresa BCN INNOVA MINORYX THERAPEUTICS TEST MOTORS ROOMTAB SYSTEMS

Sector Ciències de la vida i la salut Ciències de la vida i la salut Altres
Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Web bcninnova.com minoryx.com testmotors.com roomtab.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Capacitat d’inversió 2014: 20.400.000 €

Nombre de projectes gestionats 2013: 60

Nombre d’operacions tancades 2013: 5

Inversió mobilitzada 2013: 785.000 €

Mida inversió mitjana: 157.000 €

Fase: llavor i arrencada

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbits geogràfics: Catalunya, Espanya

Fòrum: trimestral

BANC és la primera xarxa d’inversors privada 

de l’Estat. Des de la seva creació l’any 2002 

fins al 2013, han tancat 41 operacions amb un 

volum d’inversió total de 5,8 milions d’euros. 

És imprescindible aportar un pla d’empresa i 

una proposta d’inversió per accedir als inver-

sors de BANC.

Contacte: 

Àlex d’Espona 

C. Veneçuela 103, 1r pis (22@) 

08019 Barcelona

Tel. 932 667 067

info@bancat.com

bancat.com

http://www.beabloo.com
http://www.foodinterest.es
mailto:economistesban%40coleeconomistes.cat?subject=
http://www.coleeconomistes.cat
http://www.bcninnova.com
http://www.minoryx.com
http://www.testmotors.com
http://www.testmotors.com
mailto:info%40bancat.com?subject=
http://www.bancat.com
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Empreses:

Empreses:

Tornar a l’índex

ESADE BAN 

Contacte: 

Fernando Zallo 

Av. Pedralbes, 60-62 

08034 Barcelona 

Tel. 935 530 217

entrepreneurship@alumni.esade.edu

esadeban.com 

Empresa WUAKI.TV WALLAPOP WESMARTPARK BELLA IDEA

Sector
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Web es.wuaki.tv wallapop.com wesmartpark.com bellaidea.es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Capacitat d’inversió 2014: 2.000.000 €

Nombre de projectes gestionats 2013: 

400

Nombre d’operacions tancades 2013: 

22

Inversió mobilitzada 2013: 3.000.000 €

Mida inversió mitjana: 

de 150.000 € a 200.000 € 

Fase: arrencada

Sector: tots, excepte immobiliari i 

financer

Àmbit geogràfic: tot el món

Fòrum: bimensual

Està promoguda per Esade Alumni i també oberta a 

emprenedors i inversors externs a Esade. Compta amb 

més de 140 inversors privats repartits entre Barcelo-

na i Madrid, on s’organitzen bimensualment fòrums 

d’inversió i trobades de presentació de projectes. 

Fòrums: Fòrum d’Inversió Esade Ban, Fòrum d’Inver-

sió Cleantech, Fòrum d’Inversió Healthcare, Desayuno 

TIC sectorial i Fòrum d’In versió Social.

EIX TECHNOVA

Empresa IMICROQ COMUNITATS ICINETIC BTRIPPLE RENTAMUS

Sector
 Ciències de la vida 

i la salut

 Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Web imicroq.com comunitats.org icinetic.com  ninus.btripple.com  rentamus.es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Capacitat d’inversió 2014: 5.000.000 €

Nombre de projectes gestionats 2013: 294

Nombre d’operacions tancades 2013: 7

Inversió mobilitzada 2013: 1.222.541 €

Mida inversió mitjana: 150.000 €

Fase: llavor i arrencada

Sector: tecnologies de la informació i la 

comunicació

Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya

Fòrum: semestral

Busquen projectes de base tecnològica que 

siguin: atractius, escalables, amb un equip 

compromès i complementari. Serveis de la 

xarxa: assessorament i orien tació als em-

pre nedors per presentar davant dels inver-

sors (investment readiness), orien ta ció du-

rant les negociacions.

Contacte: 

Tania Sagaste 

C. Sant Joan de la Salle, 42 

08022 Barcelona 

Tel. 932 902 496

tsagaste@technovabarcelona.org

eixtechnova.org

http://www.es.wuaki.tv
http://www.wallapop.com
http://www.wesmartpark.com
http://www.bellaidea.es
http://www.imicroq.com
http://www.comunitats.org
http://www.icinetic.com
http://www.ninus.btripple.com
http://www.rentamus.es
mailto:tsagaste%40technovabarcelona.org?subject=
http://www.eixtechnova.org


14  

Empreses:

Empreses:

Tornar a l’índex

Empresa TEAMBOX WORLDSENDSING DOOPLAN NUBELO CLEVER

Sector
Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Web teambox.com worldsensing.com dooplan.com nubelo.com  cl3ver.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Capacitat d’inversió 2014: 4.000.000 €

Nombre de projectes gestionats 2013: 120

Nombre d’operacions tancades 2013: 14

Inversió mobilitzada 2013: 2.000.000 €

Mida inversió mitjana: 200.000 €

Fase: arrencada i expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: tot el món

Fòrum: mensual

Keiretsu Forum és la xarxa d’inversors privats 

més gran del món. Es busquen projectes amb 

potencial de creixement, als quals es dóna sor-

 tida internacional. Durant l’any se celebren més 

de 17 fòrums a Barcelona, Madrid i Donostia / 

San Sebastián. Hi ha fòrums temàtics i altres 

de generalistes.

KEIRETSU FORUM SPAIN

Contacte: 

Miquel Costa

Barcelona

Tel. 628 447 824

presidencia@keiretsuforum.com

keiretsuforum.com

FIRST TUESDAY

Empresa WIMI5 NATIVEAD BIBULU CHICPLACE INFANTIUM

Sector
 Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

 Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Web  wimi5.com nativead.co es.bibulu.com chicplace.com infantium.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Capacitat d’inversió 2014: 10.000.000 €

Nombre de projectes gestionats 2013: 60 

Nombre d’operacions tancades 2013: 8

Inversió mobilitzada 2013: 1.200.000 €

Mida inversió mitjana: de 50.000 € a 500.000 €

Fase: llavor

Sector: tecnologies de la informació i la 

comunicació 

Àmbit geogràfic: Espanya

Fòrum: bimensual

Principal xarxa d’inversió en projectes 

digitals d’Espanya. First Tuesday Ban 

aglutina els prin cipals inversors trac-

tors del sector Internet i la majoria de 

fons de capital de risc.

Contacte: 

First Tuesday BAN 

C. Calabria, 169, 6a planta 

08015 Barcelona 

Tel. 902 999 343

inversores@firsttuesday.es

firsttuesday.es

http://www.teambox.com
http://www.worldsensing.com
http://www.dooplan.com
http://www.nubelo.com
http://www.cl3ver.com
mailto:presidencia%40keiretsuforum.com?subject=
http://www.keiretsuforum.com
mailto:inversores%40firsttuesday.es?subject=
http://www.firsttuesday.es
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Empreses:

Empresa EMAKERS BY HOURS N’EVENTUM FASHION PILLS GOLDEMAR

Sector Altres
Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació 

Web  emakers.es  byhours.com  neventum.com  fashion-pills.com  goldemar.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Capacitat d’inversió 2014: 10.125.000 € (2013)

Nombre de projectes gestionats 2013: 345

Nombre d’operacions tancades 2013: 18

Inversió mobilitzada 2013: 2.200.000 €

Mida inversió mitjana: 200.000 €

Fase: arrencada i expansió 

Sector: tots, excepte immobiliari i 

financer 

Àmbit geogràfic: tot el món 

Fòrum: mensual

Oberta als antics alumnes de l’IESE i a in-

ver sors i emprenedors de tot tipus. La xarxa 

no funciona com un club d’inversió tradi-

cional que requereix un compromís d’inversió 

per avançat, sinó que les deci sions d’inver-

sió es prenen individualment.

