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Us presentem el nostre primer informe corporatiu anual, un pas més endavant en la trajectòria

empresarial de Vytrus i on l'eix central sou vosaltres, el grup d'accionistes.

La motivació de l'informe anual ve donada per la voluntat de la companyia d'establir un canal

oficial de comunicació oberta amb un dels principals grups d'interès de Vytrus: les seves

inversores i inversors. 

Existeix el desig d'integrar a l'accionista a l'ecosistema d’stakeholders rellevants d'una forma

pròxima, transparent, equitativa i inclusiva; com a mostra d'agraïment per la confiança del

col·lectiu inversor que ha apostat per un projecte empresarial sòlid, de present i de futur, basat en

una biotecnologia capdavantera. Una companyia que neix com a negoci sostenible i que té com a

eix estratègic impactar de manera positiva, no només en els seus grups directes d'interès, sinó

també en la societat i en l'economia en general.

Al llarg de l'informe, us convidem a conèixer:

Entrevista amb els fundadors: coneixerem de primera mà la visió estratègica de Vytrus des

del prisma dels socis fundadors que van arrencar aquest projecte que avui és una realitat

empresarial i industrial
 

Un viatge des de l'origen: de manera visual i fresca, farem un recorregut des dels

començaments de la companyia fins a dia d'avui
 

Informació financera: presentarem de forma resumida tant els principals ràtios de l'evolució

del negoci com un desglossament detallat de les xifres auditades de la companyia, dins del

compromís d'informació amb el nostre accionariat 
 

Fites 2020: resumirem els majors assoliments de Vytrus Biotech des dels diferents àmbits

organitzacionals (Finances, Recerca + Desenvolupament + Innovació, Comercial i

Responsabilitat Social Corporativa)
 

Perspectives de futur: compartirem els principals indicadors de creixement dels nostres

sectors afins i obrirem la porta a les perspectives a mitjà i llarg termini de Vytrus en relació

amb la seva incorporació a un Mercat borsari

Donem la benvinguda a

les persones que formen

part de l'accionariat de

Vytrus Biotech, S. A.
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Des de petit, vaig ser un amant de la naturalesa i la biologia fins que vaig posar el focus en el

sector biotecnològic al descobrir quant aportava aquest camp a millorar la qualitat de vida de les

persones. 

Venia de treballar en les àrees d'R+D, gestió del client i control de qualitat d'altres empreses i

sempre vaig tenir inquietuds pel món de la innovació. Em vaig creuar en el camí amb l’Òscar a la

Universitat de Barcelona i quan vam veure l'elevat potencial d'aplicació industrial de la tecnologia

de cèl·lules mare vegetals, vam decidir aventurar-nos i fundar el que avui és Vytrus Biotech.

Vam néixer l’any 2009 com spin-off de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, dins

d'un grup de recerca amb gairebé 50 anys d'experiència en la tecnologia de cultius cel·lulars

vegetals. Avui ens hem convertit en una empresa plenament industrial i independent de la

universitat, que centra la seva activitat en el desenvolupament, producció i comercialització

d'ingredients actius d'alt valor afegit procedents de cèl·lules mare vegetals, principalment per al

mercat cosmètic, i també per al sanitari.

Co-lidero l'estratègia de la companyia juntament amb l'Òscar i, a nivell operatiu, exerceixo com a

Director General i d'operacions i em dedico a l'optimització dels processos organitzacionals,

millorant la qualitat dels nostres productes i del nostre servei per a clients i distribuïdors, dirigint

l'estratègia corporativa al costat del Comitè de Direcció.

Albert Jané
CEO, COO i 
co-fundador

 Albert: Biotecnòleg, Bioquímic i amb Màster en Ciències Farmacèutiques. D'on vens i

com vàreu fundar Vytrus?

En què consisteix aquesta tecnologia i quina revolució suposa per al sector biotech?

Es tracta d'una tecnologia disruptiva desenvolupada per poques empreses cosmètiques a nivell

mundial, essent Vytrus Biotech la primera en tot el territori nacional i de les poques en el món que

l'aplica a cosmètica i dermocosmètica. Una tecnologia amb potencial d'aplicació dermatològica,

farmacèutica, nutricional, veterinaria i per a alimentació funcional.

El model de negoci de Vytrus està basat en la tecnologia de cultius cel·lulars vegetals, on

patentem l'ús de determinats productes. L'aposta per aquest model ve donada per dos factors

disruptius, competitius i diferencials respecte a altres empreses del sector:

Sinergia molecular Sostenibilitat

El grup d'accionistes de Vytrus confia avui dia en el nostre projecte empresarial, però qui pilota de

primera mà l'estratègia corporativa i el futur del negoci?

El duo biotech està format pels nostres dos líders i fundadors, Albert Jané i Òscar Expósito. Tots

dos apassionats per la biotecnologia, el món vegetal i els negocis des de diferents prismes, però

sempre en consonància i formant un equip que es complementa, s'entén i eleva la categoria del

management de la companyia. Us convidem a conèixer-los una mica més a fons.



En treballar amb cèl·lules mare vegetals, podem captar tots els

compostos actius i, per tant, tot el potencial de les plantes. La

naturalesa, durant milions d'anys, ha desenvolupat sistemes per a

protegir-se de l'entorn consistents en còctels rics en molècules actives.

La barreja de diferents compostos actua sinèrgicament, obtenint una

major efectivitat que un únic compost concentrat, la Sinergia Molecular.

A Vytrus, obtenim de manera sostenible tot el potencial de la planta i

traslladem les seves propietats regeneratives a cura de la pell, el pèl i

les afeccions cutànies a través de productes naturals d'alta eficàcia i

qualitat.

Gràcies a la nostra tecnologia, obtenim productes ecològics (producció

amigable amb el medi ambient i sense fer ús d'herbicides i pesticides,

reducció de la petjada de carboni i ús d'aigua i sòl cultivable), extractes

moleculars únics (modulació del mecanisme cel·lular, produint major

quantitat de principis actius a partir d'una cèl·lula mare), mitjançant un

subministrament constant i il·limitat i condicions de producció

controlades (independència de condicions meteorològiques,

geopolítiques, etc.)

