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Entrevista amb els fundadors: abordarem la visió estratègica i el rumb de Vytrus a
través d'una xerrada pròxima amb els seus dos socis fundadors i co-CEOs

Un viatge des de l'origen: recorregut cronològic de la història de la companyia fins al
dia d'avui

Informació financera: resum dels principals ràtios de l'evolució del negoci i
desglossament detallat de les xifres auditades de Vytrus, en línia amb el nostre
compromís i compliment amb el mercat com a empresa pública

Fites 2021: resumirem els majors assoliments de Vytrus Biotech des dels diferents
àmbits organitzacionals (Finances, Recerca + Desenvolupament + innovació, Clients i
Responsabilitat Social Corporativa)

Perspectives de futur: compartirem els principals indicadors de creixement del sector
en el qual competeix la companyia, a més d'una anàlisi macroeconòmica global i com la
tecnologia de Vytrus presenta un avantatge competitiu en aquest entorn

El present informe tracta sobre l'evolució, al llarg de 2021 i els mesos previs a la publicació
d'aquest informe, de Vytrus Biotech, companyia biotecnològica que desenvolupa
ingredients actius naturals per a la indústria cosmètica i sanitària a partir de la tecnologia
de cèl·lules mare vegetals.

Vytrus elabora anualment aquest informe corporatiu pel seu compromís de transparència
amb el mercat. Un document que la companyia va llançar per al seu grup d'accionistes per
a l'exercici 2020 com a mostra de confiança i que avui, com a empresa cotitzada en el BME
Growth, continua fent sota la voluntat d'establir un canal més de comunicació amb la seva
comunitat inversora.

En el present informe, us convidem a conèixer:

Donem la benvinguda a
les persones que formen
part de l'accionariat de
Vytrus Biotech, S.A. i 
a tota la comunitat
inversora.
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Soc un dels CEO i cofundadors i Director d'operacions de la companyia. En l'etapa prèvia al
naixement de Vytrus, vaig treballar en les àrees d'I+D+i, control de qualitat i gestió del client de
diverses empreses i m'atreia el món de la innovació i l'emprenedoria.

Sempre havia estat un amant de la biologia i la naturalesa i vaig decidir especialitzar-me en
biotecnologia en veure com aquest camp podia millorar la qualitat de vida de les persones. 

Més tard, vaig conèixer al meu company i soci Òscar en la Universitat de Barcelona i vam
apostar per la tecnologia de les cèl·lules mare vegetals i el seu potencial d'aplicació industrial. 

En 2009, fundem Vytrus Biotech per a dirigir el potencial d'aquesta tecnologia principalment a
la indústria cosmètica, i també per al sanitari, desenvolupant ingredients actius naturals,
eficaços, innovadors i sostenibles.

Des de llavors, co-lidero l'empresa al costat d'Òscar. El meu rol com a Director general i
d'operacions va enfocat a l'optimització de processos organitzacionals, millorar la qualitat
dels nostres productes i del nostre servei a clients i distribuïdors i ser referent visible davant
dels nostres stakeholders.

Albert Jané 
CEO, COO i co-fundador

Qui és Albert per a aquelles persones que s'incorporen a l'accionariat de Vytrus?

2021 va ser un any desafiant. Com ha anat l'evolució del negoci de Vytrus?

Si bé 2021 ha estat ple de reptes per a les empreses i l'economia a nivell global, estic orgullós
de dir que, gràcies a l'esforç realitzat per l'equip Vytrus i el suport de tots els nostres
col·laboradors, hem superat les expectatives. La xifra de negoci ha aconseguit un volum de
2,8 milions d'euros, és a dir, un increment del 64% respecte a l'any anterior. Aquest augment, al
costat dels 1,13 milions d'euros de EBITDA (+91% vs 2020), converteixen els nostres resultats en
els millors de la història de la companyia.

En aquest sentit, hem continuat impulsant la nostra presència en els principals mercats
cosmètics, com Europa i els Estats Units, a més de continuar creixent en altres mercats com
l'asiàtic i la regió de Llatinoamèrica, entre altres. El 63% de les nostres vendes ha vingut arran
de les exportacions a més de 30 països dels 5 continents, en línia amb la nostra aposta clara
per la internacionalització des dels nostres orígens.

La travessia de Vytrus Biotech és una història d'il·lusió, superació, innovació i sostenibilitat.

Va néixer en 2009 com una spin-off de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de
Barcelona, madurant el seu negoci al llarg dels anys, fins a convertir-se avui en una
empresa plenament industrial, sòlida, rendible i independent de la universitat.

Perquè la comunitat inversora conegui de primera mà als principals responsables de
l'estratègia de la companyia, entrevistem a Albert Jané i Òscar Expósito, socis fundadors
de Vytrus. Dos líders apassionats de la biotecnologia, els negocis, les plantes i les
persones.



El procés de sortida a bossa ha suposat nombrosos canvis a nivell intern i hem dut a terme
multitud de tràmits com a auditories o due diligence de tota mena, entre altres. Així que han estat
uns mesos molt intensos, però que han valgut la pena per a aconseguir sortir al mercat, objectiu
que teníem al cap des de fa temps. 

El fet que Vytrus s'incorpori a cotitzar en BME Growth, la borsa de les PIMES, ens proporciona un
mecanisme de liquiditat i valoració objectiva de les accions de Vytrus com a referència per a
potencials operacions corporatives futures. D'altra banda, ser una companyia cotitzada ens ajuda
a incrementar la nostra imatge de marca, transparència i solvència, enfortint d'aquesta manera la
nostra relació amb clients, inversors, proveïdors i entitats financeres.

El dia 15 de març, la jornada del nostre debut borsari en la Borsa de Barcelona, va ser una jornada
que recordarem sempre. Va ser molt bonic i intens, on vam estar acompanyats d'un gran grup de
persones molt divers, però tots molt importants per portar a Vytrus fins al que és avui dia.

Continuar creixent a ràtios alts a doble dígit. En els últims anys, aquest objectiu s'ha superat amb
escreix incrementant les vendes un 133% en els dos anys de la pandèmia, sent un 64% només en
2021 i entre un 30 i un 40% els 4 anys anteriors. La nostra voluntat és continuar amb l'expansió de
les vendes a nivell internacional i continuar escalant els nostres marges.

En quant als nostres objectius, volem seguir amb el pla de negoci, expandint l'empresa tant a nivell
nacional com internacional, entrant en nous mercats, llançant productes innovadors i augmentar
la nostra capacitat comercial i productiva.

Quines són les previsions de Vytrus? Objectius ambiciosos ara que sou una companyia
cotitzada?

L'equip Vytrus ha d'haver experimentat amb emoció aquest procés. Com l'ha viscut?

Ho ha viscut amb ganes, molta dedicació i grans expectatives. Incorporar-nos al mercat borsari
ha estat entre els nostres plans des de fa temps i finalment s'ha materialitzat amb èxit. Tots els
departaments han estat testimonis d'aquest procés i han estat implicats en major o menor
mesura, sempre donant el millor de si mateixos. 

Un equip humà que ha continuat augmentant en l'últim exercici, reforçant especialment les àrees
de producció, comercial, finances, logística i màrqueting, a més del departament d'I+D+i que
històricament era el més consolidat.

Una altra gran fita que Vytrus ha viscut recentment és la seva sortida al mercat BME
Growth. Com ha anat aquest procés i quins avantatges té ser una companyia cotitzada?

Vytrus és una companyia que ha demostrat capacitat per a captar l'aval de la comunitat científica
cosmètica, créixer a nivell comercial a tot el món i millorar any a any les seves xifres a ràtios alts.
L'oferta per a la comunitat inversora que ens vulgui acompanyar és entrar en un sector nínxol avui
dia (cèl·lules mare vegetals per a cosmètica), però que en els pròxims anys se situarà en el centre
de les tendències que marcaran l'evolució dels ingredients cosmètics i la dermocosmética. Sense
cap dubte, serà la sostenibilitat 360º, respectant al planeta i a les persones per igual. Cada
vegada més empreses del sector van cap a aquí i Vytrus vol marcar tendència.