RED DE INVERSORES PRIVADOS Y FAMILY OFFICES IESE

Contacte: 

Amparo de San José

Av. Pearson, 21

08034 Barcelona

Tel. 932 534 200

businessangels@iese.edu 

iese.edu/businessangels 

http://www.emakers.es
http://www.byhours.com
http://www.neventum.com
http://www.fashion-pills.com
http://www.goldemar.com
mailto:businessangels%40iese.edu?subject=
http://www.iese.edu/businessangels


Capital de risc i similars

Una empresa, habitualment en la fase inicial, es pot finançar a través d’una amplia-
ció de capital subscrita per una empresa o empreses especialitzades en invertir en 
aquell sector empresarial, fase de vida o característiques especials, aportant-hi a 
part de diners, 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.

http://www.webcapitalriesgo.com
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Empreses:

Empreses:

Tornar a l’índex

Empresa ANAFOCUS VISURE CODICE SOFTWARE DIGITAL LEGENDS ZHILABS

Sector Altres
Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Web anafocus.com visuresolutions.com plasticscm.com digital-legends.com zhilabs.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2002

Volum del fons: F1 18.000.000 €, 

F2 28.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 0

Equip: 4

Nombre d’inversions: 11

Nombre de participades: 8

Nombre de desinversions: 1

Mida inversió mitjana: de 2.000.000 € a 

4.000.000 €

Fase: arrencada i expansió

Sector: tecnologies de la informació i la 

comunicació, altres

Àmbit geogràfic: Espanya i Portugal

Instruments: capital

Coinversió: sí

Busquen empreses a l’àmbit de tecno-

logies de la informació, amb un model 

de negoci B2B, propietat in tel·lec tual 

pròpia i dis rupció o diferenciació substan-

cial pel que fa a la tecnologia.

Contacte: 

Javier Ulecia

Parque Empresarial La Finca. Paseo 

del Club Deportivo nº 1, edificio 3

28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Tel. 917 997 206

julecia@grupobullnet.com

grupobullnet.com

BULLNET CAPITAL

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2013

Volum del fons: 3.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 2.000.000 €

Equip: 4

Nombre d’inversions: 12

Nombre de participades: 12

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 20.000 € a 300.000 €

Fase: llavor

Sector: tecnologies de la informació i la 

comunicació

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: capital i préstec participatiu

Coinversió: sí

Inverteixen en etapes molt inicials en projectes 

di gi tals (Internet i Mòbil). Busquen projectes 

que tinguin un equip potent dedicat al 100%, 

model de negoci clar i escalable, amb projecció 

global, mercat atractiu amb poten cials clients, 

amb un MVP/prototip funcional i que la relació 

risc / potencial retorn sigui equilibrada.

101 STARTUPS

Empresa CL3VER INFANTIUM SOCIAL&BEYOND COGNICOR SMADEX

Sector
Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Web  cl3ver.com infantium.com socialandbeyond.com cognicor.com  smadex.com

Contacte: 

Jordi Priu

C. Rosselló, 255, 5è 2a 

08022 Barcelona

info@101startups.com

101startups.com

http://www.anafocus.com
http://www.visuresolutions.com
http://www.plasticscm.com
http://www.digital-legends.com
http://www.zhilabs.com
mailto:julecia%40grupobullnet.com?subject=
http://www.www.grupobullnet.com
mailto:info%40101startups.com?subject=
http://www.101startups.com
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Empreses:

Empreses:

Tornar a l’índex

Empresa ICICNETIC TIC, SL GIGAS HOSTING, SL KNOWLEDGE DEVELOPEMENT 
FOR POF, SL

I NEUMATICOS ONLINE 
FRANQUICIAS, SL ZYNCRO TECH, SL

Sector
Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la informació  
i la comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Web icinetic.com gigas.com kdpof.com i-neumaticos.es zyncro.com/es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2006

Volum del fons: 20.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 0

Equip: 25

Nombre d’inversions: 3

Nombre de participades: 19

Nombre de desinversions: 1

Mida inversió: de 200.000 € a 3.000.000 €

Fase: arrencada

Sector: tecnologies de la informació i la comunicació

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: capital 

Coinversió: sí

Sectors prioritaris: telecomunicacions, 

software, Internet i comerç electrònic, 

entreteniment i media, desenvolupament 

de jocs.

Contacte: 

Elena Rico 

Av. Diagonal, 613, p. 3 

08028 Barcelona 

Tel. 934 094 060

info@caixacapitalrisc.es

caixacapitalrisc.es/es

CAIXA CAPITAL TIC, SCR

Empresa
STAT DIASGNOSTICA

INTEGRATED 
MIROSYSTEMS FOR 

QUALITY OF LIFE

LABORATORIS 
SANIFIT, SL SAGETIS BIOTECH, SL SMART SOLUTIONS 

TECHNOLOGIES, SL

Sector
Ciències de la vida  

i la salut
Ciències de la vida  

i la salut
Ciències de la vida  

i la salut
Ciències de la vida  

i la salut
Ciències de la vida  

i la salut

Web stat-diagnostica.com/ imicroq.com sanifit.com sagetis-biotech.com nuubo.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2011

Volum del fons: 22.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 0

Equip: 25

Nombre d’inversions: 2

Nombre de participades: 13

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 200.000 € a 3.000.000 €

Fase: arrencada

Sector: ciències de la vida i la salut

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: capital 

Coinversió: sí

Sectors prioritaris: tecnologia mèdica, noves 

teràpies, diagnòstic i serveis. Principalment 

inverteix en sèries A, tant liderant l’opera-

ció 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 300.000 € a 4.500.000 €.

Contacte: 

Elena Rico 

Av. Diagonal, 613, p. 3 

08028 Barcelona 

Tel. 934 094 060

info@caixacapitalrisc.es

caixacapitalrisc.es/es

CAIXA CAPITAL BIOMED, SCR

http://www.icinetic.com
http://www.gigas.com
http://www.kdpof.com/
http://www.i-neumaticos.es/
http://www.zyncro.com/es
mailto:info%40caixacapitalrisc.es?subject=
http://www.caixacapitalrisc.es/es
http://www.stat-diagnostica.com/
http://www.imicroq.com
http://www.sanifit.com
http://www.sagetis-biotech.com
http://www.nuubo.com
mailto:info%40caixacapitalrisc.es?subject=
http://www.caixacapitalrisc.es/es
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Empreses:

Empreses:

Tornar a l’índex

Empresa AB-BIOTICS MEDCOM TECH

Sector Ciències de la vida i la salut Ciències de la vida i la salut

Web ab-biotics.com medcomtech.es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2012

Volum del fons: 10.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 8.000.000 €

Equip: 1

Nombre d’inversions: 1

Nombre de participades: 2

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 300.000 € a 1.000.000 €

Fase: expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: Catalunya

Instrument: capital, préstec participatiu

Coinversió: sí

El fons inverteix en operacions d’ampliació 

de capital en compa nyies cotitzades i OPS.