SINERGIA
MOLECULAR

SOSTENIBILIDAD

Avantatges competitius de Vytrus Biotech

Justament hi estem treballant, gràcies a les últimes rondes d'inversió i finançament, que ens han

permès incrementar la nostra capacitat productiva i fer més escalable el model de Vytrus. 

Segons els nostres estudis interns i en base al volum dels nostres ingredients venuts i aplicats en

fórmules cosmètiques finals, almenys més de 3 milions de persones en el món es beneficia

actualment dels estàndards de qualitat que contenen els nostres ingredients actius per a la cura

personal i de la pell. 

El nostre model de negoci, basat en un alt grau d'innovació tecnològica, ens empeny a aspirar a ser

una empresa amb una rendibilitat en línia amb les empreses que lideren el sector.

Com per a moltes companyies, 2020 ha suposat una època de canvis, estrès emocional i incertesa,

que podríem resumir en una paraula clau: adaptació. Encara que sembli obvi, hi havia dues

prioritats que coexistien: la seguretat de l'equip i la continuació del negoci per a la subsistència de

l'empresa en el seu conjunt.

Al començament de la crisi sanitària, vam implementar ràpidament estrictes mesures d'higiene i

neteja en les nostres instal·lacions alhora que vam adaptar els protocols de treball i acció amb

l'objectiu d'evitar infeccions potencials en el nostre equip. De manera que, es van dividir els equips

de producció i laboratori per a evitar el major nombre possible de persones en Vytrus.

Un departament clau era el d'R+D. Degut a l'alta sofisticació de la nostra tecnologia, les nostres

instal·lacions ja tenien condicions d'esterilització extrema, sales netes i un control estricte de la

qualitat de l'aire. No obstant això, vam impulsar aquestes mesures de seguretat al màxim alhora

que vam establir aquests torns rotatius per a maximitzar la seguretat i salut de l'equip de

laboratori.

Mentrestant, tot el personal d'oficina (vendes, administració, màrqueting) va ser destinat a casa

per a treballar 100% des de casa amb els seus corresponents equips informàtics proveïts per

l'empresa, i així preservar la seva seguretat i operativitat. Va suposar un repte bastant assolible

atès que Vytrus ja havia realitzat prèviament una bona implementació digital respecte als

servidors i sistemes de la companyia. D'aquesta manera i gràcies al reforç de les mesures, la passió

i la paciència de l'equip, vam mantenir la qualitat del servei als nostres clients i col·laboradors. 

Malgrat la convulsió de l'any passat, la família Vytrus continua sana i estàlvia i el negoci continua

creixent. L'equip no només s'ha mantingut, sinó que ha augmentat al llarg d'aquests mesos, en

una clara aposta per la retenció i captació del talent. La nostra companyia ha lluitat i s'ha

mantingut forta, malgrat les vicissituds. Estic molt orgullós del treball realitzat per totes i tots!

2020 ha estat un any complicat. Com ho heu viscut des de Vytrus?

Què ens pots avançar sobre l'evolució del negoci durant 2020?

Evidentment en els mesos d'abril i maig el negoci va patir un impacte important. La situació

d'incertesa i paràlisi a tot el món va crear unes setmanes i mesos d'alentiment de la indústria en

general. Però, a partir d'aquest moment, gràcies a l'esforç tant de l'equip de Vytrus com de tots

els nostres partners en els diferents països on venem, hem aconseguit remuntar i complir amb les

expectatives que teníem prèviament a la pandèmia. Concretament, aconseguim acabar l'any amb

un creixement del 40% en les vendes, un break-even operatiu i una posició financera còmoda, així

que malgrat tot el succeït durant el 2020, estem molt contents amb el resultat.

L'escalabilitat és un aspecte clau del negoci, Albert.



L'Òscar és l’altra meitat d’aquest equip cocreador de
Vytrus i ens obre les portes a un món d’innovació,
ciència i de creure l’inimaginable:

Òscar Expósito
CEO, CSO i 
cofundador

Apassionat de les plantes i la botànica, Òscar. Com aterres en cosmètica?

Sincerament? Per casualitat! El meu perfil és 100% científic botànic: soc biòleg i Doctor en

Biotecnologia Vegetal i vam veure que la nostra tecnologia tenia aplicació en sectors com el

farmacèutic. En aquest àmbit, les inversions inicials eren importants i vam veure que en cosmètica

també podíem aportar molt de valor, on el camí per a arribar era més assequible. 

Descobrim que, dins de la indústria cosmètica, hi havia un alt estàndard tècnic i científic, molt de

talent i moltes persones que treballen per a fer les coses bé, de manera rigorosa i segura. Un

sector molt professionalitzat que complia amb els nostres objectius i la nostra filosofia.

Com a director científic i CEO, soc corresponsable de l'estratègia de l'empresa. Aquest rol, on em

complemento amb Albert, el qual m'apassiona i li dedico gran part del meu temps, és basa en la

conceptualització i creació de nous ingredients actius cosmètics.

La nostra filosofia no es centra en la simple cerca d'un antiarrugues. Observem aquelles coses

extraordinàries que la naturalesa fa. Veiem com les plantes, gràcies a les seves habilitats innates,

són capaces elles soles de solucionar uns determinats problemes, i nosaltres adaptem aquest

procés fisiològic vegetal i per aplicar-ho a la cura capil·lar i de la pell en el nostre benefici.

I els ingredients actius de Vytrus han estat premiats a nivell internacional per la

indústria!

És increïble, però sí. Sempre hem confiat en la nostra tecnologia, innovació i productes, però hem

estat prudents perquè competíem amb grans companyies multinacionals del sector de tot el món.