Sumar-se al projecte Vytrus, a més dels fonamentals financers i una proposta atractiva d'inversió,
és sumar-se a una empresa que està marcant tendència i disrupció tecnològica. Una companyia
que a més d'apostar per la innovació, pretén crear riquesa amb un propòsit sòlid, respectant al
planeta, les persones i la societat.

Quines garanties ofereix Vytrus als seus accionistes? Quin missatge enviaria a futures
persones inversores?



Òscar Expósito
CEO, CSO i co-fundador

Soc biòleg i Doctor en Biotecnologia Vegetal i exerceixo com a Director científic i co-CEO de
Vytrus, sent corresponsable de l'estratègia corporativa a nivell global. En aquest rol, on em
complemento amb Albert, destino gran part del meu temps a una de les meves grans passions: la
conceptualització i creació de nous ingredients actius cosmètics.

A les persones que s'incorporen a l'accionariat de Vytrus m'agradaria explicar-los que la nostra
biotecnologia té aplicació en molts sectors com el farmacèutic, el veterinari o l'alimentació
funcional. En el nostre cas, decidim apostar per la cosmètica perquè podíem aportar molt de valor
i un punt diferencial respecte al que es feia. En la indústria cosmètica existeix un alt estàndard
tècnic i científic, molt de talent i moltes persones que treballen per a fer les coses bé i de manera
rigorosa i segura. Un sector molt professionalitzat que complia amb els nostres objectius i valors.

La filosofia de Vytrus no es basa en la simple cerca d'un antiarrugues. Observem la naturalesa i
veiem quines coses extraordinàries fa. Analitzem com les plantes, gràcies a les seves habilitats
innates, són capaces per si mateixes d'afrontar desafiaments, i nosaltres adaptem aquest procés
fisiològic vegetal i l'apliquem a la cura capil·lar i de la pell en el nostre benefici.

Fer el salt al mercat borsari ens obre a un món de possibilitats infinit. La nostra tecnologia
de cèl·lules mare vegetals té un gran avantatge competitiu respecte a altres empreses
del sector de la cosmètica. No obstant això, accedir als recursos que brinda ser una
empresa cotitzada ens permet accedir a altres sectors com són el veterinari, l'alimentació
funcional o el farmacèutic, on la nostra biotecnologia té un elevat potencial d'aplicació
industrial. 

D'altra banda, disposar dels recursos que ofereix el mercat ens possibilita incorporar
noves tecnologies que obrin l'horitzó de possibilitats a la companyia per a ampliar el seu
portafoli de productes davant dels nostres clients.

Òscar, en el sector cosmètic a nivell mundial ja se't coneix. I si et presentes a la
comunitat inversora?

Com visiones el món de les plantes i la seva aplicació a la cosmètica?

A Vytrus ens basem en els principis de l'ecologia. Aquests dicten que quan tractem un ecosistema
(un bosc, per exemple), no hem de fixar-nos només en els seus elements separats, sinó en tots
els que componen el conjunt (plantes, la terra, els organismes que habiten en ell, etc.). Tot està
interconnectat, impacten els uns en els altres i ha de considerar-se el conjunt per a abordar-lo.

En la cura de la pell i del cabell, proposem aplicar aquest abordatge. Cuidar i tenir en compte tots
els components del sistema cutani i capil·lar per a tractar la pell i el cabell. En estar tot
interconnectat, és com un efecte papallona: quan interactues amb alguns dels elements, acabes
repercutint en tot el sistema. És tan important el qui, com el com i l'on. En aquest sentit, davant
problemes complexos, apliquem solucions sofisticades i sostenibles. 

Vytrus proposa un nou enfocament en el qual la biotecnologia ens permet eficientment aplicar
aquests principis de l'ecologia de manera holística i interconnectada al tractament de la pell i el
sistema capil·lar. I el fem sota tres eixos: còctels moleculars rics dissenyats específicament per a
abordar necessitats fisiològiques, solucions múltiples en un únic ingredient i estratègies vegetals
infinites aplicades a la nostra pell i cabell.

Recentment us heu incorporat a cotitzar a BME Growth. Quin impacte té per a l'àrea
d'innovació de la companyia?



En els últims anys, la sostenibilitat ha anat adquirint cada vegada més rellevància entre les
empreses. En aquest sentit, Vytrus des de la seva fundació en 2009 ja va néixer com un
negoci sostenible de base. 

La nostra tecnologia de cèl·lules mare vegetals ens permet ser sostenibles des dels
nostres orígens i se situa en el centre del nostre negoci des de fa molts anys. Aquesta
biotecnologia permet estalviar més d'un 99% tant d'aigua com de sòl cultivable per a
desenvolupar els nostres productes. A diferència d'altres empreses del sector que basen
la seva tecnologia en extractes vegetals tradicionals que requereixen quantitats ingents
d'aigua i sòl per a conrear-ho, la nostra tecnologia ens permet conrear les cèl·lules mare
en uns pocs metres quadrats de laboratori, de forma molt més eficient i sostenible. 

En 2021, vam ser reconeguts amb la Medalla Platinum de Ecovadis, que és la qualificació
més alta atorgada només a l'1% de les 75.000 empreses avaluades a nivell mundial, per les
bones pràctiques en matèria de sostenibilitat i RSC. Hem rebut aquest reconeixement en
el nostre segon any d'avaluació, després d'aconseguir ja la Medalla de Plata Ecovadis en
2020 en la nostra primera avaluació.

Vytrus no sols és sostenible des del seu origen, sinó que a més aposta per la
Responsabilitat Social Corporativa mitjançant diverses iniciatives que tenen com a
objectiu realitzar una aportació positiva al planeta, tant a les persones com a l'entorn
natural que hem de cuidar i respectar.

Després de dos anys de pandèmia, sembla que els esdeveniments presencials en la
indústria tornen a arrencar. Com viu Vytrus aquesta volta a la normalitat?

Efectivament, sembla que estem tornant a una nova i millorada realitat en la qual els
congressos i fires del nostre sector estan reobrint, ajudant a continuar impulsant el bon
creixement econòmic que experimenta el sector cosmètic, tant a nivell nacional com
global. 

A l'octubre de 2021 va tenir lloc Cosmetorium, que és la fira cosmètica més potent a nivell
nacional i que se celebrava cada any a Barcelona. Des de Vytrus no només assistim a
aquesta fira, sinó que participem com a expositors amb estand propi i presentem les
innovacions de l'any davant del públic visitant, format per clients del sector. Va ser un
plaer retrobar-nos cara a cara amb els nostres clients, distribuïdors i col·laboradors i es
palpava la necessitat de trobades físiques on tornar a compartir i gaudir de la ciència que
existeix en el nostre sector. 

Recentment, hem assistit també com a expositors amb el nostre estand a In-cosmetics
Global a París, que vindria a ser com el Mobile World Congress de la cosmètica a nivell
mundial, amb més de 600 expositors i més de 10.000 visitants. Després de dos anys de
cancel·lació de la fira per motius sanitaris, l'esdeveniment ha tornat a tenir lloc: un gran
aparador a nivell internacional on l'equip Vytrus va ser present, va presentar els
llançaments de l'any, va tenir l'oportunitat d'intercanviar converses amb grans clients del
sector i va viure amb il·lusió les innovacions cosmètiques que es presenten allí pels key
players de la indústria. L'esdeveniment in-cosmetics Global va ser tot un estímul per a
continuar millorant i innovant des de la biotecnologia vegetal.