Contacte: 

Emilio Gómez 

Gran Via, 635 

08010 Barcelona

Tel. 933 428 410

egomez@icf.cat 

icf.cat

ICF CAPITAL MAB, FCR

Empresa FAST DRINKS 2005, SL FOREST CHEMICAL 
GROUP, SL PEVESA BIOTECH, SA SUMINISTROS INTEGRALES 

DEL ACERO, SL EXTRAICE, SL

Sector Altres Altres Altres Altres Altres

Web fastdrinks2go.com forestchemicalgroup.com pevesa.es stinser.com xtraice.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2012

Volum del fons: 23.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 17.000.000 €

Equip: 25

Nombre d’inversions: 4

Nombre de participades: 5

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 20.000 € a 

3.000.000 € 

Fase: arrencada

Sector: altres 

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: capital 

Coinversió: sí

Sectors prioritaris: indústries manufactureres, ali-

men tació i nutracèutics, productes i tecnologies 

per a l’agricultura, processos productius innovadors, 

productes lligats a la eficiència energètica i la 

generació d’energia, sostenibilitat.

CAIXA INNVIERTE INDUSTRIA, SCR

Contacte: 

Elena Rico 

Av. Diagonal, 613, p. 3 

08028 Barcelona 

Tel. 934 094 060

info@caixacapitalrisc.es

caixacapitalrisc.es/es

http://www.ab-biotics.com
http://www.medcomtech.es
mailto:egomez%40icf.cat?subject=
http://www.icf.cat
http://www.fastdrinks2go.com/
http://www.forestchemicalgroup.com
http://www.pevesa.es/
http://www.stinser.com
http://www.xtraice.com/
mailto:info%40caixacapitalrisc.es?subject=
http://www.caixacapitalrisc.es/es
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Empreses:

Empreses:

Tornar a l’índex

Empresa GEM IMAGING, SA HEALTH IN CODE, SL ADVANCED MARKER 
DISCOVERY, SL

SMART SOLUTIONS 
TECHNOLOGIES, SL IDEN BIOTECHNOLOGY, SL

Sector
Ciències de la vida  

i la salut
Ciències de la vida  

i la salut
Ciències de la vida  

i la salut
Ciències de la vida  

i la salut
Ciències de la vida  

i la salut

Web  oncovision.com healthincode.com  amadix.com  nuubo.com idenbiotechnology.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2010

Volum del fons: 60.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 30.000.000 €

Equip: 10

Nombre d’inversions: 7

Nombre de participades: 7

Nombre de desinversions: 0

Rang d’inversió: de 600.000 € a 4.000.000 €

Fase: arrencada i expansió

Sector: ciències de la salut i la vida

Àmbit geogràfic: Espanya 

Instruments: capital

Coinversió: sí

Societat gestora d’entitats de capital 

risc especialitzada en la gestió de 

pro jectes de base tecnològica en el 

camp de la biomedicina i les ciències 

de la vida, que inverteix en empreses 

innovadores de biotecnologia i àrees 

relacionades.

Contacte: 

Annie Roda 

C. Almagro, 1, 1a dreta

28010 Madrid

Tel. 914 467 897

comunicacion@crossroadbiotech.com

crbinverbio.com

CROSS ROAD BIOTECH INVERSIONES BIOTECNOLÓGICAS, SGECR

Empresa DECAPULP WEBCONCURSAL

Sector Altres
Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Web decapulp.com webconcursal.com

COMPAS PRIVATE EQUITY

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2006

Volum del fons: 10.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 9.000.000 €

Equip: 10-20 

Nombre d’inversions: 2

Nombre de participades: 2

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 200.000 € a 2.000.000 €

Fase: expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: Catalunya, Espanya

Instrument: capital, préstec participatiu

Coinversió: sí

A més, Compas ofereix serveis corporatius com 

ara: recerca de socis industrials, due diligence, 

finan cera i legal, contractes i pactes de socis.

Contacte: 

Alicia Meana i Ferran Ruiz

Av. Diagonal, 442bis, pral. 

08037 Barcelona

Tel. 933 685 640

info@compaspe.es

compaspe.es

http://www.oncovision.com
http://www.healthincode.com
http://www.amadix.com
http://www.nuubo.com
http://www.idenbiotechnology.com/
mailto:comunicacion%40crossroadbiotech.com?subject=
http://www.crbinverbio.com
http://www.decapulp.com
http://www.webconcursal.com
mailto:info%40compaspe.es?subject=
http://www.compaspe.es
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Empreses:

Empreses:

Tornar a l’índex

Empresa ADMAN INTERACTIVE, SL CATCHOOM TECHNOLOGIES, SL MOBIMENTO MOBILE, SL

Sector
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Web admanmedia.com catchoom.com mobincube.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2014

Volum del fons: 15.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 12.000.000 €

Equip: 4

Nombre d’inversions: 0

Nombre de participades: 0

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 100.000 € a 500.000 €

Fase: llavor, arrencada i expansió

Sector: tecnologies de la informació i la 

comunicació

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: capital, préstec

Coinversió: sí

Un model de negoci innovador, escalable, 

amb tecnologia disruptiva i amb capacitat 

d’inter nacionalització són els principals 

requisits quan analitzen una inversió a una 

empresa de recent creació tecnològica.

Contacte: 

Ignacio Fonts 

C. dels Cavallers, 50

08034 Barcelona

Tel. 931 807 260

ifonts@inveready.com 

inveready.com

INVEREADY FIRST CAPITAL II SCR, SA

Empresa AIDA CENTRE GENMEDICA 
THERAPEUTICS COMERCIAL TV SOM BIOTECH

Sector
Tecnologies de la informació  

i comunicació
Ciències de la vida i la salut

Tecnologies de la informació  
i comunicació

Ciències de la vida i la salut

Web aidarfid.com  genmedica.com comercialtv.es sombiotech.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2001

Volum del fons: 3.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 1.000.000 €

Equip: 2

Nombre d’inversions: 9

Nombre de participades: 4

Nombre de desinversions: 5

Mida inversió: de 50.000 € a 300.000 €

Fase: llavor

Sector: tecnologies de la informació i 

comunicació, ciències de la vida i la salut

Àmbit geogràfic: Catalunya, Espanya, Europa

Instrument: capital

Coinversió: sí

Target inversió: tecnologia innovadora i 

validada patentable, equip professional i 

compromès, estratègia de comercia-

litza ció definida, estratègia de desinver-

sió a mitjà termini.

INNOVA31, SCRRS, SA

Contacte: 

Ramon Morera 

C. Jordi Girona, 29

08034 Barcelona 

Tel. 699 974 698

innova.31@upc.edu

innova31.com

http://www.admanmedia.com
http://www.catchoom.com
http://www.mobincube.com
mailto:ifonts%40inveready.com?subject=
http://www.inveready.com
http://www.aidarfid.com/
http://www.genmedica.com
http://www.comercialtv.es
http://www.sombiotech.com/
mailto:innova.31%40upc.edu?subject=
http://www.innova31.com
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Empreses:

Empreses:

Tornar a l’índex

Empresa RECLAMADOR.ES CAPTIO KANTOX DEPORVILLAGE CHICFY

Sector
Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Web  reclamador.es  captio.net kantox.com  deporvillage.com  chicfy.com

ITNET CAPITAL PARTNERS

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2000
Volum del fons: 1.000.000 €
Capital pendent d’invertir: 300.000 € 
Equip: 4
Nombre d’inversions: 32
Nombre de participades: 7
Nombre de desinversions: 3

Mida inversió: de 1 € a 50.000 €
Fase: llavor
Sector: tecnologies de la informació i la 
comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Instrument: capital, préstec participatiu 
convertible
Coinversió: sí

És un dels principals grups d’Internet a Espanya. 