Per segon any consecutiu, hem estat reconeguts amb el primer i segon premi a l'Ingredient Més

Innovador del Món 2020 amb dos dels nostres últims llançaments al mercat (Kannabia Sense i

Deobiome Noni™). La indústria cosmètica ha guardonat la nostra innovació, igual que l’any 2019

amb el mateix primer premi, fruit de l'esforç, compromís i il·lusió de l'equip Vytrus. Això suposa un

gran aval de fiabilitat, qualitat i potencial davant de la nostra cartera de clients, accionistes,

distribuïdors i proveïdors.



L'equip humà. Què ens pots dir d'ells? Com heu atret i retingut el talent?

Les persones són l'eix central de Vytrus i sense ells, no arribaríem fins on estem ara. És un equip

compromès, creatiu, amb ganes de fer coses noves i enfrontar-se a reptes, amb un nivell alt

d'autoexigència, crítica constructiva i rigor. Un meravellós grup de diversos àmbits (biotecnologia,

farmàcia, biologia, comunicació, finances) que generen una sinergia multidisciplinària i variada que

fa possible complir aquest somni que té el seu origen i inspiració en la naturalesa. 

Sempre diem que les persones venen a Vytrus per un gran projecte il·lusionant i es queden per

l'equip: companyonia, consideració, empatia, estar bé en el seu lloc de treball i una comunicació

oberta, transparent i bidireccional. És una part intangible de la seva recompensa per quedar-se

amb nosaltres.

Com encaixa el paradigma actual de la sostenibilitat amb el model de negoci de Vytrus?

Vytrus neix com un negoci sostenible i és l'eix de la nostra organització. Històricament, la

sostenibilitat ha estat una qüestió de posicionament de marca i un valor més dins de l'empresa.

Avui dia, sent cada vegada més conscients dels problemes ambientals i l'impacte que la nostra

activitat i la nostra pròpia existència té en el planeta, la sostenibilitat és una condició

indispensable per a la indústria actual i de futur, un pilar i eix central dins de l'organització. 

Com comentava l’Albert, un dels punts clau del model de Vytrus és la seva sostenibilitat des de

l'origen. La nostra tecnologia ens permet interactuar amb la naturalesa de manera respectuosa,

inspirant-nos en ella i aplicant uns procediments de recerca, desenvolupament i producció

sostenibles. Reduïm gairebé al 100% l'ús de sòl i aigua necessaris per al cultiu de les cèl·lules mare

vegetals, sent un aspecte diferencial respecte als extractes vegetals tradicionals. 

La indústria ha de tenir en compte el seu impacte en la naturalesa, els seus recursos limitats, i ser

responsable tant dins com fora de la companyia.

Quins reptes creus que afronta el sector cosmètic i que t'agradaria compartir amb

nosaltres?

Un canvi important que ja té lloc i continuarà marcant les agendes és entendre com funciona

realment la nostra pell i el nostre organisme. Fins ara, la cosmètica consistia a embellir la pell i

hem descobert que també pot i ha de tenir efectes beneficiosos per a la salut de la nostra pell. 

D'altra banda, els últims avanços en neurocosmètica han demostrat que la pell i el cervell estan

connectats i que es poden comunicar. Un repte serà com fer que la cosmètica et faci estar millor,

sentir-te feliç. El que podrem reivindicar a nivell regulador es convertirà en tot un dilema. La

cosmètica està fent passos gegants en el benestar personal i això suposarà un repte per al sector.

I un altre tema clau serà l'ús de conservants. La manera en què es fabrica i concep un cosmètic avui

serà molt diferent al que es farà en el futur. D'aquí a un temps pot ser que veiem cosmètics que es

conservin en nevera, amb una caducitat més curta, acostant-nos més a la indústria farmacèutica.

Cosmètics que siguin més compatibles amb la vida microbiana. Tenir productes segurs, eficients i

respectuosos amb el nou paradigma: el microbioma (conjunt d'organismes vius que habiten en la

pell) és imprescindible per a la salut de la pell.
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Fundació de l’empresa derivada de la
Facultat de Farmàcia, Universitat Barcelona

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

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

2017

2017
2019

2019

2020

Primer ingredient propi i
internacionalització

2ª ronda de 960 mil euros per l’expansió
internacional

3ª ronda (600 mil euros) per donar impuls a
la fase industrial (R+D+i i vendes) i duplicar
instal·lacions (de 300 a 600 m2)

Dupliquem les vendes passant de 14 a 24
països

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

a Espanya)

2009

2011
2012

2013

2014

2016

Premi Ingredient Cosmètic Més Innovador del Món
2020 (primer i segon premi)
Ampliació de les nostres instal·lacions (1.100 m2)
Concessió 500 mil euros RETOS del Ministeri per
R+D
Break-even point
Transformació en Societat Anònima
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Vytrus va vendre els seus actius en 24 països de tot el món i malgrat el terrible

impacte de la pandèmia provocat per la Covid-19, va obtenir creixements molt

notoris a Europa i, en menor mesura, als Estats Units d'Amèrica. 

Resulta molt destacable que amb aquest significatiu increment de les vendes la

companyia hagi triplicat el seu EBITDA fins els 591 mil euros, suposant un 35% de

la seva xifra de negoci. L’EBITDA (beneficis abans d'impostos, interessos,

provisions i amortitzacions) és un ràtio que et permet saber de manera ràpida i

senzilla si el teu negoci és rendible o no, ja que representa el benefici brut

d'explotació calculat abans de la previsió de les despeses financeres.

Aquesta escalabilitat entre el creixement de les vendes de l'empresa i el seu

benefici operatiu s'ha obtingut, en primer lloc, a l’haver aconseguit una massa

crítica suficient de vendes que permet absorbir els costos fixos. Però, sens dubte,

l'aposta per la inversió en la capacitat productiva, l'automatització i optimització

de processos de producció, així com el rigor pressupostari -tots els costos

d'explotació van créixer per sota de les vendes-, han permès augmentar el seu

EBITDA exponencialment i obtenir caixa positiva per primera vegada en la seva

història.