Els consumidors cosmètics demanden cada vegada més productes naturals. Com
aborda Vytrus està qüestió?

Els consumidors de cosmètica busquen productes que respectin tant la fisiologia de la
seva pell i cabell com el medi ambient i els fabricants i marques cosmètiques l'han albirat i
aposten cada vegada més per oferir això als seus clients, de la mà de proveïdors
biotecnològics com Vytrus.

Els nostres productes no sols són d'origen vegetal i amb una alta eficàcia, sinó que a més
garantim el 100% d'origen natural de tot el nostre portafoli gràcies a l'ISO 16128 que certifica
la naturalitat dels nostres ingredients.

Quina posició té Vytrus com a companyia respecte a la sostenibilitat?

Fa uns anys, la tecnologia de cèl·lules mare vegetals i les seves bondats per al sector
cosmètic eren encara molt avançades i nínxol. És una tecnologia que permet
desenvolupar actius naturals i de base sostenible i, encara que continuem mantenint l'alta
qualitat dels nostres productes, el mercat ens està posicionant cada vegada més en el
centre del seu interès.
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2017
20192011

2012

2017

2019

2020

2009

2013

2014

2016

Fundació spin-off Facultat de Farmacia
Universitat de Barcelona

1a ronda de capital per a desenvolupar la cartera
de productes propis de Vytrus

Desenvolupament i producció del primer
ingredient cosmètic

Primer ingredient de producte sanitari a Espanya
procedent de cèl·lules mare vegetals

Primer premi internacional en innovació
cosmètica

Primer ingredient propi i internacionalització

2a ronda de 960 mil € per a expansió
internacional

3a ronda (600 mil €) per a impulsar la fase
industrial (I+D+i i vendes) i duplicar
instal·lacions (de 300 a 600 m²)

Dupliquem les vendes passant de 12 a 24
països

4a ronda de finançament (1,2M€) per a
accelerar l'expansió de la companyia
Premi Ingredient Cosmètic Més Innovador del
Món 2019
Certificació GMP Ingredients cosmètics (top
10 a Espanya)

Premio Ingredient Cosmètic Més Innovador del
Món 2020 (primer i segon premi)
Ampliació de les nostres instal·lacions (1.100 m²)
Concessió 500 mil € RETOS del Ministeri per a I+D
Break-even point
Transformació en Societat Anònima

2022

Incorporació al mercat BME
Growth (antic MAB)

Nova identitat corporativa

2021

Major increment de vendes de la seva història (+64%)
Incorporació de Zamit Capital i partner comercial USA
a l'accionariat i renovació del suport de Perfumeries
Julia i ICF
Ecovadis Platinum
Increment instal·lacions (1.400 m²)

Timeline
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Al 2021 Vytrus Biotech va tancar el millor exercici de la seva història aconseguint els
2,8 milions d'euros de xifra de negoci, la qual cosa suposa un increment del +64%
respecte 2020. En els 2 anys de pandèmia causada pel Covid-19 Vytrus ha
incrementat les seves vendes un 133%. Així mateix, Vytrus va vendre els seus actius
en 30 països de tot el món obtenint creixements molt importants a Europa i a Àsia. 

Vytrus va continuar augmentant la seva rendibilitat en obtenir un creixement del seu
benefici net (+107%) molt per sobre del creixement de les vendes (+64%). L'EBITDA
(beneficis abans d'impostos, interessos, provisions i amortitzacions) per part seva, va
superar per primera vegada el Milió d'euros amb un augment del 91% respecte 2020. 

Aquesta escalabilitat entre el creixement de les vendes de l'empresa i el seu benefici
operatiu s'ha aconseguit en primer lloc per haver continuat incrementant una massa
crítica suficient de vendes que permet absorbir els costos fixos. De nou, la constant
aposta per la inversió en I+D per a llançar al mercat productes sostenibles d'alta
eficàcia, ens permet multiplicar diverses vegades aquesta inversió obtenint una
rendibilitat creixent a mesura que els nostres productes amplien la seva quota de
mercat. 

Respecte els costos, la inversió en l'augment de la capacitat productiva,
l'automatització i optimització de processos de producció, així com el rigor
pressupostari, han permès augmentar els nostres resultats de forma molt
significativa i duplicar la generació de caixa operativa respecte 2020.

Xifra negoci (millons €) EBITDA (millons € *) EBIT (millons €)

Resultat Net (millons €) Cash Flow Operatiu (millons €) Inversió en I+D+i (millons €)

Inversió en Capex (millons €) Deute Financer Net/EBITDA

1,13 M€ 2,8 M€ 
(+64% vs 2020) (+91% vs 2020)

0,55 M€

0,42 M€ 0,45 M€ 

(+165% vs 2020)

(+107% vs 2020) (+548% vs 2020)

0,71 M€

x 0,530,27 M€ 

(+34% vs 2020)

(+16% vs 2020) (-65% vs 2020)

4.
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Deute Financer Net/CFO

x 1,44
(-88% vs 2020)

No inclou la provisió comptable no cash per a registrar l'impacte comptable dels plans d'incentius en accions aprovats
per la Junta General d'Accionistes, que al 2021 va ser de 0,12M €.

Tot això s'ha aconseguit sense renunciar al nostre compromís amb la sostenibilitat i preservació del medi ambient. En aquest sentit, Vytrus destina cada any un percentatge de les seves vendes a
diferents iniciatives per a preservar el planeta. Entre elles destaquen l'acord amb l'Associació Selvans, per a la creació d'una reserva forestal, un bosc d'alt valor ecològic mitjançant un contracte de
patrocini que permet preservar 250.000 m² de bosc durant 25 anys. L'objectiu és aconseguir una reserva forestal d'impacte positiu sobre la biodiversitat d'alt valor ecològic, que permetrà l'absorció de
25 tones anuals de CO2 aproximadament. 

També, el conveni de col·laboració amb la Universitat de Jaén amb l'objectiu de dur a terme la recerca que contribueix a la preservació de les espècies del gènere Sarcocapnos DC, en què es troben a
Andalusia i s'estan en perill d'extinció. L'objectiu final és la reintroducció de la planta en el seu entorn natural i millorar, de manera significativa, l'estat de conservació d'aquest gènere de plantes en la
Península Ibèrica.
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D'altra banda, La inversió en I+D+i va superar els 700 mil euros per primera vegada en la història
de Vytrus suposant un increment del 34% respecte a 2020, sent aquest capítol absolutament
clau en l'aposta de Vytrus per convertir-se en un referent de la innovació en el sector de la
biotecnologia vegetal. Malgrat aquest important increment pressupostari el pes de la I+D sobre
les vendes es va reduir al 2021 al 25%, des del 31% de 2020. L'empresa estima que en els pròxims
anys aquest pes s'anirà reduint fins a nivells pròxims del 15%, en línia amb les empreses del
sector que major esforç innovador realitzen.

En matèria de CAPEX, Vytrus Biotech va destinar també més de 270 mil euros (+16% respecte a
2020) a ampliació d'instal·lacions i adquisició de nous equips, tant en l'àrea de producció,
laboratori i oficines. Fruit d'això, a la fi de 2021 l'empresa comptava en la seva seu de Terrassa
(Barcelona) amb 1.400 m² d'instal·lacions. Al 2022 s'estima un important increment de la inversió
en aquest capítol per a dimensionar la seva estructura productiva i logística a les expectatives
de creixement per als pròxims anys.

Pel que respecta a la seva posició financera, Vytrus continua disposant al 2021 d'una posició
sanejada, amb una tresoreria de gairebé 1,3 milions d'euros i un deute financer de prop de 1,9
milions d'euros, sent un 37% del deute amb institucions públiques a tipus 0 d'interès. A més
d'amb recursos propis, al 2021 la companyia va finançar les seves inversions amb préstecs
públics a la I+D (sense interessos) i línies bancàries ICO (al 1,45%) per un muntant total de 265 mil
euros. El Deute Financer Net es va situar en el ràtio de 0,53 vegades el EBITDA, millorant
significativament el seu perfil respecte a 2020 (1,53 vegades).