Fundat per Carlos Blanco, compta amb un equip 

potent en les àrees d’inversió, màrqueting i producte. 

Inverteix en empreses de recent creació digitals en 

fase llavor, en tiquets d’entre 50.000 i 150.000 euros. 

Pre fe rència per sectors relacionats amb l’oci digital i 

games, tot i que també inverteix en altres sectors.

Contacte: 

Hugo Fernández 

C. Calabria, 169, 6è

08015 Barcelona

Tel. 902 999 343

inversiones@grupoitnet.com

grupoitnet.com

Empresa PALOBIOFARMA, SL MINORYX THERAPEUTICS, SL ALTHIA HEALTH, SL

Sector Ciències de la vida i la salut Ciències de la vida i la salut Ciències de la vida i la salut

Web  palobiofarma.com  minoryx.com  althia.es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2012

Volum del fons: 17.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 12.000.000 €

Equip: 4

Nombre d’inversions: 3

Nombre de participades: 3

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 100.000 € a 1.000.000 €

Fase: llavor i arrencada

Sector: ciències de la vida i la salut

Instrument: capital

Coinversió: sí

Inverteixen en empreses en etapes inicials 

amb unes necessitats financeres entre 1 i 4 

milions d’euros. Busquen empreses especia-

litzades en el desenvolupament de nous me-

dicaments, diagnòstic molecular/genètic i 

produc tes nu tracèutics i funcionals.

INVEREADY INNVIERTE BIOTECH II, SCR, SA

Contacte: 

Sara Secall 

C. dels Cavallers, 50

08034 Barcelona

Tel. 931 807 260

ssecall@inveready.com 

inveready.com

http://www.reclamador.es
http://www.captio.net
http://www.kantox.com
http://www.deporvillage.com
http://www.chicfy.com
mailto:inversiones%40grupoitnet.com?subject=
http://www.grupoitnet.com
http://www.palobiofarma.com
http://www.minoryx.com
http://www.althia.es
mailto:ssecall%40inveready.com?subject=
http://www.inveready.com
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Empresa FORCEMANAGER GETAPP MARFEEL SCYTL SOCIAL POINT

Sector
Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Web  forcemanager.net  getapp.com  marfeel.com  scytl.com  socialpoint.es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2009

Volum dels fons: 105.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 20.000.000 €

Equip: 10

Nombre d’inversions: 3

Nombre de participades: 27

Nombre de desinversions: 3

Mida inversió: de 500.000 € a 7.000.000 €

Fase: arrencada

Sector: tecnologies de la informació i la 

comunicació

Àmbit geogràfic: Europa, Estats Units

Instrument: capital i préstec participatiu

Coinversió: sí

Els pilars de la seva proposició de valor són: 

coneixement sectorial, àmbit d’inversió global, 

conversió i elevada aportació de valor.

NAUTA CAPITAL VC PARTNERS SGECR, SA

Contacte: 

Daniel Sánchez 

Av. Diagonal, 593, 8 

08014 Barcelona

Tel. 935 035 900

info@nautacapital.com

nautacapital.com

Empresa TRAITY AUDIOSNAPS

Sector
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Web  traity.com audiosnaps.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2013

Volum del fons: 3.000.000 €

Equip: 2

Nombre d’inversions: 2

Nombre de participades: 2

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 50.000 € a 300.000 €

Fase: llavor i arrencada

Sector: tecnologies de la informació i la comunicació

Àmbit geogràfic: Europa

Instrument: capital, préstec participatiu convertible

Coinversió: sí

Lanta inverteix en les fases inicials de projectes 

digitals innovadors amb visió global. Els seus 

inversors són emprenedors que apor ten la 

seva experiència construint com pa nyies exi-

toses. Sectors prioritaris: TIC, digital, mòbil, 

software.

Contacte: 

Angel Garcia 

C. Escoles Pies, 102 

08017 Barcelona

hello@lantacapital.com 

lantacapital.com 

LANTA DIGITAL VENTURES

http://www.forcemanager.net
http://www.getapp.com
http://www.marfeel.com
http://www.scytl.com
http://www.socialpoint.es
mailto:info%40nautacapital.com?subject=
http://www.nautacapital.com
https://traity.com
http://audiosnaps.com
mailto:hello%40lantacapital.com?subject=
http://lantacapital.com
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Empresa MACFER INGENERING, SL TRITIUM SOFTWARE, SL BYHOURS TRAVEL, SL BLUEKNOW, SL

Sector  Altres
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Web  macfer.net  forcemanager.net byhours.com  blueknow.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2011

Volum del fons: 2.775.447 €

Capital pendent d’invertir: 1.085.447 €

Equip: 1 

Nombre d’inversions: 1

Nombre de participades: 4

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 150.000 € a 300.000 €

Fase: arrencada

Sector: tecnologies de la informació i 

comunicació, altres

Àmbit geogràfic: Catalunya, Espanya 

Instruments: capital, préstec participatiu

Coinversió: sí

Fons Enginyers és gestionat per Enginova 

(COEIC/AEIC) amb la col·laboració de 

Sabadell Capital. Sectors prioritaris: sec-

tors relacionats amb el món de l’engi-

nyeria i la innovació tecnològica.

Contacte: 

José Mª Román 

Via Laietana, 39 

08003 Barcelona

Tel. 933 103 790

jmroman@eic.cat

eic.cat

SOCIETAT D’INVERSIÓ DELS ENGINYERS, SL

Empresa
SUD ENERGIES 
RENOVABLES TCM ENGINY DINUBE SN TALENT QUOPIAM

Sector Altres Altres
Tecnologia de la 

informació i 
comunicació

Tecnologia de la 
informació i 

comunicació

Tecnologia de la 
informació i 

comunicació

Web sud.es tcmenginy.com dinube.com sntalent.com  quopiam.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2006

Volum del fons: 3.500.000 €

Capital pendent d’invertir: n. d.

Equip: 2

Nombre d’inversions: 12

Nombre de participades: 11

Nombre de desinversions: 1

Mida inversió: de 50.000 € a 1.000.000 €

Fase: arrencada i expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: Catalunya

Instrument: capital, préstecs participatius 

Coinversió: sí

Inverteixen en petites i mitjanes empreses, 

apor tant recursos econòmics i també know-

how empresarial –coneixements, experièn-

cia i con tactes– a canvi de ser accionista 

de les empreses.