La companyia aconsegueix així una fita en la seva trajectòria: el break even

operatiu, obtenint un Cash Flow brut de més de 60 mil euros. És a dir, la

companyia va ser capaç amb les seves vendes de finançar tots els seus costos,

incloent la inversió en activitats de R+D+i. Durant el 2020 només va ser necessari

finançar parcialment la inversió en equipament industrial i els venciments del

deute financer.

Ingressos totals (milions €) Xifra de negoci (milions €) EBITDA (milions €)

EBIT (milions €) Resultat Net (milions €) Cash Flow Operatiu (milions €)

Inversió en R+D+i (milions €) Inversió en Capex (milions €) Deute Financer Net/EBITDA

1,75 M€ 0,59 M€ 1,7 M€ 
(+37% vs 2019) (+40% vs 2019) (+197% vs 2019)

0,21 M€ 0,06 M€ 0,22 M€ 
(+100% vs 2019) (+100% vs 2019) (+100% vs 2019)

0,53 M€ x 1,530,23 M€ 
(-5% vs 2019) (+27% vs 2019) (-19% vs 2019)

L’any 2020 Vytrus Biotech va batre el seu propi rècord i previsions de facturació, aconseguint 1,7 milions d'euros de
xifra de negoci al tancament de l'exercici, la qual cosa suposa un increment del +40% respecte 2019. 
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Precisament la inversió en R+D+i va tornar a superar el mig milió d'euros per segon any consecutiu

(526.685 €), essent aquest aspecte absolutament clau en l'aposta de Vytrus per convertir-se en un

referent de la innovació en el sector de la biotecnologia vegetal. En el 2019 la inversió va ser un

5% superior ja que en aquest exercici es va destinar una partida pressupostària extraordinària per

a llançar un producte innovador que el mercat demandava insistentment.

Vytrus Biotech va destinar també més de 230 mil euros a invertir en ampliació d'instal·lacions i

adquisició de nous equips en les àrees de producció, laboratori i oficines. Fruit d'això, a finals de

2020 l'empresa disposava a la seva seu de Terrassa (Barcelona) de 1.100 m² d'instal·lacions, en les

quals  continuarà invertint durant 2021 per fer front a l'expansió del seu negoci. 

Pel que respecta a la seva posició financera, Vytrus disposava a tancament del 2020 d'una posició

sanejada, amb una tresoreria de gairebé 1,1 milions d'euros i un deute financer de 1,95 milions

d'euros, essent més del 40% del deute amb institucions públiques a tipus 0 d'interès. La

companyia s'ha finançat durant 2020 amb les línies ICO-Covid que li han permès continuar

invertint en la seva expansió a un cost financer molt reduït a 5 anys (8 anys amb les extensions

ICO-Covid 19 que el Govern ha posat en marxa al 2021). Fruit del bon comportament de la

companyia, el Deute Financer Net es va situar en el ràtio de 1,53 vegades el EBITDA, millorant el

seu perfil respecte 2019 (1,84 vegades).

Els costos financers es redueixen respecte 2019 sumant 116.000 euros, 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, el pagament

per interessos que l'empresa va realitzar al 2020 va ser de 70 mil euros, que suposa poc més del

3% del cost financer efectiu.

Vytrus Biotech tanca un 2020 molt destacable a nivell financer, amb un increment del 18% del seu

balanç (6,2 milions € vs 5,2 milions € en 2019), un Fons de maniobra de prop d'1 milió d'euros que

suposa que els actius a curt termini multipliquen per 3 els passius a curt termini. Un dels objectius

de 2021 serà continuar expandint el negoci al mateix temps que consolidant les bones magnituds

financeres actuals.
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ACTIU NO CORRENT

Immobilitzat intangible

Immobilitzat material

Inversions financeres a llarg termini

Actius per impost diferit

ACTIU CORRENT

Existències

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

Inversions financeres a curt termini

Periodificacions a curt termini

Efectius i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU

2020 2019
  4.670.062 € 

  2.533.958 € 

     574.727 € 

          8.982 € 

  1.552.395 € 

  1.538.366 € 

     230.494 € 

     190.046 € 

              743 € 

        24.000 € 

  1.093.083 € 

  6.208.428 € 

  4.082.167 € 

  2.250.316 € 

     491.136 € 

          6.593 € 

  1.334.121 € 

  1.161.461 € 

     169.199 € 

     163.482 € 

              743 € 

                       -  € 

     828.037 € 

  5.243.628 € 

PATRIMONI NET

Fons propis

Subvencions, donacions i llegats rebuts

PASSIU NO CORRENT

Deutes a llarg termini

Passius per impostos diferits

PASSIU NO CORRENT

Deutes a curt termini

Creditors comercials i altres comptes a pagar

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

2020 2019
  3.609.816 € 

  3.525.280 € 

        84.535 € 

  1.955.208 € 

  1.488.340 € 

     466.868 € 

     643.404 € 

     406.191 € 

     237.214 € 

  6.208.428 € 

  3.440.698 € 

  3.340.883 € 

        99.814 € 

  1.344.479 € 

     965.491 € 

     378.987 € 

     458.451 € 

     239.929 € 

     218.523 € 

  5.243.628 € 

Compte de pèrdues i guanys abreujat

Ingressos totals

Import net de la xifra de negoci

Variació d’existències

Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu

Aprovisionaments

Altres ingressos d’explotació

Despeses de personal

Altres despeses d’explotació

Amortització de l’immobilitzat

Altres resultats

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

% de las vendes

RESULTAT FINANCER

Resultat abans dels impostos

Impostos sobre beneficis

RESULTAT NET (de l’exercici)

% de les vendes

EBITDA

% de les vendes

2020 2019 % Var
  1.748.273 € 

  1.704.903 € 

        35.126 € 

     526.686 € 

-    147.116 € 

        43.371 € 

-    948.286 € 

-    653.272 € 

-    394.783 € 

        41.550 € 

     208.178 € 

12%

-    116.581 € 

        91.596 € 

     125.300 € 

     216.897 € 

13%

     591.521 € 

35%

1.273.187 €

1.221.923 €

20.911 €

552.855 €

-    216.790 €

51.264 €

-    757.541 €

-    673.765 €

-    356.885 €

-        3.275 €

-    161.302 €

-13%

-    162.406 €

-    323.708 €

251.012 €

-      72.695 €

-6%

198.858 €

16%

+37%

+40%

 

 

 

 

 

 

 

 

+100%

 

+28%

 

 

+100%

 

+197%

Balanç de situació abreujatA continuació, es presenten els estats financers abreujats i auditats de Vytrus de l'exercici 2020 i

la seva evolució respecte l'exercici anterior:
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L'exercici 2020 ha estat un període ple de reptes,
canvis, replantejaments i nous paradigmes. On, malgrat
el grau d'incertesa a nivell global, heu mantingut la
vostra fidelitat i compromís cap a Vytrus.