Els costos financers van assolir els 120.396 euros (+3% respecte a 2020), encara que és
important matisar que aquesta xifra incorpora despesa financera que no és sortida efectiva de
caixa i correspon a la comptabilització segons normativa comptable del finançament rebut a
tipus d'interès subvencionat. Sense tenir en compte aquesta comptabilització normativa, i les
diferències de canvi per divises, el pagament per interessos que l'empresa va realitzar en 2021
va ser de 62 mil euros (70 mil euros en 2020), que suposa poc més 3% de cost financer efectiu. 

Al 2021, Vytrus Biotech va tornar a incrementar clarament el seu balanç amb un augment del 15%
(7,2 millons € vs 6,2 millons € en 2020), un Fons de maniobra de més d'1 milió d'euros que suposa
que els actius a curt termini multipliquen per 2,3 els passius a curt termini.

Evolució de la Xifra de Negoci (€)

Evolució de l'EBITDA (€)



 2021 2020 Var. 2021/20

Import net de la xifra negocio 2.804.449,05 € 1.704.903,00 € 64%

Variació d'existències 34.088,67 € 35.126,28 € -3%

Treballs realitzats per l'empresa per al
seu actiu

709.633,30 € 526.685,76 € 35%

Aprovisionaments -294.086,68 € -147.115,54 € 100%

Altres ingressos d'explotació 30.815,65 € 43.370,64 € -29%

Despeses de personal -1.417.395,04 € -948.285,96 € 49%

Altres despeses d'explotació -881.769,77 € -653.272,35 € 35%

Amortització de l'immobilitzat -576.593,59 € -394.783,42 € 46%

Imputació de subvencions
d'immobilitzat no financer i altres

20.313,23 € - N/A

Altres resultats 109,10 € 41.549,49 € -100%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 429.563,92 € 208.177,50 € 106%

% de les vendes 15% 12%  

RESULTAT FINANCER -120.396,09 € -116.581,19 € 3%

Resultat abans d'imposats 309.167,83 € 91.596,31 € 238%

Impostos sobre beneficis 140.854,32 € 125.300,25 € 12%

RESULTAT NET (de l'exercici) 450.022,15 € 216.897,00 € 107%

% de les vendes 16% 13%  

EBITDA 1.129.539,26 € 591.521,00 € 91%

% de les vendes 40% 35%  

Compte de pèrdues i guanys abreujada

Balanç de situació abreujat

A continuació, es presenten els estats financers abreujats i auditats de Vytrus de
l'exercici 2021 i la seva evolució respecte a l'exercici anterior:

 2021 2020

ACTIU NO CORRENT 5.362.679,72 € 4.670.062,36 €

Immobilitzat intangible 2.835.122,76 € 2.533.958,17 €

Immobilitzat material 678.417,96 € 574.727,33 €

Inversions financeres a llarg termini 39.940,84 € 8.981,66 €

Actius per impost diferit 1.809.198,16 € 1.552.395,20 €

ACTIU CORRENT 1.819.817,32 € 1.538.365,94 €

Existències 271.013,68 € 230.493,98 €

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 244.766,02 € 190.045,63 €

Inversions financeres a curt termini 522,14 € 742,86 €

Periodificacions a curt termini 20.262,00 € 24.000,00 €

Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.283.253,48 € 1.093.083,47 €

TOTAL ACTIU 7.182.497,04 € 6.208.428,30 €

PATRIMONI NET 4.250.432,93 € 3.609.815,87 €

Fons propis 4.149.435,32 € 3.525.280,44 €

Subvencions, donacions i llegats rebuts 100.997,61 € 84.535,43 €

PASSIU NO CORRENT 2.125.943,84 € 1.955.207,90 €

Deutes a llarg termini 1.537.639,91 € 1.488.339,98 €

Passius per impostos diferits 588.303,93 € 466.867,92 €

PASSIU CORRENT 806.120,27 € 643.404,53 €

Deutes a curt termini 348.814,68 € 406.190,98 €

Creditors comercials i altres comptes a pagar 457.305,59 € 237.213,55 €

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 7.182.497,04 € 6.208.428,30 €

4.2 Estats financiers
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L'exercici 2021 ha suposat el fiançament de l'estratègia de creixement de Vytrus Biotech en un
entorn clarament marcat per les conseqüències economicofinanceres derivades de la pandèmia
i l'inici del procés inflacionari.

Malgrat això, l'enorme esforç per part de tot l'equip de Vytrus s'ha materialitzat en la consecució
dels principals objectius per a 2021. En l'àmbit financer, continuar creixent a doble dígit i escalar el
benefici. Això s'ha concretat en un increment del 64% de les vendes i un augment del 107% del
nostre benefici net. Això suposa millorar la nostra rendibilitat del benefici sobre vendes passant
del 13% al 16% anual. El nostre EBITDA s'ha situat en un marge del 40%. 

En termes d'empresa, estem particularment orgullosos d'afirmar que tot l'anterior s'ha aconseguit
consolidant la nostra aposta per la innovació amb un increment del 35% en matèria d'inversió en
I+D+i i augmentant el nostre grau d'internacionalització amb vendes en més de 30 països que
aconsegueixen el 63% de la facturació global. 

Hem incrementat el nostre equip (+25%), mantenint la paritat (54% dones) i l'excel·lència. El 70% dels
treballadors està format per persones amb estudis superiors (graus, llicenciatures). Continuem
apostant per l'ocupació estable amb un 88% de contractació indefinida i també per la formació
dual mitjançant convenis de pràctiques amb Universitats i Centres de Formació. Prop del 40% dels
membres de Vytrus van realitzar les seves pràctiques en la companyia i es van incorporar
posteriorment com a treballadors.

El creixement de Vytrus ha permès augmentar també la nostra contribució a les diferents
iniciatives en matèria de sostenibilitat que estan en l'ADN de la companyia, amb un objectiu molt
clar: retornar a la naturalesa els que aquesta ens dona.

5.1 La corporació

L'exercici 2021, com el 2020, ha estat un any un any fortament marcat per l'evolució de la pandèmia
mundial provocada per la Covid-2019. A més, en els últims mesos de l'exercici ja van començar a
albirar-se les tensions inflacionistes que s'han anat consolidant en aquest inici de 2022 per
múltiples factors, que sens dubte han afectat l'economia en general i a la major part d'empreses. 

Malgrat tot això Vytrus va superar clarament les expectatives i hem complert amb escreix els
objectius marcats a principis de curs.

A més de la col·laboració amb Universitats i centres tecnològics, per a la preservació d'espècies
vegetals en perill d'extinció, la companyia continua destinant un percentatge dels seus ingressos
a la preservació d'un bosc singular, situat a la Vall de Sant Iscle de Colltort, Sant Feliu de Pallerols
(Catalunya), durant 25 anys, protegint una superfície de 250.000 m². Això representa una absorció
d'aproximadament 25 tones anuals de CO₂ i poder aconseguir així una reserva forestal d'impacte
positiu sobre la diversitat d'alt valor ecològic.

Finalment, 2021 ha vingut marcat per un fet molt especial que, encara que ha tingut el seu efecte
al  2022, s'ha “cuinat “durant tot l'exercici passat: la nostra incorporació a BME Growth. L'any 2021 va
ser un any complex en el qual el nostre equip va sumar a tota l'activitat habitual d'una petita
empresa en expansió, la important tasca de preparar-nos per a realitzar el toc de campana, dins
del termini que el Consell d'Administració va aprovar. 