ONA CAPITAL PRIVAT SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, SA

Contacte: 

Silvia Villamor Ares 

Via Ausetània 13, 1a planta, Edifici Ter

08560 Manlleu 

Tel. 938 510 099

info@onacapital.com

onacapital.com

http://www.macfer.net
http://www.forcemanager.net
http://www.byhours.com
http://www.blueknow.com
mailto:jmroman%40eic.cat?subject=
http://www.eic.cat
http://www.sud.es
http://www.tcmenginy.com
http://www.dinube.com
http://www.sntalent.com
http://www.quopiam.com
mailto:info%40onacapital.com?subject=
http://www.onacapital.com
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Tornar a l’índex

SPUTNIK INVESTMENTS , SL

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2013

Volum del fons: 3.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 2.250.000 € 

Equip: 5 

Nombre d’inversions: 2

Nombre de participades: 2  

Nombre de desinversions: 0 

Mida inversió: de 100.000 € a 500.000 € 

Fase: arrencada i expansió 

Sector: tots, excepte immobiliari i financer 

Àmbit geogràfic: Catalunya i Espanya

Instrument: capital i préstec participatiu 

Coinversió: sí 

Empreses amb vendes creixents i amb 

avantatges competitius. Encara no s’ha 

invertit en cap com panyia catalana 

però ja s’estan analitzant projectes.

Contacte: 

Victoriano Peralta

C. Dr. Ferran, 3-5

08034 Barcelona

Tel. 933 662 727

venturcap@gvcgaesco.es

VENTURCAP II SCR, SA

Empresa MISCOTA WUAKI.TV BICOSOME MINUBE BELLA IDEA

Sector
Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Web  miscota.es  es.wuaki.tv  bicosome.com  minube.com  bellaidea.es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2010

Volum del fons: 5.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 2.000.000 €

Equip: 4

Nombre d’inversions: 16

Nombre de participades: 11

Nombre de desinversions: 5

Mida inversió: de 100.000 € a 200.000 €

Fase: llavor i arrencada

Sector: tecnologies de la informació i la 

comunicació

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: capital i préstecs participatius

Coinversió: sí

Economia digital, focus internacional i 

innovació són els key divers per invertir.

Contacte: 

Francisco López 

Rbla. de Catalunya, 53, 7è G

08007 Barcelona

Tel. 933 158 42

flopez@sputnikinversiones.com

mailto:venturcap%40gvcgaesco.es?subject=
http://www.miscota.es
http://www.es.wuaki.tv
http://www.bicosome.com
http://www.minube.com
http://www.bellaidea.es
mailto:flopez%40sputnikinversiones.com?subject=
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Empreses:

Tornar a l’índex

Empresa AUDIOSNAPS BEVELITY MARFEEL INFANTIUM SOCIAL&BEYOND

Sector
Tecnologies de la 

informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Altres

Web audiosnaps.com bevelity.com marfeel.com infantium.com socialandbeyond.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2011

Volum del fons: 400.000 € anuals

Capital pendent d’invertir: 0

Equip: + de 50 a tot el món (14 acadèmies)

Nombre d’inversions: 325

Nombre de participades: 325

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 22.000 € a 50.000 €

Fase: arrencada

Sector: tecnologies de la informació i la 

comunicació

Àmbit geogràfic: tot el món

Instrument: préstec participatiu convertible

Coinversió: sí

Wayra té l’objectiu de potenciar el talent em-

prenedor en el sector TIC, a través d’una inversió 

minoritària en els projectes guanya dors, oferint-

los espai de treball, formació especialitzada, 

mentors d’alt nivell per a cada empresa i conne-

xió amb tota la xarxa de contactes per acon-

seguir inversió addi cio nal internacional i possi-

bles col·la bo racions comercials.

WAYRA BARCELONA

Contacte: 

Julian Vinué

Pl. Ernest Lluch i Martí, 5, Torre Telefónica

Barcelona 

Tel. 931 234 970 

julian@wayra.org

wayra.org

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2014

Volum del fons: 3.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 3.000.000 €

Equip: 2 persones

Nombre d’inversions: 0

Nombre de participades: 0 

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 100.000 € a 

1.000.000 €

Fase: llavor i arrencada

Sector: altres

Àmbit geogràfic: Catalunya

Instrument: capital i préstec participatiu

Coinversió: sí

Fons de capital risc destinat a spin-off innova-

dores amb elevat potencial de creixement i re-

corregut internacional. Sectors prioritaris: clean-

tech, tecnologies indus  trials, nous materials, etc.

Encara no s’ha invertit en cap companyia però ja 

s’estan analitzant projectes.

Contacte: 

Abel Conill 

Pl. Paradís, 2 

08500 Vic 

info@bogestora.com

bogestora.com

VICTORIA VENTURE CAPITAL

http://www.audiosnaps.com
http://www.bevelity.com
http://www.marfeel.com
http://www.infantium.com
http://www.socialandbeyond.com
mailto:julian%40wayra.org?subject=
http://www.wayra.org
mailto:info%40bogestora.com?subject=
http://www.bogestora.com
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Empreses:

Tornar a l’índex

Empresa STAT-DIAGNOSTICA INBIOMOTION

Sector  Ciències de la vida i la salut  Ciències de la vida i la salut

Web stat-diagnostica.com  inbiomotion.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2008

Volum del fons: 70.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 4.100.549 €

Equip: 10

Nombre d’inversions: 10

Nombre de participades: 8

Nombre de desinversions: 2

Mida inversió: de 1.000.000 € a 

7.000.000 €

Fase: arrencada i expansió

Sector: ciències de la vida i la salut

Àmbit geogràfic: Europa i Estats Units

Instrument: capital i préstec participatiu

Coinversió: sí

Equip d’inversió especialitzat format per socis i 

gestors de l’àmbit científic i/o amb experiència al 

sector biotech/farmacèutic i de base finan cera/

transaccional. Actualment en procés de cap-

tació de fons per aixe car un segon fons a mitjans 

2014.

Contacte: 

Míriam Cortés

Av. Diagonal, 600, ent. 2a

08021 Barcelona

Tel. 935 173 545  

mcortes@ysioscapital.com 

ysioscapital.com

YSIOS CAPITAL PARTNERS, SGECR, SA

mailto:mcortes%40ysioscapital.com?subject=
http://www.ysioscapital.com


Capital d’inversió i similars

Una emprea, habitualment pime en la fase madura, es pot finançar a través d’una 
ampliació de capital subscrita per una empresa o empreses especialitzades en 
invertir en aquell sector empresarial, fase de vida o característiques especials 
aportant-hi a part de diners, contactes i eines de millora de la gestió amb l’objec-
tiu 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.com, el primer semestre de l’any 2013 a Catalunya l’ac-
tivitat de capital d’inversió va assolir els 135,3 milions d’euros en 71 operacions 
d’inversió.
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Tornar a l’índex

Empresa SUX-TRIT, SL

Sector  Altres

Web  aita.es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2012

Volum del fons: 20.000.000 €

Capital pendent d’invertir: 19.000.000 €

Equip: 2

Nombre d’inversions: 1

Nombre de participades: 1

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 500.000 € a 2.400.000 €

Fase: expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer 

Àmbit geogràfic: Catalunya

Instrument: préstec participatiu i/o capital

Coinversió: sí

Empreses amb seu a Catalunya, volum de 

facturació entre 10 i 100 milions d’euros, i 

plans de creixement (internacionalització i 

consolidació empresarial).

Contacte: 

Josep Lluís Artigot 

Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 3a planta

08010 Barcelona

Tel. 933 428 410

jlartigot@icf.cat

icf.cat

ICF CAPITAL EXPANSIÓ, FCR

MIURA PRIVATE EQUITY

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2007 

Volum del fons: 100.000.000 €

Capital pendent d’invertir: n. d.