Jordi Rovira
Director Financer

Les organitzacions neixen amb multitud d'objectius i el principal d'ells és la rendibilitat de la

companyia, és a dir, tenir la capacitat d'afrontar les despeses operatives amb recursos propis i

aconseguir el tan anhelat punt mort o llindar de rendibilitat: el punt en el qual els ingressos totals

per vendes s'igualen als costos totals i l'empresa comença a tenir beneficis.

2020 suposava, igual que per a moltes corporacions, una prova de foc per a Vytrus. No sols per

l'abordatge d'una situació de pandèmia global, sinó també pel que era l'objectiu estratègic i

prioritari de l'any: aconseguir el llindar de rendibilitat.

Després d'un any d'esforç per part de tot l'equip de Vytrus i malgrat la pandèmia provocada per la

Covid-19, Vytrus ha aconseguit els seus principals objectius financers per a 2020: continuar

creixent a doble dígit i aconseguir l'equilibri financer operatiu. L'empresa s'ha situat en números

verds, tant en generació de cash Flow com en resultat després d'impostos, començant a

rendibilitzar tota la inversió en R+D, capacitat productiva i expansió comercial realitzada en els

últims anys. 

Per a abordar el que ha estat una de les fites de l'any, conversem amb Jordi Rovira, Director

Financer de Vytrus.

Jordi, aconseguir el break-even en una companyia biotech. ¿Què ha suposat per Vytrus i

per tu?

Com a accionista, un dels eixos centrals d'aquesta gran família, volem que vegis un repàs d'una

sèrie d'esdeveniments i assoliments de la companyia gràcies a tot l'esforç, constància, creativitat i

passió per part dels col·laboradors de Vytrus. I quina millor manera de mostrar-ho que mitjançant

els testimonis de part de l'equip que ha fet possible un any emocionant. 5.
1 
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Per a Vytrus Biotech suposa l'inici d'una nova etapa. Durant els nostres 11 anys d'història hem passat

per diferents fases: d’start up Biotech a Biotech industrial i ara a Biotech profitable. El treball

constant del nostre equip i el suport dels nostres socis ha estat fonamental per a aconseguir aquesta

fita, i estem segurs de retornar aquesta confiança en els pròxims anys generant més valor en la

companyia en la qual han cregut durant tants anys. 

A nivell personal, suposa una gran satisfacció participar en aquesta etapa de canvi alhora que una

gran responsabilitat. El nostre objectiu és mantenir una política expansiva tant en la

internacionalització com en la innovació, al mateix temps que treballar per a augmentar la nostra

rendibilitat any rere any. 

Una de les metes estratègiques de Vytrus ha estat i continua sent la cotització en un mercat

alternatiu borsari per a potenciar el creixement de la companyia. Aquest procés de sortida a la

borsa requereix que l'empresa converteixi la seva forma jurídica en Societat Anònima. El passat 25

de juny de 2020, es va proposar i aprovar en la Junta d'Accionistes la transformació de Vytrus

Biotech, S.L. a Vytrus Biotech, S.A.



El canvi a S.A. ha estat un de les principals fites estratègiques de Vytrus. Com has viscut

aquest procés i què implica per a la companyia?

Encara que aquests processos sempre comporten dificultats jurídiques i una major dedicació de temps,

podem estar molt satisfets tenint en compte que ho hem realitzat íntegrament durant  l'any de la

pandèmia de la Covid-19. Des del mes de gener passat som una Societat Anònima, situació que, a més

de ser un requisit obligatori per a cotitzar en un Mercat Borsari, dotarà a l'empresa de majors

mecanismes i eines jurídiques per a desenvolupar el seu negoci.

Una altra gran fita de Vytrus durant 2020 ha estat l'obtenció del certificat GMP (Good

Manufacturing Practices) per a Ingredients Cosmètics. Amb aquest certificat, la companyia pot

garantir la més alta qualitat dels seus productes i processos productius, tant per als clients com

per als consumidors finals. 

D'aquesta manera, Vytrus es va situar en el top 10 d'empreses del país en obtenir aquesta

certificació i la primera biotecnològica en aconseguir-la.
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El principal motor del negoci de Vytrus és la recerca, el desenvolupament i la innovació en
ingredients d'alt valor afegit destinats al mercat cosmètic i per això requereix una especial
rellevància i una inversió constant i forta. 

La indústria de la cura personal és exigent i els nostres clients i consumidors demanden una
innovació constant en tecnologia i productes basats en l'eficàcia i la fiabilitat de la ciència.

Reconeixements a la innovació
L'any 2020, els dos últims ingredients actius de Vytrus llançats al mercat han tingut un formidable
acolliment entre els nostres públics. 

Aquests dos ingredients han suposat una revolució del mercat cosmètic (Kannabia Sense, en el
camp de la neurocosmètica; i Deobiome Noni , en el segment de desodorants biològics
alternatius) i prova d'això ha estat el reconeixement atorgat a tots dos productes en la fira
empresarial de referència del sector a nivell mundial: in-Cosmetics Global. 