Per conèixer algunes de les principals fites de l'exercici passat, parlarem amb Jordi Rovira,
Director Financer de Vytrus.

Jordi Rovira
Director Financer



Jordi, comencem per la fita més recent, la incorporació de Vytrus a BME Growth. Què ha
suposat per a Vytrus i el Departament Financer en particular?

Per a Vytrus Biotech suposa la culminació de la visió que els fundadors van tenir fa molts
anys i que es va incorporar en tots els pactes d'accionistes que s'han subscrit des de 2015. 

Els dos últims anys, han estat molt intensos, especialment durant 2021, en què contractem
els assessors financers, legals i estratègics per a portar a bon port el projecte de sortida
a BME Growth.

Una de les particularitats que ha tingut el procés ha estat la diversitat i l'important nombre
d'accionistes amb els quals comptava Vytrus abans del seu listing al mercat. Han estat
més de 260 accionistes, entre empreses i persones físiques residents en 8 països
diferents. Això ha suposat tot un repte a l'hora de transformar les nostres accions
nominatives en anotacions en compte, requisit indispensable per a poder cotitzar. El
departament financer de Vytrus i els nostres assessors han fet un gran esforç per a
coordinar i acompanyar a l'accionista tant pel que fa a les operacions de compravenda
prèvies per a fixar el valor de sortida al mercat, en la revocació de l'antic pacte
d'accionistes i en l'obtenció dels comptes de valors necessaris per a dipositar les accions
de cada soci de la companyia.

Culminar amb èxit aquesta etapa no ens ha de fer oblidar que convertir a Vytrus en
empresa cotitzada no és un fi en si mateix, si no un mitjà que ha de servir de catalitzador
per al creixement sòlid de la companyia. El mercat ens brinda l'oportunitat de continuar
construint el projecte de Vytrus de manera independent i mantenir com a eixos d'aquest
projecte la sostenibilitat, la innovació i la rendibilitat de l'accionista.

Vytrus acumula un increment de les seves vendes del 133% en els 2 anys de pandèmia,
millorant cada any la seva rendibilitat. Quins són els eixos d'aquest creixement?

És cert que hem obtingut un gran creixement en la nostra xifra de negoci que s'ha
acompanyat d'un creixement fins i tot major en pràcticament tots els marges i els KPI’s
que mesuren la rendibilitat de l'empresa (EBITDA, benefici net, Cash Flow, Benefici per
acció…). Hi ha 3 factors que destaquen per sobre d'uns altres per a la consecució
d'aquests resultats.

Des d'un punt de vista estratègic, és clau la nostra aposta pel binomi sostenibilitat-
innovació mitjançant el desenvolupament i explotació de la tecnologia de les cèl·lules
mare vegetals. No som una empresa tradicional que s'adapta als nous requeriments en la
lluita contra el canvi climàtic. El propi naixement de Vytrus va suposar ja tota una revolució
per al model clàssic de recerca i producció de les empreses del sector. Fusionem
tecnologia i naturalesa en cadascun dels nostres productes i creem un nou paradigma de
la dermocosmética: La bellesa a conseqüència de la salut i no a l'inrevés. Vytrus s'ha situat
en el centre de les noves tendències del sector i el mercat ens ho ha reconegut.

D'altra banda, la nostra diversificació internacional i la nostra presència en diferents
canals de venda, amb facturació en més de 30 països dels 5 continents, ens ha permès
compensar aquells territoris que han patit més els efectes de la pandèmia, amb aquells
que han trobat la manera de transformar la crisi en una clara oportunitat de creixement. 

També ha estat fonamental l'aposta realitzada en els últims anys en la cerca de partners
locals estratègics per al subministrament dels equips de producció. Respecte al model
clàssic de comprar maquinària a proveïdors internacionals, això ens ha permès optimitzar i
automatitzar el nostre procés productiu gràcies al tàndem entre el nostre equip humà i
nostres partners. 

A més, ens ha permès ampliar de manera significativa i en poc temps la nostra capacitat
productiva per a respondre adequadament a l'increment de les vendes. D'haver depès dels
proveïdors internacionals, hauria estat més complex, tenint en compte el col·lapse
postpandèmia tant en la fabricació com en el transport de tota mena de béns incloent la
maquinària industrial com els seus components.



5.2 Capacitat productiva
industrial
Vytrus ha experimentat una evolució positiva i exponencial al llarg del seu recorregut com a
companyia industrial. Un dels grans protagonistes d'aquest exercici ha estat el departament de
producció.

Durant 2021, l'empresa ha invertit tant en l'ampliació de les seves instal·lacions com en l'adquisició
de nous equips en l'àrea de producció, a més de laboratori i oficines, tal com es detalla en
l'apartat 4 d'aquest informe. 

Per a introduïr-nos en aquesta àrea que continua en expansió, parlem amb Manel López,
Director de Producció de Vytrus.

Manel López
Director de
Producció

En aquesta època postpandèmica, diem que ens trobem en un entorn BANI. Què significa
i com es pot augmentar d'aquesta manera la capacitat productiva?

En els últims temps, les empreses treballàvem en entorns VUCA (volatilitat, incertesa,
complexitat i ambigüitat, per les seves sigles en anglès). En l'era actual, les empreses es
troben més en entorns BANI (trencadissos, ansiosos, no lineals i incomprensibles, de les
seves sigles anglosaxones).

Dins d'aquest entorn generalitzat a nivell global, un dels grans reptes ha estat incrementar
la nostra capacitat productiva. Des de fa uns anys, vèiem que la idea tradicional d'adquirir
maquinària estàndard de grans marques ens podia suposar en un futur reptes en temps
de lliurament per competència amb altres clients i de dependència d'aquestes marques.
Davant això, decidim en el seu moment optar per aliar-nos amb proveïdors locals i
desenvolupar amb ells equipament industrial específic per a nosaltres. 

Amb aquests dissenys propis i amb els nostres proveïdors locals, som capaços d'adaptar-
nos als moviments existents en el mercat actual i modificar els components més crítics
per a ser capaços d'evitar els llargs temps d'espera que estan oferint les grans marques.
Per a posar un exemple, en l'última adquisició d'equips, el fet de disposar de dissenys
propis ens va permetre modificar un component que presentava reptes logístics, reduint
el temps de lliurament en més d'un 85%.

Entenem que les màquines no ho són tot, Manel. Com ha evolucionat l'equip de
producció?

El nostre equip ha crescut molt positivament. Donat l'augment de demanda dels nostres
clients en tots els mercats, Vytrus ha experimentat un increment de necessitat
productiva exponencial en els dos últims anys i hem duplicat la plantilla de producció. 

D'altra banda, tenim un avantatge competitiu respecte a altres empreses i és el treballar
sota la certificació GMP. En tenir tots els processos auditats sota la GMP de fabricació
d'ingredients cosmètics, l'etapa de formació del nou personal es redueix dràsticament ja
que totes les operacions a realitzar dins de la planta productiva estan rigorosament
controlades i el marge d'error és mínim. D'aquesta manera, optimitzem els nostres
processos productius.



L'augment de capacitat productiva i de personal és ja una realitat en Vytrus. Quins
reptes a futur us proposeu en el departament?

El que creiem que és més important i, de fet, ja estem iniciant projectes d'implementació
per a això, és la transformació de la nostra planta productiva en un entorn 4.0. 

Ja al 2021 eliminem tots els registres i formularis en paper de la planta i estem estudiant la
possibilitat d'escalar els nostres sistemes ERP, amb noves funcionalitats cloud i l'anàlisi de
big data amb intel·ligència artificial. 

Al seu torn, estem adaptant la ideologia “lean manufacturing” en totes les operacions i
sectors de la planta productiva. D'aquesta forma, estem incorporant al nostre dia a dia el
pensament SMED per a reduir els temps de posada en marxa dels equips i un tauler Kanban
per a optimitzar el flux dels processos. Preveiem així poder reduir encara més els costos
dels processos reduint la potencial càrrega de treball improductiva del nostre equip i
facilitant un millor servei als nostres clients.

