
SpliceBio tanca una ronda Series A de 50M EUR per avançar amb 
el desenvolupament de la seva plataforma de Protein Splicing i 

ampliar el seu pipeline de teràpia gènica 

• La ronda ha estat coliderada per UCB Ventures i Ysios Capital i ha comptat amb la
participació de New Enterprise Associates, Gilde Healthcare, Novartis Venture Fund i
Asabys Partners

• La pionera plataforma de Protein Splicing de la biotecnològica permet el desenvolupament
de teràpies gèniques per malalties genètiques que requereixen l’entrega de gens grans

• El finançament permetrà la companyia avançar fins les fases clíniques amb el seu
programa dirigit a tractar la malaltia de Stargardt i ampliar el seu portafoli de programes
per altres malalties genètiques actualment inabordables

BARCELONA, 16 de febrer de 2022 – SpliceBio, empresa biotecnològica de teràpia gènica
basada en tecnologia desenvolupada a la Universitat de Princeton, ha anunciat avui el 
tancament d’una ronda de finançament Series A de 50 milions d’euros. La ronda ha estat 
coliderada per UCB Ventures (Bèlgica) i Ysios Capital (Espanya) i ha comptat amb la 
participació de New Enterprise Associates (NEA, Estats Units), Gilde Healthcare (Països 
Baixos), Novartis Venture Fund (Suïssa) i Asabys Partners (Espanya). La biotecnològica està 
ubicada al Parc Científic de Barcelona i va ser finançada el 2020 per Ysios Capital i Asabys 
Partners en una ronda de capital llavor.  

Els virus adeno-associats (AAV) són els vectors virals de referència per al tractament de 
malalties d’origen genètic. No obstant, aquest tipus de vectors només és compatible amb 
gens de mida reduïda, fet que suposa una limitació en el desenvolupament de noves teràpies 
gèniques. La plataforma tecnològica de Protein Splicing desenvolupada per SpliceBio supera 
aquesta limitació i permet el desenvolupament de teràpies gèniques amb vectors AAV per al 
tractament de malalties genètiques que requereixen l’entrega de gens grans. La plataforma 
està basada en tecnologia desenvolupada al Muir Lab a la Universitat de Princeton després 
de més de 20 anys d’investigació pionera en el camp de les inteïnes i l’enginyeria de 
proteïnes. En aquesta nova aproximació, el gen terapèutic es divideix en dues parts i 
cadascuna és empaquetada en un AAV junt amb les inteïnes dissenyades per SpliceBio. Una 
vegada entregats ambdós AAV, el material genètic és traduït a proteïna i les inteïnes 
reconstitueixen els dos fragments entregats per separat en un de sol, donant lloc a la proteïna 
terapèutica.  

Aquesta ronda de finançament, la Series A més gran completada per una empresa 
biotecnològica a Espanya, permetrà a SpliceBio desenvolupar un portafoli de programes de 
teràpia gènica utilitzant la seva plataforma de Protein Splicing, i avançar el principal programa 
en la malaltia d’Stargardt fins a las fases clíniques. Aquesta malaltia és la forma més comú 
de degeneració macular juvenil i afecta més de 80.000 persones a Europa i Estats Units. La 
malaltia és causada per mutacions al gen ABCA4, que amb una grandària de 6.8 kb és massa 
gran per ser entregat en un sol vector AAV. La biotecnològica centrarà els seus esforços tant 
en oftalmologia com en altres malalties amb necessitats mèdiques no resoltes. La plataforma 
ja ha estat validada en altres òrgans a més de la retina.  

Miquel Vila-Perelló, PhD, co-fundador i CEO de SpliceBio, comenta: “Estem molt satisfets
d’atraure un magnífic sindicat d’inversors institucionals i corporatius que valida la nostra 



estratègia per al desenvolupament de teràpies gèniques de nova generació. És un plaer poder 
liderar un equip excepcional en el desenvolupament de la nostra plataforma i l’avenç dels 
nostres programes de teràpia gènica cap a les fases clíniques.” 

Amb el tancament de la ronda, el consell d’administració d’SpliceBio presidit per Jean-Philippe 
Combal inclourà a: Erica Whittaker (UCB Ventures), Ed Mathers (NEA), Arthur Franken (Gilde 
Healthcare), Beat Steffen (Novartis Venture Fund) i Miquel Vila-Perelló, CEO. 

Erica Whittaker, Vicepresidenta y Directora de UCB Ventures, comenta: “Estem
encantats de recolzar SpliceBio en el desenvolupament de la seva innovadora plataforma per 
desenvolupar tractaments pels pacients que pateixen malalties genètiques inabordables amb 
les tecnologies existents.” 

Joël Jean-Mairet, Managing Partner a Ysios Capital, afegeix: “Estem orgullosos d’haver
recolzat la companyia des dels seus inicis i estem molt impressionats amb el progrés assolit 
fins ara. La plataforma de SpliceBio representa una oportunitat sense precedents per ampliar 
l’univers de malalties que es poden abordar amb teràpia gènica. Aquesta ronda també és un 
clar exemple del creixent potencial del hub biotecnològic de Barcelona.” 

Ed Mathers, General Partner a NEA, diu: “Estem molt contents de donar suport a aquest
equip, basat en la investigació dels fundadors al laboratori del professor Tom Muir a Princeton, 
per convertir SpliceBio en un líder mundial en teràpia gènica. Creiem que l’enfoc innovador 
de SpliceBio per maximitzar la capacitat dels vectors AAV té un gran potencial d’impacte en 
el desenvolupament de noves teràpies gèniques, i esperem seguir recolzant l’empresa en les 
seves properes etapes de creixement.” 