Vytrus Biotech ha estat reconeguda pel Best Ingredient Award 2020 (Premi al Millor i més
Innovador Ingredient del Món) tant per Kannabia Sense (Gold Best Ingredient Award) com
per Deobiome Noni  (Silver Best Ingredient Award). Aquests premis suposen un impacte
d'incalculable valor en termes de visibilitat, no només del portafoli de productes, sinó de la
companyia com a marca sòlida i de confiança. 

La fira in-Cosmetics Global reuneix anualment els principals “key players” d'una part de la cadena
de valor de la indústria cosmètica: els proveïdors d'ingredients. Es converteix en el principal
aparador amb projecció mundial per al nostre segment, on es presenten les innovacions de l'any
davant de clients i on un jurat internacional, composat per professionals d'alt nivell de la indústria,
avalua els nous ingredients cosmètics en diferents categories.

KA

NNABIA SENSE DEOBIOME NONI

TM

TM

TM



Conversem amb la Sara, Directora Científica Executiva.

Sara Laplana
Directora Científica

Executiva

L'aposta de Vytrus per la constant recerca i desenvolupament en el seu camp és la palanca per a

mantenir-se en els nivells més alts de la innovació i continuar sent competitius en el mercat. 

En el 2020, el Ministeri de Ciència i Innovació va concedir 500.000€ a Vytrus i al Centre

Tecnològic GAIKER del País Basc per un projecte RETOS col·laboració. L'objectiu és

desenvolupar, a tres anys vista, una nova generació de tractaments d'origen vegetal per a la pell,

amb aplicacions en la indústria cosmètica i farmacèutica. Aquests productes desenvolupats en el

RETOS poden suposar accedir a un mercat dermatològic molt interessant, reduir la despesa

pública del sistema sanitari i contribuir al desenvolupament d'una tecnologia sostenible, entre

altres. 

¿Què impliquen aquests premis per l’àrea de R+D+i?

Des del departament de R+D+i es treballa intensament en el desenvolupament dels nous

ingredients de Vytrus anys abans que aquests surtin al mercat. Darrere de cada nou ingredient

actiu hi ha un treball experimental extraordinari a fi d'aconseguir, d'una banda, línies cel·lulars de

plantes úniques i, per una altra, que aquestes produeixin còctels moleculars amb bioactivitats

interessantíssimes per al sector cosmètic. Guanyar un any més el Best Ingredient Award és un

reconeixement magnífic a nivell mundial que posa en valor tot l'esforç, la dedicació i les hores

invertides per tot l'equip de R+D+i.

Sembla tot un “repte” apassionant, Sara. Quina visió té l'equip de R+D+i?

Per a nosaltres suposa una fantàstica ocasió de disposar d'una forta entrada de recursos econòmics

que ens permetrà estudiar el potencial d'algunes de les noves línies vegetals que estem desenvolupant

per a aplicacions tant cosmètiques com per al tractament de malalties dermatològiques. A més,

treballar de la mà de GAIKER ens permetrà tenir accés a plataformes d'estudis d'eficàcia in vitro i ex

vivo totalment noves que afegiran encara més valor als productes que desenvolupem gràcies a aquest

projecte col·laboratiu.

Projectant al futur
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Maria Mas
Responsable de

Formulació i
Desenvolupament

de Producte

El grup de públics d'interès de Vytrus és extens i un dels
més rellevants és el client. La nostra companyia ofereix
a l'equip tots els recursos a l'abast per a fer possible
una relació fluida, positiva i beneficiosa amb els nostres
clients des de diferents àmbits.

Formulation Hub

Maria, quin repte ha suposat per a tu la creació del propi departament de Formulació de

Vytrus?

Si 2020 no va estar prou carregat d'esdeveniments, un altre repte estava per venir. En aquesta

ocasió, parlem amb la Maria.

Crear un departament de nou sempre és un repte, en aquest cas, molt motivador! En col·laboració

amb els departaments de Comercial i Màrqueting, hem posat les bases per a establir-ho i organitzar-

ho. Ara cal consolidar-ho, donant continuïtat i ampliar les propostes que sorgeixin i es treballin des

d'aquest departament. 

D'aquesta manera, hem volgut establir una plataforma que ens permeti anar més enllà del suport

tècnic als nostres clients per a ser més proactives en la proposta de conceptes i idees de formulació

amb els nostres ingredients.

Quina importància té que Vytrus tingui el seu propi departament de Formulació davant

de clients i distribuïdors?

Crec que suposa una contribució d'alt valor afegit a la col·laboració entre el client i Vytrus. Que el

client se senti acompanyat en tot el procés de desenvolupament de les seves formulacions

cosmètiques és fonamental. El nostre objectiu és aportar idees i propostes de formulació a més de

donar suport en formulació tant a distribuïdors com a clients. 

Com pot un proveïdor de matèries primeres ajudar a un fabricant de cosmètics? 

Encara que el fabricant de cosmètics sempre tindrà un ampli bagatge, experiència i nocions en

formulació de producte cosmètic final, crec que nosaltres podem aportar-los un plus clau: coneixem

millor que ningú el potencial dels nostres ingredients i les seves possibilitats dins d'una fórmula.

L'objectiu és establir una sinergia amb els nostres clients i en aquest sentit, ens proposem donar valor

en aquest punt de la cadena i treballar junts de manera col·laborativa.



Daniel Robustillo
Director comercial

Acords de distribució
Vytrus continua mantenint el seu principal negoci en els mercats d'Europa i els Estats Units,

mentre que segueix la seva expansió i creixement a Àsia, Amèrica Llatina, Àfrica i Austràlia. 

Recentment, Vytrus ha signat dos acords de distribució del seu portafoli d'ingredients cosmètics:

un a l'Índia amb la companyia Nano Tech Chemical Brothers i un altre amb Grupo Blumos per a la

comercialització a l'Argentina, l'Uruguai i Paraguai.

Ens endinsem en l'apassionant món de les vendes i el negoci cosmètic amb en Daniel.

Un gran pas en la internacionalització de Vytrus, Daniel. Quins avantatges té l'entrada

en aquests mercats?