5.3 Recerca,
desenvolupament i innovació
L'aposta per la recerca, desenvolupament i innovació continua sent un dels pilars del negoci de la
companyia. La inversió permanent en I+D+i permet a Vytrus continuar innovant en ingredients
cosmètics d'alt valor afegit, eficaços, naturals i basats en una tecnologia sostenible i
respectuosa amb el medi ambient.

Davant els reptes de la indústria cosmètica i l'evolució de les tendències i demandes dels nostres
clients i consumidors, és clau per a Vytrus continuar a l'avantguarda de la innovació científica i
proveir al mercat de noves solucions basades en la tecnologia de cèl·lules mare vegetals.

Sara Laplana
Directora Científica

Executiva

El departament d'I+D+i de Vytrus ha continuat treballant i desenvolupant nous conceptes
per al sector cosmètic. 

Per a això, conversem amb Sara Laplana, Directora Científica Executiva de la companyia.

Nous avanços en innovació cosmètica



La indústria cosmètica està plena d'innovacions, Sara. En quines ha estat Vytrus treballant
recentment?

En l'últim any, Vytrus ha llançat al mercat dos nous ingredients actius 100% naturals: Nectaria Lithops™ i
Elaya Renova™.

Nectaria Lithops™ és un ingredient amb un enfocament molt innovador dins de la indústria: per primera
vegada en cosmètica, aconseguim estimular la producció de vitamina D en les persones mitjançant un
producte d'aplicació tòpica. 

L'actiu està basat en cèl·lules mare de Lithops, una planta del desert del Kalahari (Botswana), que
realitza un ús molt eficient de l'aigua, la llum i l'espai en trobar-se en entorns molt àrids i en les
propietats dels quals ens inspirem per a desenvolupar Nectaria Lithops™.

Amb un mecanisme biofísic, és a dir, treballant en l'estructura de la pell, ajudem al fet que aquesta faci
el que ja sabia fer per si sola: produir aquesta “hormona del sol”, la vitamina D. Durant la pandèmia, els
nivells de vitamina D es van veure dràsticament disminuïts per trobar-nos més en interiors i no gaudir
del sol, que és el responsable d'estimular entre el 50 i el 90% d'aquesta vitamina que produeix el nostre
cos. D'aquesta manera, aconseguim des de la ciència cosmètica un efecte que fins ara només s'havia
treballat des del sector farmacèutic.

Recentment, el segon producte estrella ha estat Elaya renova™, un ingredient mediterrani de cèl·lules
mare de l'olivera silvestre que revitalitza, reforça, protegeix i embelleix tot el sistema capil·lar, des del
cabell fins al cuir cabellut, millorant alhora les connexions entre tots dos elements. Fent el símil amb les
plantes, és en actiu 360º que no només cuida el pèl existent, sinó també el lloc on està “plantat”: el cuir
cabellut. 

Mitjançant un mecanisme basat en la naturalesa, cuidem la salut del cuir cabellut i del cabell.

Què és el més innovador? La seva inspiració en l'arquitectura: la tensegritat. És un concepte que ve a
dir-nos que totes les parts d'una estructura estan interconnectades i hem de reforçar totes alhora.
Gràcies a això, hem llançat el nou concepte cosmètic de tensegritat capil·lar, treballant en tota
l'estructura capil·lar i que està tenint una molt bon acolliment entre els nostres clients per a
desenvolupar formulacions que conjuminen en un mateix producte diverses aplicacions (cuir cabellut i
cabell, així com protegir i revitalitzar).

Nectaria Lithops™
El nèctar cel·lular
per a una pell D

Elaya Renova™
Revitalitzant la
tensegritat
capil·lar

https://www.vytrus.com/es/natural-active/nectaria-lithops/
https://www.vytrus.com/es/natural-active/elaya-renova/


La indústria cosmètica és un sector replet d'innovacions any a any. Fruit d'aquesta
voràgine d'innovació científica, la indústria premia als actius que trenquen amb esquemes
prestablecidos i que marquen un abans i un després en la història de la cura personal.

Reconeixements a la innovació

Hi ha hagut premis per a reconèixer la vostra innovació, Sara?

A l'octubre de 2021 i en el marc de Cosmetorium, la fira de referència de la cosmètica a
nivell nacional, vam obtenir el reconeixement de la indústria pel nostre ingredient Nectaria
Lithops™.

Aquests premis, organitzats per la Societat Espanyola de Químics Cosmètics, avalen el
perfil innovador de les novetats presentades en la fira sota el lema “Clean Beauty, menys
és més”, valorant conceptes cosmètics sostenibles que tenen com a eix central el
respecte per les persones, el seu benestar i el del medi ambient. 

Presentem Nectaria Lithops™ a través d'una fórmula denominada LET IT BEE, un nèctar
nutritiu que cuida la pell i la hidrata en profunditat. La fórmula contenia com a principi actiu
el nostre ingredient i el jurat va valorar molt positivament el concepte, contingut i textura
de la mateixa mitjançant un Premi Accèssit a aquesta proposta de formulació. 

Recentment, Nectaria Lithops™ ha estat també reconeguda amb la medalla de plata dels
BSB Innovation Awards. En la seva edició de 2022, aquests premis impulsats des d'Alemanya
i de referència mundial han reconegut al nostre producte biotecnològic en la categoria
d'Actius pel seu enfocament creatiu gràcies al seu mecanisme d'origen vegetal que
permet optimitzar la producció de vitamina D en la pell. 

Aquest reconeixement de la indústria posa sobre la taula i valora l'esforç intensiu en el
desenvolupament de nous ingredients dut a terme pel departament d'I+D+i de Vytrus. Un
impuls per a continuar apostant per la recerca del nostre equip que treballa amb rigor
científic i passió per les plantes i la seva aplicació al sector cosmètic.

https://www.vytrus.com/es/natural-active/nectaria-lithops/


Alejandro Guirado
Responsable de
Comunicació i

Màrqueting

Un dels públics centrals de Vytrus i cap al qual la companyia dirigeix les seves innovacions
és el client. 

Com a proveïdor d'ingredients, el negoci de Vytrus està focalitzat a atendre la demanda
tant de fabricants cosmètics com de marques cosmètiques que busquen incorporar
principis actius que atorguen propietats a un producte cosmètic, bé sigui una crema,
sérum, gel o desodorant, entre altres.

En relació amb els seus clients, i la xarxa de distribuïdors a través de la qual es
comercialitzen els actius en els 5 continents, la companyia aposta per un departament de
Màrqueting i Comunicació que té com a propòsit comunicar la ciència i bondats de les
innovacions de Vytrus d'una forma precisa i transparent, així com vetllar per la imatge i
reputació de l'organització.

5.4 Relació amb clients i
mercats

Nova identitat visual i web
La identitat visual d'una companyia està formada per un conjunt d'elements gràfics que
han d'anar alineats amb el missatge que comunica la seva marca i assegura que la seva
imatge sigui coherent i consistent.

Vytrus ha dut a terme una actualització de la seva identitat visual i per a això, parlem
amb Alejandro Guirado, Responsable de Comunicació i Màrqueting de Vytrus.



Vytrus venia necessitant una renovació de la seva identitat visual, tant en la seva
imatge corporativa com a nivell de portafoli de productes.

La companyia ha estat experimentant canvis positius i de creixement a nivell de
facturació, equip humà, mercats en els quals som present, i la nostra estratègia i
enfocament cap als nostres públics. Aquesta evolució organitzativa, al costat de la
nostra incorporació al mercat BME Growth, ens va animar a millorar la identitat visual
per a mantenir aquesta coherència entre el que Vytrus és i la imatge que transmet a
tots els seus stakeholders. 

