LA VANGUARDIA 55

E C O N O M I A

DIMECRES, 8 ABRIL 2015

ABILITY PHARMACEUTICALS

SERHS TOURISM

]La biofarmacèutica catalana Ability

]Serhs Tourism ha firmat un acord

Suport europeu a
la investigació oncològica

Aliança amb Calafell
Evasion per créixer a França

Pharmaceuticals, especialitzada en el
desenvolupament de fàrmacs oncològics,
va anunciar ahir que l’Agència Europea
dels Medicaments ha emès una opinió
positiva sobre la sol·licitud de designació
de medicament orfe del compost en investigació ABTL0812 per al tractament
del càncer infantil neuroblastoma. / Redacció

amb l’empresa francesa Calafell Evasion per llançar una nova firma majorista
a França sota la marca Iberovacances.
L’operació s’emmarca en l’aposta de la
catalana Serhs per reforçar la presència
de la majorista als mercats de proximitat i arriba després del llançament de la
majorista Rhodasol a Portugal a començaments d’any. La seu d’Iberovacances

Ramon Bagó presideix Serhs

JORDI RIBOT / ARXIU

Hotusa obre un fons d’inversió
per a empreses del sector turístic
El grup hoteler entrarà en el capital de ‘start-up’ innovadores

estarà situada al municipi de Salou (Tarragonès). Iberovacances és una marca
que originalment va pertànyer a
Calafell Evasion i que, després de
l’acord que es va fer públic ahir, passa a
formar part d’una nova societat participada majoritàriament per Serhs Tourism, que tindrà representació de les
dues companyies. La marca majorista
de Serhs Tourism per al mercat domèstic, Rhodasol España, té més de trenta
anys d’experiència i dóna servei a les
principals agències minoristes espanyoles i, des d’aquest any, també a les portugueses i franceses. / Redacció

Dietox amplia
capital amb
Cabiedes i
Faraday per
créixer a Europa
MAR GALTÉS Barcelona

AINTZANE GASTESI
Barcelona

El grup hoteler Hotusa, propietat d’Amancio López, ha
llançat un fons per invertir en
start-up del sector turístic que
hagin desenvolupat un projecte o producte innovador. D’ençà que va engegar el mes de novembre passat, Hotusa Ventures ha estudiat més de 20 projectes que podrien tenir accés
als seus fons i que pretenen
captar de mitjana entre
200.000 i 500.000 euros, encara que l’objectiu del fons no és
només aportar capital sinó experiència i recursos del grup
Hotusa per desenvolupar sinergies. “Aquestes xifres
d’inversió són només
orientatives, ja que la
Aposta. Amancio López, fundanostra filosofia condor del grup
sisteix a buscar emHotusa, és el
preses amb projecprincipal impulsor
vinculació a llarg
ció; no volem que
del fons per a
termini que generi
cap projecte quedi foemprenedors
sinergies entre les
ra ni per dalt ni per
dues parts”, explica
baix”, destaca Marina
López.
López, directora de màrquePere Mayol, expert en capiting del grup Hotusa i la responsable de la companyia de tal risc al sector tecnològic, és
el director d’Hotusa Ventures.
coordinar Hotusa Ventures.
Segons explica Amancio Ló- “El perfil de les empreses que
pez, propietari del grup Hotu- estudiem és molt variat, però
sa, les inversions es faran mit- l’ideal és que ja estiguin al merjançant l’entrada en el capital cat i necessitin capital per fer
de les empreses, que esdevin- viable el projecte, fer-lo créidran societats vinculades al xer o internacionalitzar-lo. En
grup. “La filosofia del fons no aquest sentit, disposar de l’exés purament financera ni es- periència del grup serà fonapeculativa; l’objectiu és una mental”, explica Mayol, que

Dietox, creada el 2012 a Barcelona per Virginie Rogé per elaborar liquats per a plans de dietes
que ven a través de la pàgina
web, ha tancat una ampliació de
capital de mig milió d’euros, aportats per Cabiedes i Faraday, que
li permetrà consolidar el creixement a Europa. Amb una inversió inicial de 30.000 euros, Dietox va començar elaborant liquats frescos –amb un proveïdor
a Mercabarna; ben aviat tindrà el
certificat orgànic– i ha ampliat
amb “tes, exfoliant corporal i am-

KIM MANRESA

El grup, que factura
més de 800 milions,
aportarà capital,
experiència
i recursos
ha estat l’encarregat d’introduir Hotusa Ventures al circuit
de captació de capital d’emprenedors a través de fòrums o escoles de negocis. Els àmbits
d’interès van des de les plataformes tecnològiques a empre-

ses que aportin innovació en el
mateix espai físic dels hotels.
“Barcelona és un focus turístic
molt important i una excel·lent plataforma per llançar
nous projectes”, assegura
Amancio López.
El grup Hotusa està compost per un gran nombre d’empreses del sector turístic, des
de les centrals de reserves Restel i Hotusa Hotels (amb 2.600
associats i 235.000 habitacions
en 53 destinacions) fins al portal de gestió i reserves en línia
Hotelius.com, i factura més de
800 milions d’euros.

Virginie Rogé

polles facials, per ser una marca
d’innovació en estil de vida saludable”, explica Rogé. El 2013 va
facturar 366.00 euros, el 2014
708.00, i aquest any preveu tornar a duplicar fins a 1,5 milions.
Ven un 55% a Espanya, un 30% a
Itàlia i un 15% a França, on amb
aquesta inversió podrà fer l’elaboració i logística amb socis locals.
A la tardor obrirà al Regne Unit, i
el 2016 a Alemanya. Rogé assegura que l’empresa és rendible des
del segon any.c
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