
 
 

Leukos Biotech, l'spin-out del Institut de Recerca 
contra la Leucèmia Josep Carreras capta 3,5 

milions d’euros en una ronda liderada per 
Inveready 

 

∞ La recerca de la Dra. Ruth M. Risueño donarà lloc al desenvolupament 
d’un nou tipus de fàrmacs selectius per a les cèl·lules mare 

leucèmiques. 
Barcelona, 21 de setembre de 2016.  
 
Leukos Biotech és una companyia de biotecnologia fundada l'octubre de 2015, per l'Institut 
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i per la Dra. Ruth M. Risueño. La Fundació 
Internacional contra la Leucèmia Josep Carreras ha finançat les primeres fases de 
desenvolupament de l’empresa. Inveready, grup inversor, s’incorpora al projecte 
encapçalant una ronda de finançament de 3,5 milions d’Euros. El Dr. Enrique Llaudet 
s'incorpora també com a soci i CEO.  
 
Leukos té la seu a Barcelona i desenvoluparà una nova classe de fàrmacs al voltant 
d'una nova diana terapèutica que destrueix selectivament les cèl·lules mare 
leucèmiques. Aquest descobriment obre la porta a una nova estratègia terapèutica per 
tractar la recurrència del càncer. 
 
La ronda avançarà un primer candidat a assajos clínics per a la leucèmia mieloide aguda 
(LMA) en pacients definits com a no aptes o "unfit", és a dir, majors de 60 anys, l'estat de 
salut dels quals no els permet sotmetre’s a un trasplantament de medul·la òssia i/o a 
quimioteràpia intensiva. Malgrat que el trasplantament de medul·la òssia pot funcionar 
en els pacients més joves, no hi ha alternatives reals per als pacients no aptes, que 
representen el 40% de tots els pacients amb LMA. Leukos també desenvoluparà 
candidats a fàrmac enfocats a tractar la recurrència causada per cèl·lules mare en 
altres tipus de càncers. 
 
Leukos va néixer arran del descobriment realitzat per la Dra. Ruth M. Risueño, experta 
a nivell mundial en leucèmia i cèl·lules mare. 
 
Han assessorat la transacció: Antares Consulting, Jiménez de Parga, Lexcrea, RatnerPrestia 
i Viraudit. 
 
Sobre l'Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras 
 
L'Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), va ser fundat el 2010 en 
cooperació amb la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de potenciar la recerca 
biomèdica i la medicina personalitzada en el camp de la leucèmia i altres malalties 
hematològiques. 
 

http://www.leukosbiotech.com/
https://www.fcarreras.org/ca/leucemiamieloideaguda
http://www.carrerasresearch.org/ca


 
 

És un centre únic, que aprofita al màxim la feina i el rigor d'investigadors bàsics i clínics de 
primer nivell. Utilitza les tecnologies més innovadores, col·labora en multitud de projectes 
multicèntrics, competeix amb èxit en convocatòries de projectes nacionals i internacionals i 
és conegut pel gran nombre d'articles publicats en revistes d'alt impacte. 
 
L’IJC té tres campus científics independents que treballen en coordinació: 
 
 * El campus Clínic -UB, ubicat a les instal·lacions de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona a l'Hospital Clínic de Barcelona. 
 
* El Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona, ubicat al costat de l'Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, la seva Fundació per a la Recerca i una Unitat 
d'Ensenyament de l'Escola de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
* El Campus Sant Pau, que es troba al recinte de l'Hospital de Sant Pau, juntament amb 
una altra Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la UAB i l'Institut de Recerca 
Biomèdica Sant Pau. 
 
Sobre la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia 
 
El 14 de juliol de 1988, Josep Carreras va crear la Fundació Internacional contra la 
Leucèmia com una prova del seu profund agraïment a la ciència i la societat per la cura i 
l'afecte que va rebre durant la seva malaltia. Inspirat per aquest sentiment el Sr. Carreras 
va crear i segueix involucrat en altres fundacions contra la leucèmia a Seattle (EUA), 
Ginebra (Suïssa) i Munic (Alemanya). 
 
Les fundacions Josep Carreras de tot el món comparteixen un objectiu comú: que la 
leucèmia es converteixi un dia en una malaltia curable per a tots els pacients. Concentren 
els seus esforços en la recerca científica, el suport a les infraestructures de salut, la 
recerca de donants compatibles per a pacients que necessiten un trasplantament i no 
tenen familiars aptes, i serveis socials per a pacients i les seves famílies. 
 
Després de més de 25 anys finançant beques d'investigació, donant suport a joves 
investigadors i millorant la qualitat de vida dels pacients, el 2010 la Fundació Josep 
Carreras va iniciar un nou projecte, conjuntament amb el Govern de la Generalitat: l'Institut 
de Recerca Josep Carreras contra la Leucèmia, el primer centre de recerca europeu 
centrat exclusivament en la leucèmia i altres malalties onco-hematològiques. 
 
Sobre Inveready 
 
Inveready Tecnology Investment Group (www.inveready.com) és un grup inversor espanyol 
que inverteix en empreses en fase llavor. Amb oficines a Barcelona, Madrid i San 
Francisco, Inveready té més de 90 M€ sota gestió a través dels seus sis fons de capital 
risc. 
 
Des de la seva fundació el 2008, Inveready ha invertit en més de 60 empreses en els 
sectors TIC i Biotecnologia incloent, Indisys (venuda a Intel) i Passwordbank (venuda a 
Symantec), Palo BioPharma, (fase clínica, acord de llicència de desenvolupament amb 
Novartis -2015), Ability (fase clínica, càncer, amb una llicència de desenvolupament amb 

https://www.fcarreras.org/ca/
https://www.fcarreras.org/ca/


 
 

SciClone-2016), Avizorex (ull sec), Oncostellae (càncer), InnoUp (administració oral) Galgo 
mèdica (software mèdic); Solucions ZIP (venuda a Bionaturis, 2016). 
 
Sobre Antares 
 
L'equip d'Antares Consulting ha donat suport global al projecte de Leukos Biotech, tant a 
nivell estratègic com de recaptació de fons. Antares Consulting és una empresa consultora 
internacional d'estratègia, gestió, processos, i gestió de projectes que s'ha convertit en 
referent dins els camps de la salut, ciències de la vida, farmàcia, bioindústries, i l'atenció a 
llarg termini, i és líder en els països en els quals està present. Disposa d'una completa i 
innovadora cartera d'organitzacions públiques i privades i ha treballat amb més de 651 
clients en 24 països diferents. 
 
Per a més informació: 
 
LEUKOS BIOTECH 
Dr. Enrique Llaudet 
 
T. 93 199 81 48  
ellaudet@leukosbiotech.com 
 