Equip: 14

Nombre d’inversions: 7

Nombre de participades: 6

Nombre de desinversions: 1

Mida inversió: de 6.000.000 € a 15.000.000 €

Fase: expansió 

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: Espanya i Portugal

Instrument: capital

Coinversió: sí

Miura Private Equity és una firma de capital 

risc enfocada a la inversió en empreses amb 

models de negoci sòlids, equips directius 

amb vocació de lideratge i plans de negoci 

ambiciosos. 

Empreses:

Empresa GESCOBRO GUZMÁN GASTRONOMÍA CONTENUR GH GROUP GRUPO BC

Sector Altres Altres Altres Altres Altres

Web gescobro.com guzmangastronomia.com contenur.com ghinduction.com grupobc.com

Contacte: 

Lluís Seguí i Juan Leach

Av. Diagonal, 399, 4t 2a

08008 Barcelona

Tel. 932 723 440

info@miuraequity.com

miuraequity.com

http://www.aita.es
mailto:jlartigot%40icf.cat?subject=
http://www.icf.cat
http://www.gescobro.com
http://www.guzmangastronomia.com
http://www.contenur.com
http://www.ghinduction.com
http://www.grupobc.com
mailto:info%40miuraequity.com?subject=
http://www.miuraequity.com


30  
Tornar a l’índex

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Volum del fons: 60.000.000 €

Any de constitució: 2014

Equip: 7

Nombre d’inversions: 0

Nombre de participades: 0

Nombre de desinversions: 0

Mida 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 2.000.000 d’euros que 

necessitin finançament per poder dur a 

terme un pla de negocis basat en la in ter-

nacionalització, la con solidació sectorial o 

el desplegament territorial. Encara no s’ha 

invertit en cap companyia però ja s’estan 

analitzant projectes.

SUMA CAPITAL

Contacte: 

David Arroyo 

Av. Diagonal, 640, 5 F 

08034 Barcelona 

Tel. 933 680 203

info@sumacapital.com 

sumacapital.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Volum del fons: 30.000.000 €

Any de constitució: 2013

Capital pendent d’invertir: 30.000.000 €

Equip: 5

Nombre d’inversions: 0

Nombre de participades: 0

Nombre de desinversions: 0

Mida Inversió: de 500.000 € a 5.000.000 €

Fase: llavor

Sector: altres

Àmbit geogràfic: nacional

Instrument: capital

Coinversió: sí

Capital de risc destinat a ESES (empreses 

de serveis energètics) per finançar projectes 

d’eficiència energètica. Sector prioritari: efi-

ciència energètica. Encara no s’ha invertit 

en cap companyia però ja s’estan analitzant 

projectes.

SUMA CAPITAL CLEANTECH - ENERGY EFFICIENCY FUND

Contacte: 

Pablo de Muller 

Av. Diagonal, 640, 5 F 

08034 Barcelona 

Tel. 933 680 203

info@sumacapital.com 

sumacapital.com

mailto:info%40sumacapital.com?subject=
http://www.sumacapital.com
mailto:info%40sumacapital.com?subject=
http://www.sumacapital.com
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Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Volum del fons: 26.250.000 €

Any de constitució: 2013

Equip: 5

Nombre d’inversions: 0

Nombre de participades: 0

Nombre de desinversions: 0

Mida inversió: de 500.000 € a 2.500.000 €

Fase: arrencada

Sector: tecnologies de la informació i la 

comunicació, altres

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: capital i préstec participatiu

Coinversió: sí

Vento neix amb l’objectiu d’impulsar el creixement 

de companyies de base tecnològica amb una 

facturació mínima de 500.000 euros. Sectors 

prioritaris: smart cities, aigua, energia i medi am-

bient. Encara no s’ha invertit en cap companyia 

però ja s’estan analitzant projectes.

SUMA CAPITAL CLEANTECH - VENTO

Contacte: 

Pablo de Muller 

Av. Diagonal, 640, 5 F 

08034 Barcelona 

Tel. 933 680 203

info@sumacapital.com 

sumacapital.com

mailto:info%40sumacapital.com?subject=
http://www.sumacapital.com


Mercat alternatiu borsari (MAB)

Mercat secundari d’accions d’empreses innovadores amb menys regulació i re-
queriments d’informació que dota de liquiditat les accions un cop l’empresa ha 
començat a cotitzar una oferta publica de venda per obtenir capital addicional.

Actualment, hi cotitzen 22 empreses, algunes d’elles catalanes com Eurona Telecom, 
Inkemia Grup, Griñó ecològic o AB Biòtics.
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Empreses:

MERCAT ALTERNATIU BORSARI

Contacte: 

Roser Micó

Pg. de Gràcia, 19

08007 Barcelona

Tel. 934 013 679

rmico@borsabcn.es

bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm

Empresa EURONA WIRELESS TELECOM 1NKEMIA GRIÑO ECOLOGIC AB-BIOTICS

Sector
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Ciències de la vida i la salut Ciències de la vida i la salut Ciències de la vida i la salut

Web  eurona.net  inkemia.com  grinyo.com  ab-biotics.com

Altres dades Criteris d’accés Observacions

Any de constitució: 2006
Volum del mercat 2013: 
279.000.000 €
Nombre d’empreses 
cotitzant 2013-14: 22
Nombre de noves empreses 
cotitzant 2013-14: 2

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 la sortida al mercat com per la seva 
permanència, així com subscripció d’un contracte 
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 pre-
senta la documentació del compliment dels requi sits i 
el fullet informatiu; 3) tramitació: el MAB avaluarà la 
sol·licitud i acordarà, si escau, la incorporació; 4) in-
corporació: el MAB publicarà la incorporació al Butlletí 
de Cotització, assignarà el Codi SIBE i procedirà a la 
inclusió al Registre d’Anotació en Compte.

mailto:rmico%40borsabcn.es?subject=
http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
http://www.eurona.net
http://www.inkemia.com
http://www.grinyo.com
http://www.ab-biotics.com


DEUTE



Micromecenatge de deute

Gràcies al desenvolupament d’Internet i des de fa relativament poc temps, una em-
presa pime amb capacitat de generar caixa es pot finançar a través de l’obtenció de 
molts préstecs, generalment de poc import, per part de petits inversors o també 
anomenats microinversors.

Segons la britànica Nesta (National Endowment for Science Technology and the 
Arts), l’any 2013 al Regne Unit el micromecenatge de deute va assolir els 193 milions 
de lliures, xifra que representa un augment del 211% en relació amb l’any anterior.
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Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Import mínim per inversor: 500 €

Nombre de projectes gestionats: 5

Nombre d’operacions tancades: 1

Inversió mobilitzada: 100.000 €

Mida inversió mitjana: 200.000 €

Fase: expansió

Sector: tecnologies de la informació i 

la comunicació, altres 

Àmbit geogràfic: Catalunya, Espanya

Instrument: préstec

Garanties: a determinar

ECrowd Invest és una plataforma de finança ment 

col·lectiu o micromecenatge de deute adreçada a 

donar préstecs a projectes econòmicament viables i 

que alhora gene rin un impacte social positiu en la 

societat o en el medi ambient. Els sectors en què es 

focalitzen són l’efi ciència energètica, les telecomu-

nicacions i les ener gies renovables.

