VALORACIÓ DE COMPANYIES:
MÉS ENLLÀ DELS NÚMEROS
Data:
Dimarts, 5 de juliol de 2016
Lloc:
Sala Polivalent
Parc Científic de Barcelona (PCB)
C/ Baldiri Reixac, 4-8
08028 Barcelona
Horari:
De 16:00h a 19:30h

Dirigit a:
 Empresaris i emprenedors.
 CEOs, Project Managers,
COOs...
 Professionals d’empreses
biotec i tecmed.
 Responsables d’Oficines de
Transferència Tecnològica.
Registre:
45€ (iva inclòs)
places gratuïtes limitades
per a socis de CataloniaBio

Amb la col·laboració de:

La valoració pre-money d’una companyia biotec en les
seves fases inicials té un impacte directe en la dilució
de la participació dels emprenedors i en el futur retorn
per als inversors. Hi intervenen factors com la indicació,
el mercat futur, l’estat de desenvolupament, l’equip, la
ubicació de l’empresa, etc. Sovint no es tenen en
compte les conseqüències futures d’una valoració
massa alta o massa baixa. Quins factors intervenen en
la valoració d’una companyia biotecnològica en fases
inicials? Com pot un emprenedor negociar una
valoració satisfactòria? Discutirem aquests aspectes
amb emprenedors i inversors que han participat en
rondes de finançament en diferents estadis. Intentarem
no quedar-nos en els conceptes generals i “mullar-nos”
amb exemples concrets.
Les jornades Lessons Learned són un fòrum de
coneixement i networking adreçat als professionals
d’empreses de l’àmbit de les ciències de la vida, que té
per objectiu compartir experiències i reflexions en
diferents àrees estratègiques de coneixement i
capacitats necessàries per reforçar la competitivitat de
les empreses biotecnològiques. Experts i professionals
del sector compartiran amb tots els assistents els seus
coneixements i punts de vista sobre diferents
temàtiques clau pel desenvolupament de les empreses
del sector. A les jornades els assistents podran
conèixer, relacionar-se i interactuar amb diferents
professionals i experts d’empreses i entitats del sector.
Inscripció a través de l’enllaç:
https://es.xing-events.com/LL-valoraciobiotec.html
Més informació: sbabic@biocat.cat
Tel. +34 93 310 33 89

www.cataloniabio.org

www.biocat.cat
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16.00

Sara Babic – Project Manager,
Biocat

16:35 Valoració per “reverse engineering”
Jordi Carrera – CEO, STAT Diagnostica
& Innovation

Melqui Calzado – Secretari
General, CataloniaBio

16:50 L’art de les valoracions inicials
Daniel Oliver – Director, Capital Cell

Moderació
Impacte estratègic a futur d’una
correcta valoració d’una
companyia biotecnològica
Jordi Naval – Cofundador i membre
del Consell d’Administració, AELIX
Therapeutics
Director General, Fundació Bosch i
Gimpera

17:05

Benvinguda i presentació

16:20 AbilityPharma: creació de valor
minimitzant la dilució
Carles Domènech – PhD, CEO,
Ability Pharmaceuticals SL

www.cataloniabio.org

Crear valor con capital extranjero
desde el primer día
Alain Garcinuño – Business Angel /
Interim CFO, Anaconda BioMed

17:20 La valoració des del punt de vista de
l’inversor
Lluís Pareras– Director, Healthequity
SCR
17:35 Debat i torn de preguntes
18:30 Conclusions i cloenda
18:45 Cafè i networking
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