FINAL 

Per a més informació, contactar amb: 

Optimum Strategic Communications 
Mary Clark, Manel Mateus, Zoe Bolt 
Tel: +44 (0) 20 3922 1906 
Email: splicebio@optimumcomms.com 

Notes pels editors

Sobre SpliceBio 

SpliceBio és una empresa biotecnològica de teràpia gènica basada en tecnologia 
desenvolupada a la Universitat de Princeton. La plataforma tecnològica de Protein Splicing 
de l’empresa aborda les principals limitacions dels vectors AAV i permet el desenvolupament 
de teràpies gèniques per tractar malalties que requereixen l’entrega de gens de mida gran. El 
programa principal de SpliceBio està dirigit al tractament de la malaltia d’Stargardt, i l’empresa 
compta amb un portafoli de programes de teràpia gènica per al tractament d’altres malalties 
d'origen genètic. SpliceBio està ubicada al Parc Científic de Barcelona. Per més informació, 
visitar: www.splice.bio.   



Sobre la malaltia d’Stargardt 

La malaltia d’Stargardt és una malaltia oftalmològica d’origen genètic que provoca una 
degeneració de la retina, pèrdua de visió i ceguesa. És la forma més comuna de degeneració 
macular hereditària juvenil i afecta 1 de cada 8.000 persones al món, inclosos nens. 
Actualment no hi ha tractaments disponibles per als pacients amb la malaltia d’Stargardt. 

Sobre UCB Ventures 

UCB Ventures és un fons corporatiu estratègic de capital risc establert el 2017 per enfortir la 
capacitat de UCB de crear valor a partir de nous coneixements i tecnologies que transformin 
la vida dels pacients que pateixen malalties greus. UCB Ventures inverteix en plataformes 
tecnològiques i terapèutiques innovadores que es troben en etapes primerenques i d’alt risc, 
en àrees adjacents o fins i tot més enllà de l’enfoc terapèutic de UCB en neurologia i malalties 
neurodegeneratives, immunologia, i salut musculoesquelètica i òssia. UCB Ventures 
assumeix un rol actiu en la gestió de les empreses del seu portafoli, aportant la seva 
experiència operacional en el descobriment i desenvolupament de fàrmacs. Per obtenir més 
informació, visiti www.UCBVentures.com. 

Sobre Ysios Capital 

Ysios Capital és una gestora espanyola líder en venture capital que proporciona finançament 
a empreses de ciències de la vida altament innovadores que desenvolupin tractaments 
enfocats a indicacions on existeix una important necessitat mèdica no coberta. Amb oficines 
a San Sebastià i Barcelona, està formada per un equip de professionals divers amb l’objectiu 
principal de transformar el capital en avenços mèdics amb un impacte positiu en la societat. 
Ysios Capital, fundada el 2008, compta amb més de 400 milions d’euros en actius sota gestió 
a través de tres fons. Per a més informació, visiti http://www.ysioscapital.com 

Sobre New Enterprise Associates 

New Enterprise Associates, Inc. (NEA) és una firma global de capital risc centrada en ajudar 
els emprenedors a crear negocis transformadors en múltiples sectors, etapes i geografies. 
Amb 24.000 milions de dòlars en capital compromès acumulatiu des de la fundació de la firma 
el 1977, NEA inverteix en empreses de salut i tecnologia en totes les etapes del cicle de vida 
d’una companyia, des de la fase llavor fins les sortides a borsa. L’extens historial d’èxit de la 
firma inclou més de 230 sortides a borsa i més de 390 fusions i adquisicions. Per obtenir més 
informació, visiti: www.nea.com. 

Sobre Gilde Healthcare 

Gilde Healthcare és una firma d’inversió especialitzada en salut amb dues estratègies 
principals: Venture&Growth i Private Equity. La firma opera des de les seves oficines a Utrecth 
(Països Baixos), Frankfurt (Alemanya) i Cambridge (Estats Units). Gilde Healthcare 
Venture&Growth inverteix en empreses innovadores amb alt potencial de creixement en el 
sector biofarmacèutic, healthtech i medtech que estiguin ubicades a Europa i Amèrica del 
Nord. Per obtenir més informació, visiti: www.gildehealthcare.com. 

Sobre Novartis Venture Fund 

Novartis Venture Fund és un fons corporatiu de capital risc especialitzat en salut l’objectiu del 
qual és fomentar la innovació, millorar el benestar dels pacients i generar alts retorns 
mitjançant la creació i inversió en empreses innovadores de ciències de la vida en diferents 
etapes del desenvolupament. Per obtenir més informació, visiti: www.nvfund.com. 



Sobre Asabys Partners 

Asabys Partners és una gestora de capital risc especialitzada en salut. Amb quasi 120 milions 
d’ euros en actius sota gestió i 12 companyies en cartera (incloent 1 venuda), Asabys inverteix 
en companyies de salut amb tecnologies altament disruptives i innovadores. La inversió a 
SpliceBio s’ha fet parcialment des del seu primer vehicle d’inversió, Sabadell Asabys Health 
Innovation Investments SCR, SA, amb el suport del Banc Sabadell com a inversor de 
referència. La companyia es beneficia també del suport financer de la Unió Europea, sota el 
European Fund for Strategic Investments (“EFSI”) del Pla d’Inversió per Europa. L’objectiu 
d’EFSI és ajudar a finançar i implementar inversions productives a la Unió Europea i 
assegurar un major accés a finançament. Per obtenir més informació, visiti www.asabys.com.  