Contacte: 

Matthieu van Haperen 

C. Almogàvers, 165, of. 305

08018 Barcelona

Tel. 664 336 758

mvhaperen@ecrowdinvest.com

ecrowdinvest.com 

ECROWD INVEST

Empresa LA CALA FIBRA, SL

Sector
Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Web  lacalafibra.net

Empresa FABRICANT DE MAQUINÀRIA FABRICANT DE MAQUINÀRIA CENTRE MÈDIC

Sector  Altres Altres Ciències de la vida i la salut

Préstec 35.000 euros per circulant a 6 mesos 50.000 euros per circulant a 12 mesos 10.340 euros per inversió a 12 mesos

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Import mínim per inversor: 20 €

Nombre de projectes gestionats: 100

Nombre d’operacions tancades: 20

Inversió mobilitzada: 500.000 €

Mida inversió mitjana: 45.000 €

Fase: expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: préstec

Garanties: a determinar

Requisits per als inversors: domicili a Espanya.

Requisits per a les empreses: SA o SL amb un 

mínim de 3 anys facturant, beneficis positius i 

capita lització adequada. Procés: tot en línia a 

través de arboribus.com.

Contacte: 

Josep Nebot 

C. Marie Curie, 8

08042 Barcelona

Tel. 685 166 358

jnebot@arboribus.com

arboribus.com

ARBORIBUS

mailto:mvhaperen%40ecrowdinvest.com?subject=
http://www.ecrowdinvest.com
http://www.lacalafibra.net
mailto:jnebot%40arboribus.com?subject=
http://www.arboribus.com
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Contacte: 

Eloi Noya

Av. Diagonal, 586, pral. 2a 

08021 Barcelona

Tel. 936 240 428

enoya@loanbook.es  

loanbook.es

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Import mínim per inversor: 100 €

Nombre de projectes gestionats: 51

Nombre d’operacions tancades: 51

Inversió mobilitzada: 1.300.000 €

Import mitjà invertit: 25.000 €

Fase: expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer 

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: préstec

Garanties: sense garanties, només aval dels 

socis en cas necessari

Els inversors han de tenir residència a Es-

panya. S’opera gratuïtament registrant-se a 

la seva pàgina web.

Empresa PRO ACTIVA VV PENTA GUVISAN LIGHTS CADES PENEDÉS TPC CORPORATE EVENTS

Sector Altres Altres Altres Altres Altres

Web pro-activa.es n. d.  lightaddicts.net  cadespenedes.com  tpc-events.com

LOANBOOK CAPITAL

mailto:enoya%40loanbook.es?subject=
http://www.loanbook.es


Descompte de factures

Una empresa cedeix els drets de cobrament d’una factura a una empresa, no un 
banc, i amb una base d’inversors al darrera, a canvi d’un préstec. L’empresa espe-
cialitzada en oferir aquest tipus de finançament prèviament ha analitzat la capacitat 
de pagament de la factura per part del client que fa la comanda, i també la situació 
financera de l’empresa que rep la comanda i cedeix el dret a cobrar.
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Empresa SILOS CORDOBA MINERAL&ROCKS NOSAS, SA

Sector  Altres Altres  Altres

Web  siloscordoba.com/es  mineralandrocks.com/es nosas.com

Altres dades Criteris de l’operació Observacions

Pressupost 2014: 150.000.000 €

Equip: 12

Nombre de sol·licituds gestionades 2013: 53

Nombre d’operacions aprovades 2013: 41 

Import d’operacions aprovades 2013: 

25.000.000 € 

Import de l’operació: de 500.000 € a 

5.000.000 €

Fase: expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer 

Àmbit geogràfic: tot el món

Instrument: préstec

Garanties: els contractes d’exportació

Gestionen els fons d’inversió canalitzant l’es-

tal vi dels inversors privats en l’economia pro-

duc tiva. Ofereixen solucions de finançament 

al ternatiu per a projectes i operacions de co-

merç exterior mitjançant finançament directe 

sobre circulant. Adapten la capacitat i les 

necessitats de l’empresa per garantir l’èxit del 

projecte internacional.

Contacte: 

Francesc Padilla

C. Brusi, 7 

08006 Barcelona 

Tel. 933 801 587 

fpadilla@cf-im.com

columbusfrontiers.es

COLUMBUS FRONTIERS INVESTMENT MANAGEMENT

http://www.siloscordoba.com/es/
http://www.mineralandrocks.com/es/
http://www.nosas.com/


Préstecs participatius i similars

Una empresa, ja sigui en la fase inicial ja sigui una pime més madura, es pot finan-
çar a través de l’obtenció d’un préstec participatiu, per part d’una empresa especia-
litzada o un fons de capital risc, les característiques bàsiques del qual són ser 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.

És destacable l’activitat d’inversors d’ENISA, que fins l’any 2012 ha concedit 593 
préstecs per 138,8 milions d’euros a empreses catalanes, o COFIDES, que durant 
l’any 2013 ha finançat 14 projectes d’inversió d’empreses catalanes per 23,66 mi-
lions d’euros.
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Empresa
ENERBYTE SMART ENERGY 

SOLUTIONS, SL SIGNADYNE SPAIN, SL SMALLE TECHNOLOGIES, SL

Sector  Altres  Altres  Altres

Web  enerbyte.com  signadyne.com/en  smalletech.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Any de constitució: 2001

Volum de fons: n. d.

Capital pendent d’invertir: n. d.

Equip: n. d.

Nombre d’inversions: 580

Nombre de participades: n. d.

Nombre de desinversions: n. d.

Rang d’inversió: de 175.000 € a 250.000 €

Fase: llavor i arrencada

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: préstec

Coinversió: sí

Cal que l’empresa realitzi com a mínim una 

ampliació de capital del 30% del pressupost 

del projecte. Pel que fa al sector, cal que el 

projecte em presarial presenti un clar desen-

volupament tecnològic.

CDTI CRÉDITOS NEOTEC

Contacte: 

Dirección de Promoción y Cooperación

C. Cid, 4

28001 Madrid

Tel. 915 815 500

info@cdti.es 

cdti.es

Empresa
MINORYX 

THERAPEUTICS, SL NUBELO SOLUTIONS, SL GOLDEMAR 
SOLUTIONS, SL

SECONDHANDING 
NETWORKS, SL SIGNADYNE SPAIN, SL

Sector
Ciències de la vida  

i la salut 
Tecnologies de la 

informació i la comunicació 
Tecnologia aplicada 

a la indústria

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Web  minoryx.com  nubelo.com  goldemar.com  wallapop.com  signadyne.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Pressupost d’inversió 2014: 8.000.000 €

Equip: 25

Nombre de sol·licituds gestionades 2013: 428

Nombre de préstecs aprovats 2013: 37

Import total préstecs aprovats 2013: 3.100.000 €

Import del préstec: de 50.000 € 

a 200.000 €

Fase: llavor

Sector: tots, excepte immobiliari i 

financer

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: préstec participatiu 

convertible

Aquest vehicle centra la seva inversió en 

companyies amb elevat potencial de creixe-

ment però que es troben en les seves etapes 

més inicials. En aquest entorn, es va definir 

un vehicle que permetés executar de forma 

ràpida les inversions, sense condicionar les 

valoracions a futur, però sí reservant un dret 

preferent de subscripció.