L'Índia suposa entrar en una de les economies emergents a nivell mundial amb més potencial. El

mercat indi està obrint-se a nous conceptes i una tecnologia com la de Vytrus encaixa per la seva

sostenibilitat i el seu enfocament basat en productes d'origen vegetal.

Accedir al mercat d’Índia representa una gran oportunitat de negoci per a un proveïdor de matèries

primeres com Vytrus, on el volum de mercat cosmètic de 1.400 milions de consumidors, el qual dona

una gran cabuda als nostres actius. Hem optat per col·laborar amb el distribuïdor comercial Nano

Tech Chemical Brothers, una companyia fresca, jove i local que ve trepitjant fort amb iniciatives

digitals de suport a clients i una àmplia xarxa de contactes. Això ens permet anar de la mà d'un equip

que coneix el terreny i la cultura del país i que serveix com a porta d'entrada a l'Índia. 

D'altra banda, l'Argentina és un mercat cosmètic rellevant a considerar i està alineat amb el perfil

que Vytrus cerca per a l'expansió internacional de la seva pipeline. Anar de la mà del distribuïdor

comercial local Grupo Blumos, que compta amb més de 70 anys de recorregut, ens permetrà obrir

potencials oportunitats en el futur en els mercats de l'Argentina, l'Uruguai i Paraguai.
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Ha suposat i suposa: encara estem en ple desenvolupament, un projecte molt incentivador. Els

començaments sempre són difícils perquè no tens antecedents ni un punt de partida, però alhora molt

motivador sabent que estàs construint aquest inici. Si a més és per a una empresa com Vytrus, amb

uns valors molt integrats en la pròpia activitat, i amb la responsabilitat social en l'ADN, alt compromís

amb el medi ambient i amb les persones, es converteix en un encàrrec únic que et fa créixer

professionalment i gaudir a parts iguals.

Pivoto més que piloto aquesta àrea: primer hem ordenat i estructurat què es fa actualment, què es vol

fer en el futur i lligar-ho amb el que realment pot afrontar Vytrus, aterrar les idees i intencions a la

seva realitat. I després, compartir-ho i impregnar-ho íntegrament a tota l'organització. Ja que la

responsabilitat social de Vytrus es basa en les persones, l'equip humà és un dels principals actius de la

seva cadena de valor, i és qui fa créixer el projecte i defineix la consciència de responsabilitat social de

l'empresa.

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!

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.

Conxita Rusinés
Responsable de

Persones i
Responsabilitat

Social Corporativa

Conxita, què ha suposat per a tu crear i pilotar, juntament amb la direcció de la

companyia, l'àrea de RSC de Vytrus?

El 2020 ha estat l'any d'incubació del projecte RSC de Vytrus, llançat internament per la companyia

al 2021 i en procés de desenvolupament. Un projecte treballat i pilotat per la Conxita.

PlanetaPersones Empresa

Co

mpromís Social



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 dels seus col·laboradors ambaixadors de la marca.

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 només de 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 trucada,

mail i reunió són persones.
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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.

A 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:

Conveni amb la Universitat de Jaén per la protecció i conservació de l’espècie Sarcocapnos

crassifolia

Colaboració amb el IRTA (Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya) per

investigar i preservar 80 varietats tradicionals d’oliveres catalanes 

Custòdia d'un bosc singular en el Vall d’en Bas a través de l'associació Sèlvans per a preservar-lo

durant 25 anys, com una reserva forestal d'alt valor ecològic, evitant així la seva tala



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

cooperació: 

Participació en la reforestació d'una àrea incendiada de Collserola (Catalunya)

Donatiu a l'Hospital Sant Joan de Deu (Barcelona)

Aportació al Banc d'Aliments de la ciutat de Terrassa (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 cicle i carrera, creant

oportunitats d'ocupació. La majoria 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).
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Alineats amb la nostra filosofia, estem compromesos amb una rendibilitat econòmica sostenible,

caracteritzada per un creixement econòmic de l'empresa sostingut en el temps i alhora compromès amb la

responsabilitat social corporativa i de l'entorn.

 A 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, 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 de Plata) en el seu

primer 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 de Plata inclou a Vytrus en el 25% de les empreses a nivell

mundial que aconsegueix aquesta categoria.
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Perspectives de
futur
6.1  Creixement sectorial i corporatiu

6.2  El camí cap a la borsa



L'exercici 2020 ha suposat un repte per a la nostra
companyia. Un desafiament superat amb èxit gràcies a
la dedicació i il·lusió de tot l'equip i la confiança
dipositada per part de clients, inversors, distribuïdors,
proveïdors, i altres públics d'interès.

Entrem en una etapa emocionant per a Vytrus. El
Consell d'Administració i el Comitè de Direcció han
plantejat un full de ruta en l'estratègia corporativa que
persegueix continuar amb la tendència de creixement
econòmic experimentat en els últims anys. 

A continuació, es detallen les perspectives futures de
creixement referents tant al sector biotecnològic i
cosmètic com al propi negoci de la companyia.
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D'acord amb l'Informe 2020 de la Bioregió de Catalunya, el sector de la salut i ciències de la vida

representa un 7,3% del PIB de Catalunya (19.767 milions d'euros de facturació), sent un pilar

estratègic del teixit català, que basa el seu model de negoci en l'excel·lència en recerca, educació,

innovació i emprenedoria.

Les companyies biotecnològiques aconsegueixen especial rellevància sent el 25% del teixit

industrial que composa aquest grup. El sector experimenta una tendència alcista en els últims

anys, on les xifres són raonablement positives: en el 2020, les startups de salut i ciències de la vida

van rebre 222 milions d'euros d'inversió, dels quals gairebé 143M€ van ser destinats al segment

de les empreses biotecnològiques. 

El volum d'inversió de 2020 ha duplicat les xifres de 2019, a la meitat d'un any de pandèmia i

recessió econòmica generalitzada. Són xifres esperançadores i que marquen una tendència

d'expansió en paral·lel al creixement econòmic de Vytrus i que ens anima a continuar apostant per

aquest àmbit.