En aquest procés de transformació, treballar la nova identitat de marca ha estat un
repte molt motivador i ha suposat renovar tant el nostre logo i els elements gràfics
que l'acompanyen i que fan al·lusió al que som, com la imatge dels nostres productes.

Una nova etapa on l'empresa mostra la seva autèntica ànima i el seu compromís de
relacionar-se d'una forma creativa amb el seu equip, clients, distribuïdors, accionistes,
proveïdors i col·laboradors a tot el món.

De moment molt positivament! Hem presentat una nova web corporativa amb una imatge fresca, que combina tant la
ciència i tecnologia de cèl·lules mare vegetals, com a base de treball, com el nostre enfocament cap a la cosmètica. 

A més d'un millor disseny, navegabilitat i experiència d'usuari, hem afegit noves seccions com a propostes creatives
de formulació amb els nostres actius, tendències cosmètiques, així com una àrea privada que dona accés als nostres
clients a un espai d'exclusiu i on facilitem major coneixement sobre les nostres tecnologies, productes i altres
materials de valor afegit. D'aquesta manera, acompanyem i donem suport al nostre client en el seu viatge amb Vytrus.

A més, hem afegit una secció per a la comunitat inversora amb informació financera i rellevant sobre la companyia,
seguint el nostre compromís de transparència amb el mercat com a empresa cotitzada.

Alejandro, recentment heu canviat el vostre logo i imatge. Què ens pots explicar 
 d'això?

I nova web renovada. Com impacta això en la vostra relació amb els clients i altres públics?

Plantes Innovació Ciencia Passió de l'equip
La nostra font
d'inspiració. Ens
expliquen històries
sorprenents sobre
el funcionament de
la naturalesa

És central en el nostre
esforç per crear nous
conceptes per al
mercat cosmètic

Que potencia la
recerca de Vytrus
basada en la
biotecnologia

Que ens permet fer
realitat una història,
cuidant-nos els uns
als altres i travessant
fronteres

Una imagen completa i renovada que gira entorn a 4 eixos:



Nou canal: Vytrus TV

La comunicació amb els públics evoluciona i, des de fa temps, sorgeixen tendències com
l'ús de vídeos per a interaccionar amb el target de la companyia. Una millor manera de
transmetre el coneixement i proposta de valor d'una empresa.

En la vostra web, veiem que heu llançat un nou canal TV. En què consisteix aquesta
iniciativa, Alejandro?

És una iniciativa impulsada pel departament de Màrqueting i que ha comptat amb la
col·laboració tant de la direcció de Vytrus com d'altres departaments implicats.

Es tracta d'un nou espai exclusiu per a clients on combinem ciència, naturalesa i passió en
vídeo-càpsules on el nostre equip mostra la biotecnologia darrere dels nostres murs, les
plantes en les quals Vytrus s'inspira i el per què dels conceptes que llancem al mercat i
com els nostres actius 100% naturals poden formular-se de manera còmoda en productes
cosmètics.

El canal Vytrus TV conté peces audiovisuals on l'equip explica com treballar amb les
plantes d'una forma diferent i innovadora des de la biotecnologia per a obtenir el poder
real de la naturalesa i crear nous conceptes i aplicacions cosmètiques. Un projecte viu del
qual ens sentim molt orgullosos i amb el qual volem continuar estant prop de la nostra
clientela per a aportar un valor afegit únic a través de la nostra essència com a
companyia.

El canal inspirat per plantes per a la cosmètica

Descobreix
més

https://www.vytrus.com/vytrus-tv/
https://www.vytrus.com/vytrus-tv/


Donatiu a Aldeas Infantiles de Barcelona, per a beques que cobreixin les necessitats
bàsiques de joves.
Donatiu al Banc d'Aliments de la Creu Roja de Sabadell, resultant de les piscines
nedades per l'equip de Vytrus en una jornada solidària a Badia del Vallés.
Participant en la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja de Terrassa.

En aquests 2 anys, s'ha continuat desenvolupant aquest projecte, malgrat les dificultats
que ha comportat la pandèmia. Hem posat en marxa el Comitè de RSC de Vytrus, en el qual
participa voluntàriament tot l'equip de la companyia, amb l'objectiu de fer una mirada
crítica de dins cap a fora, en tot el que fem i com ho fem, per a posar en el centre de
Vytrus la sostenibilitat, buscant àrees de millora en tots els àmbits i creant un major
compromís per generar un impacte positiu. I la veritat és que han sorgit moltes i
interessants iniciatives! Fins i tot un concurs, Vytean Waste, per a optimitzar recursos i
residus amb premis en metàl·lic per als guanyadors, les accions dels quals s'estan
implantant aquest any 2022.

Hem treballat posant especial èmfasi en el compromís social de Vytrus, que comporta la
creació de consciència de comunitat en l'entorn més pròxim, local i en el qual creix i
desenvolupa la seva activitat. S'ha contactat i mantingut converses amb diferents entitats
socials, estaments locals i altres, que esperem en breu puguem materialitzar en aliances
per al bé comú i per a crear valor compartit. 

Igualment, i més tenint en compte el patiment pel qual passen les entitats socials, per les
greus conseqüències de la pandèmia, hem seguit aportat el nostre granet de sorra de
solidaritat amb diferents accions compartides amb l'equip a Catalunya:

La RSC de la nostra companyia està vertebrada per 4 pilars essencials i transversals: les
Persones, el Planeta, l'Empresa i el Compromís Social. Descobrim cadascuna d'elles!

5.5 Responsabilitat social
corporativa
L'ADN de Vytrus el conformen les plantes i les persones, a través del qual construeix el seu
compromís de Responsabilitat Social Corporativa, interconnectant els eixos transversals
de la seva organització amb els 10 Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides i els 17
objectius del Pacte Mundial de l'ONU per a 2030.

Després que en 2020 Vytrus ordenés la seva Responsabilitat Social Corporativa,
estructurant-la en un projecte actual i de futur, la companyia va llançar el seu programa
complet de RSC en 2021, pilotat per Conxita Rusinés, Responsable de Persones i
Responsabilitat Social Corporativa de Vytrus.

Conxita Rusinés
Responsable de Persones i

Responsabilitat Social
Corporativa

Després de llançar la RSC de Vytrus en 2021, què ens expliques d'aquest primer any,
Conxita?

Aquest és el punt de partida per a impregnar els profunds valors de Vytrus, integrats en la
pròpia activitat, a tota l'organització i en tot el que fa Vytrus. Com que la RSC de Vytrus es
basa en les persones, l'equip humà és un dels principals actius i objectius prioritaris de la
seva cadena de valor, per la qual cosa és aquest qui la fa créixer i defineix la consciència
de la responsabilitat social de l'empresa.



Conveni amb la Universitat de Jaén per a la protecció i conservació de l'espècie Sarcocapnos crassifolia

Col·laboració amb el IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Catalunya) per a investigar i
preservar més de 80 varietats tradicionals catalanes d'olivera

Custòdia d'un bosc singular en Vall de Sant Iscle de Colltort (Catalunya), a través de l'associació Sèlvans per a
preservar-lo durant 25 anys, com una reserva forestal d'alt valor ecològic, evitant així el seu tala

Vytrus avala un model de negoci que fa possible la combinació d'Innovació i Sostenibilitat amb el progrés
econòmic, compromesos al màxim amb el respecte al planeta i al consumidor.