Contacte: 

Elena Rico 

Av. Diagonal, 613, p. 3 

08028 Barcelona 

Tel. 934 094 060

info@caixacapitalrisc.es

caixacapitalrisc.es/es

CAIXA CAPITAL MICRO, SCR

http://www.enerbyte.com/
https://www.signadyne.com/en
http://www.smalletech.com/
mailto:info%40cdti.es?subject=
http://www.cdti.es
http://www.minoryx.com
http://www.nubelo.com
http://www.goldemar.com
http://www.wallapop.com
http://www.signadyne.com
mailto:info%40caixacapitalrisc.es?subject=
http://www.caixacapitalrisc.es/es
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Empresa
HOLDING MASOLIVER 

OLIVAS, SL
LABORATORIOS 

RUBIÓ, SA WEDDING PLANNER, SL INTERCROS 
ALIMENTACIÓN, SL

3FSTECH 
COMPONENTS, SL

Sector Altres
Ciències de la vida  

i la salut

Tecnologies de la 
informació i la 
comunicació

Altres Altres

Web masolivergrup.com laboratoriosrubio.com bodas.net artibelle.com 3fstech.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Pressupost d’inversió 2014: 98.300.000 €

Equip: 46 

Nombre de sol·licituds gestionades 2013: 2.894

Nombre de préstecs aprovats 2013: 809

Import total préstecs aprovats 2013: 

101.700.000 €

Import del préstec: de 25.000 € a 1.500.000 € 

Fases: llavor, arrencada i expansió

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: Espanya

Instruments: préstec participatiu no 

convertible

Diferents modalitats i volum de 

préstec participatiu no conver tible, 

en funció de l’antiguitat de l’em-

presa (més o menys dos anys des 

de la seva constitució).

Contacte: 

Jesús Millán

Paseo de la Castellana, 216, pl. 16

28046 Madrid

Tel. 915 708 200

info@enisa.es

enisa.es

EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, SA (ENISA)

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO (COFIDES)

Empresa PHIBO MMM ABANTIA INOXPA ZANINI

Sector
Ciències de la vida  

i la salut
Altres Altres Altres Altres

Web phibo.com mmm.es abantia.com inoxpa.com zanini.com

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Pressupost d’inversió 2014: 1.400.000.000 €

Equip: 57

Nombre de sol·licituds gestionades 2013: 77

Nombre de préstecs aprovats 2013: 67

Import total préstecs aprovats 2013: 

243.300.000 €

Import del préstec: de 75.000 € a 

30.000.000 € 

Fase: expansió 

Sector: tots, excepte immobiliari i financer

Àmbit geogràfic: tot el món, excepte Espanya

Instruments: capital, préstec participatiu no 

convertible, préstec 

Finançament per a projectes de crea-

ció/adquisició de filials a l’exterior, amb 

terminis d’amortització llargs, de 4 a 

10 anys. Les empreses recep tores de 

finan çament cal que tinguin els comp-

tes auditats dels tres últims anys.

Contacte: 

José M. Salgado

Gran Via de les Corts Catalanes, 630, 4a planta 

08007 Barcelona 

Tel. 932 702 620

cofides.cat@cofides.es

cofides.es

http://www.masolivergrup.com
http://www.laboratoriosrubio.com
http://www.bodas.net
http://www.artibelle.com
http://www.3fstech.com
mailto:info%40enisa.es?subject=
http://www.enisa.es
http://www.phibo.com
http://www.mmm.es
http://www.abantia.com
http://www.inoxpa.com
http://www.zanini.com
mailto:cofides.cat%40cofides.es?subject=
http://www.cofides.es
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Empresa E-COMMERCE VIDEOJOCS ENGINYERIA ROBÒTICA INFRAESTRUCTURA 
TELECOMUNICACIONS

Sector
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Tecnologies de la informació  

i la comunicació
Altres

Tecnologies de la informació  
i la comunicació

Inversió (€) 600.000 € 500.000 € 250.000 € 600.000 €

Altres dades Criteris d’inversió Observacions

Pressupost d’inversió 2014: 15.000.000 €

Equip: 9

Nombre de sol·licituds gestionades 2013: 750

Nombre de préstecs aprovats 2013: 15

Import total préstecs aprovats 2013: 10

Import del préstec: de 250.000 € a 

2.500.000 €

Fase: arrencada i  expansió

Sector: tecnologies de la informació i la 

comunicació, altres

Àmbit geogràfic: Espanya

Instrument: venture debt, instrument 

híbrid de deute i capital

Inverteixen en capital en fases inicials. 

Inverteixen també amb venture debt a 

em pre ses amb facturacions superiors 

al milió d’euros, d’alt creixement i amb 

accio nistes que volen minimitzar la di-

lució. Sectors prioritaris: empreses de 

base tecnològica.

Contacte: 

Carlos Conti 

C. dels Cavallers, 50

08034 Barcelona

Tel. 931 807 260

cconti@inveready.com

inveready.com

INVEREADY TECHNOLOGY INVESTMENT GROUP

Contacte: 

David Sola 

Gran Via de les Corts Catalanes, 635

08010 Barcelona

Tel. 933 428 410

dsola@icf.cat

ifem.icf.cat

ICF IFEM. INSTRUMENTS FINANCERS PER A EMPRESES INNOVADORES

Altres dades Criteris d’operació Observacions

Pressupost d’inversió 2014: 4.000.000 €

Equip: 3 

Nombre de sol·licituds gestionades 2013: 34

Nombre de préstecs aprovats 2013: 12  

Import total préstecs aprovats 2013: 

1.750.000 €

Import del préstec: 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: préstecs participatius no 

convertibles

Finançament juntament amb inversors 

pri vats (inversors privats) en forma de 

préstec participatiu per a societats en 

fase capital llavor. Les empreses interes-

sades cal que, prèviament, disposin d’un 

inversor associat a alguna de les xarxes 

acreditades que doni suport al projecte.

Empresa DIDÁCTICA DIGITAL WINEISSOCIAL MISCOTA

Sector
Tecnologies de la informació i la 

comunicació
Tecnologies de la informació i la 

comunicació
Tecnologies de la informació i la 

comunicació

Web universaldidactics.com wineissocial.com miscota.es

mailto:cconti%40inveready.com?subject=
http://www.inveready.com
mailto:dsola%40icf.cat?subject=
http://www.ifem.icf.cat
http://www.universaldidactics.com
http://www.wineissocial.com
http://www.miscota.es


Mercat alternatiu de renda fixa (MARF)

Mercat secundari de títols de deute (bons, obligacions i pagarés) d’empreses que 
estan iniciant les seves activitats.

Actualment hi cotitzen títols de deute de quatre empreses.
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Altres dades Criteris de cotització Observacions

Any de constitució: 2013

Volum de deute 2013: 50.000.000 €

Nombre d’empreses cotitzant 2013-14: 4

Nombre de noves empreses cotitzant 2013-14: 4

Mida de la societat: mitjana o gran

Vendes: superiors als 50.000.000 €

EBITDA: superior a 10.000.000 €

Ràtio deute/EBIDTDA:  inferior a 4

Facturació: increment a l’últim exercici

Exigència de qualificació per part de 

l’Agència de rating. Les auditories dels 

últims exercicis no poden tenir adver-

timents.

Contacte: 

Palacio de la Bolsa

Pl. de la Lealtad, 1

28014 Madrid

marf@grupobme.es

bmerf.es/esp/aspx/Portadas/HomeMARF.aspx

MERCAT ALTERNATIU DE RENDA FIXA