El negoci biotecnològic de Vytrus està actualment orientat cap a un públic concret: la indústria

cosmètica. Aquest sector, igual que d’ altres, va patir un cert estancament al començament de la

pandèmia que, no obstant això, s'ha vist remuntat a mesura que 2020 va avançar i els consumidors

van recuperar els nivells de consum previs a la crisi sanitària mundial.

Per a fer-nos una idea del seu abast, llancem a continuació xifres interessants en alguns dels

àmbits en els quals Vytrus opera dins de la indústria cosmètica:

         Mercat cosmètic global del benestar 2020: 1,13 trilions de dòlars

         Mercat global del cànnabis per a ús cosmètica 2019: 400 milions de dòlars

         Creixement esperat del mercat del cànnabis en cosmètica (2021-2026): 33,5%

         Mercat de productes relacionats amb la vitamina D 2020: 1.100 milions de dòlars 

            (previsió de 1.600 milions de dòlars de grandària per a 2025)

         Creixement esperat del mercat de desodorants orgànics per a 2025: 14,1%

         Mercat global de productes per a la cura solar 2020: 14 bilions de dòlars

Sens dubte, s'obre un ventall d'oportunitats de negoci que estan i continuaran donant sortida al

pipeline de productes de la nostra companyia. La indústria cosmètica és diversa i l'aplicació dels

estàndards biotecnològics de Vytrus té el potencial d'elevar l'estàndard de qualitat dels productes

cosmètics. No només amb l'objectiu d'aconseguir una millor eficàcia a nivell molecular, sinó

d'apostar per una cosmètica més natural i sostenible, alhora que rendible.

https://report.biocat.cat/
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La cotització en un mercat alternatiu borsari es troba entre les prioritats estratègiques de Vytrus.

Aquest assoliment suposa dotar a la companyia d'un motor financer per a impulsar el seu

creixement en els pròxims anys.

En aquest sentit, el Consell d'Administració de la companyia, ha acordat iniciar el procés de

sortida a bossa triant BME Growth (antic MAB) com el primer mercat on debutar. En aquest

recorregut, un dels passos clau era la transformació de Societat Limitada a Societat Anònima,

aprovat per Junta de Socis el passat 25 de juny de 2020 i inscrita en el Registre Mercantil des de

gener 2021. 

Durant els primers mesos de 2021 s’ha iniciat també la contractació dels assessors necessaris per a

acompanyar a Vytrus en cada fase del procés de sortida a borsa, prioritzant firmes en els àmbits

legal i financer amb un gran expertise en Mercats Borsaris.

El camí al Mercat Alternatiu implica reforçar encara més la comunicació financera amb el nostre

accionariat, Vytrus està iniciant i continuarà treballant en les següents eines:

Informe corporatiu anual: es tracta del present document que estem llançant per a l'exercici

2020 amb l'objectiu de rendir comptes sobre l'activitat de la companyia i que continuarà

emetent-se i evolucionant en els successius anys
 

Canal de comunicació vía correu electrònic: des del departament de Comunicació de Vytrus

tractem de mantenir-vos informats tant de les Juntes d'accionistes com de fites pròpies de la

companyia (llançaments de producte, premis, accions socials, etc.)

 

Secció d’inversors a la nostra web corporativa: l'actual àrea privada d'accionistes

experimentarà una transformació en els pròxims mesos per a convertir-se en un portal de

comunicació completa amb informes de la companyia, auditoria, evolució del negoci, etc.

Aquesta àrea continuarà sent de moment d'accés privat a través de les credencials que us hem

facilitat via mail. En aquest sentit, una vegada que Vytrus passi a ser una companyia cotitzada

en el mercat borsari, l'àrea d'inversors serà oberta per a tothom per a complir amb els

requisits normatius exigits a una societat cotitzada.

La sortida a la borsa és un procediment complex que requereix d’un seguit de requisits legals,

financers, organitzatius i de negoci en els que s’està treballant des de l’equip directiu de Vytrus. El

més important és preparar bé a la companyia perquè la incorporació en un mercat bursàtil sigui el

més exitosa possible i la organització aconsegueixi els reptes que s’ha proposat. En particular, des

de Vytrus esperem que la sortida a la borsa ens permeti:

Incrementar la nostra notorietat i prestigi davant dels grans clients del mercat
 

Augmentar la liquiditat dels nostres accionistes
 

Accedir a recursos financers significatius per a accelerar el creixement orgànic, obrir

noves àrees de negocis i realitzar les operacions corporatives que siguin estratègiques

per a la companyia.
 

Atreure talent i professionalitzar l'estructura organitzativa de Vytrus

A mesura que anem superant etapes en els pròxims mesos us proporcionarem més detalls sobre

l'evolució de tot procés.

https://www.bmegrowth.es/esp/Home.aspx


Vytrus es troba en un moment extraordinari de la seva evolució com a companyia
biotecnològica. Aquest procés de creixement natural sorgeix com a conseqüència de la
implicació de tot un equip humà altament qualificat i compromès amb el propòsit de l’empresa.
No obstant això, la confiança dipositada per vosaltres i els nostres accionistes, juga un rol clau
en l'avanç de la nostra organització. Amb el vostre suport, Vytrus impulsa cada any noves línies
de recerca i desenvolupament que es transformen en una riquesa sostenible per a l'accionista,
els empleats, els nostres col·laboradors i la societat en general.

Heu fet possible el somni de dos fundadors que en el seu moment van apostar pel potencial de
les cèl·lules mare vegetals i van lluitar perquè aquesta biotecnologia veiés la seva aplicació en la
indústria cosmètica i dermocosmètica. Continueu sent una peça essencial i estratègica perquè
aquest negoci sigui una realitat tangible i reeixida, que genera riquesa i ocupació, que
contribueix a l'avanç de la ciència. I tot això us converteix en veritables agents mobilitzadors del
canvi amb els quals volem continuar comptant en el present i futur de Vytrus.

Per això i pel vostre compromís, gràcies de tot cor.

Equip Vytrus Biotech