En Vytrus creiem fermament en la cosmètica sostenible: “Retornar a la naturalesa el que la naturalesa ens dona”,
un projecte de compromís de Vytrus amb el planeta i amb la naturalesa. Prova d'això és el nostre projecte “Una
inversió Socialment Responsable”: els ingredients cosmètics de la companyia destinen un percentatge de la
seva facturació a col·laborar amb projectes socials, científics i/o de recerca relacionats amb la preservació del
patrimoni natural, del medi ambient i protecció de les plantes. A continuació, es detallen els projectes actuals
amb els quals volem generar un impacte positiu en la naturalesa:

L'equip humà de Vytrus, les seves persones, és un dels principals actius de la seva cadena de valor. Vytrus pretén
motivar i implicar el seu equip en la presa de decisions, situant-lo en el cor del negoci i fent ambaixadors de
marca als seus col·laboradors.

Potenciem el seu desenvolupament, permetent explotar les seves capacitats, incrementant la seva eficiència i
productivitat, amb l'objectiu que l'equip estigui satisfet amb tot allò que aporta a Vytrus i se senti motivat i feliç.

 “La captació i retenció del talent es troba entre els principals objectius de l'estratègia de Responsabilitat Social
Corporativa de Vytrus”, afirma Conxita.

I no sols l'equip, els clients i els accionistes són els pilars de Vytrus, sinó que existeixen altres grups d'interès clau
per al desenvolupament de la nostra companyia: distribuïdors, proveïdors, col·laboradors i altres, als quals es
tracta d'una forma directa i personal, amb atenció i respecte. Sense oblidar que, malgrat ser un negoci B2B
(Business to Business), els qui estan darrere de cada crida, mail i reunió són persones.
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Participació en la reforestació d'una àrea incendiada de Collserola 
Donatiu a l'Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona
Fent una aportació al Banc d'Aliments de la ciutat de Terrassa 
Donatiu a Llogarets Infantils de Barcelona, per a beques que cobreixin les necessitats bàsiques de joves.
Donatiu al Banc d'Aliments de la Creu Roja de Sabadell, resultant de les piscines nedades per l'equip de Vytrus en
una jornada solidària a Badia del Vallés.
Participant en la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja de Terrassa.

El compromís de Vytrus es fa patent en el seu entorn social més pròxim a través de la solidaritat i cooperació a
Catalunya: 

Promovem la divulgació del coneixement, participem en l'organització de formacions en diferents organismes,
universitats i escoles i acollim estudiants de pràctiques de final de cicle i carrera, creant oportunitats d'ocupació. La
majoria de persones dels nostres equip van començar com a estudiants en pràctiques i segueixen avui dia en la
companyia. Es valora “el començar des de zero”, aprenent, creixent i aportant una visió humil al treball exercit en
Vytrus.

La companyia aspira en els pròxims anys a crear aliances de proximitat amb entitats, associacions i projectes amb
els quals compartim sinergies, amb la condició de contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).

Alineats amb la nostra filosofia, estem compromesos amb una rendibilitat econòmica sostenible, caracteritzada per
un creixement econòmic de l'empresa sostingut en el temps alhora que compromès amb la responsabilitat social
corporativa i de l'entorn.

En Vytrus ens basem en un principi de cosmètica conscient: una nova manera d'actuar de la indústria cosmètica, ser
natural de veritat, ingredients i fórmules naturals, eficaces i que cuidin el medi ambient. Comprometent-nos a
conservar la naturalesa, protegir la biodiversitat vegetal i els recursos genètics del planeta. Creiem així que la
naturalesa és la font més potent de salut i bellesa. 

La consciència és una actitud que caracteritza a l'estratègia empresarial de Vytrus. Les decisions i les línies
d'actuació són coherents i integres amb els seus valors, i en tots els àmbits en els quals es desenvolupa.

Utilitzem els recursos naturals de l'entorn més immediat, entenent que la sostenibilitat global comença en l'àmbit
local i més pròxim. 

Aquesta consciència ha portat a Vytrus a aconseguir la certificació Ecovadis (Medalla Platinum) en el seu segon any
d'avaluació. Ecovadis és una plataforma internacional de qualificació global mitjançant un programari que avalua la
Responsabilitat Social Empresarial, en més de 75.000 companyies de tot el món. Abasta els sistemes de gestió no
financers: l'impacte en el medi ambient, pràctiques laborals, drets humans, ètica i compres sostenibles. Aquesta
Medalla Platinum inclou a Vytrus en l'1% de les empreses a nivell mundial que aconsegueix aquesta categoria.
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A mesura que l'economia mundial es recupera de la pandèmia de la Covid-19, el creixement dels
ingredients cosmètics en 2022 tindrà un canvi significatiu respecte a l'any anterior. Segons
MarketWatch durant els pròxims cinc anys, el mercat d'ingredients cosmètics registrarà una
CAGR del 3,6% en termes d'ingressos, superant el mercat global els 32 mil milions de USD per a
2027.

Tot i així, igual que al 2021, el present exercici s'ha iniciat de nou amb núvols a l'horitzó. La invasió
d'Ucraïna per part de Rússia, a més del drama humanitari que està generant, ha incrementat de
manera significativa, alguns dels problemes macroeconòmics amb els quals vam tancar l'any
passat. Entre ells destaca poderosament el procés inflacionari de béns i serveis, especialment
l'increment del preu de l'energia i el desproveïment a nivell internacional de determinades
matèries primeres.

Vytrus, com qualsevol empresa, pot veure's afectada pels efectes de la major pujada dels
costos energètics i els preus industrials des de la dècada de 1970. En qualsevol cas, la
singularitat del model de negoci de Vytrus ens fa molt menys permeables a aquestes tensions
inflacionistes que altres companyies del sector dels ingredients cosmètics o de la indústria en
general.

D'una banda, Vytrus és independent del mitjà per a desenvolupar i produir els seus productes a
partir d'una espècie vegetal. Obtenim una sola vegada les cèl·lules mare de l'espècie vegetal
amb la qual volem treballar i a partir d'aquí tot el procés de recerca i producció es realitza en les
nostres instal·lacions. Som “jardiners 2.0”. En pocs centenars de metres quadrats som capaços
d'obtenir moltes tones de productes altament eficaços i 100% naturals.

D'aquesta manera, encara que el preu de l'energia i el cost de reactius i fungibles pugi de forma
molt important, els seus efectes en la nostra cadena de costos té un impacte relativament baix. 

Per contra, la indústria basada en extractes vegetals conreats precisa de moltes hectàrees de
terreny que han de mantenir-se amb una despesa energètica major, el consum d'un 99% més
d'aigua i l'ús ingent d'una varietat de matèries primeres molt més sensible a les recents alces de
preus.

Malgrat tot això, els primers mesos de 2022 ens reafirmen en els nostres objectius de
creixement i en què el procés inflacionari actual tindrà un impacte limitat en el negoci de Vytrus
Biotech.

99% 99%
estalvi d'aigua menys d'ús de sòl

cultivable

Una tecnologia sostenible i un
model de negoci solvent



L'any 2021 ha estat un exercici en el qual Vytrus ha continuat aportant valor afegit als seus
clients, accionistes, col·laboradors i la societat en general.

La companyia ha presentat els millors resultats de la seva història en el segon any de la
pandèmia, sent això prova que el seu model de negoci continua essent solvent i en línia amb
el propòsit i eixos estratègics que es van marcar des de l'equip directiu.

En aquest any de creixement i bons resultats, l'equip de Vytrus ha jugat un rol clau pel seu
esforç, passió i compromís per oferir a la indústria cosmètica innovació i nous conceptes.
Una innovació basada en la biotecnologia de les cèl·lules mare vegetals, que a més d'aportar
un alt valor afegit al seu sector i generar riquesa, contribueix a continuar apostant per un
model de negoci sostenible i respectuós amb el planeta i les persones.

Gràcies a tota la comunitat inversora que ens acompanya en aquest camí d'il·lusió,
creixement i voluntat per marcar la diferència en sectors tan prometedors com són la
biotecnologia i la cosmètica.

Equip Vytrus Biotech

Gràcies 




