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Okapi Sciences uzavřel první kolo financování v hodnotě
8,5 milionů Eur
Financování zajistí dobrou startovní pozici pro společnou spin-off společnost Katolické
Univerzity v Lovani, pražské Akademie věd a Univerzity v Lutychu. Společnost se
specializuje ve vývoji antivirových léčiv pro veterinární účely
Lovaň, Belgie, 3. listopadu 2008 – Okapi Science NV (Okapi Sciences), nová belgická
biofarmaceutická společnost zabývající se vývojem antivirových léčiv pro veterinární
účely, oznámila, že úspěšně završila první kolo financování. Díky investicím soukromého
kapitálu tak získala 8,5 milionu eur. Tyto finance budou použity na další rozvoj a
komercializaci jejího produktového portfolia.
Veškeré investice byly provedeny pod vedením Agri Investment Group a Dutch Thuja
Capital ve spolupráci s Fortis Private Equity Arkimedes, KBC Arkiv, inovačním fondem
Flemish Vinnof, Gemma Frisius Fund a Spinventure. Staf Van Reet, dřívější výkonný
ředitel a vedoucí výzkumu v Janssen Pharmaceutical, byl navržen na pozici předsedy
správní rady.
Léčba a prevence virových infekcí
Společnost Okapi Science byla založena profesorem Johanem Neytsem, členem Rega
Institute na Katolické Univerzitě v Lovani, fakulta medicíny, Stefanem Werou,
zakladatelem a dřívějším ředitelem lovaňské spin-off společnosti reMYND a Erwinem
Blomsmaem, dřívějším COO holandské výzkumné firmy Avantium Technologies.
Okapi Sciences bude vyvíjet léčiva pro léčbu a prevenci virových infekcí u zvířat. Virové
infekce představují významnou hrozbu jak pro domácí, tak pro hospodářská zvířata.
V současné době existuje jen velmi málo léčiv, která jsou schopna si s takovými
infekcemi poradit. Trh s léčivy pro zvířata – zejména pro domácí zvířata – je velký a stále
rostoucí. Okapi Sciences doufá, že se svým produkty obsadí důležitou pozici v oblasti
veterinárních léčiv, tedy pozici, která je zatím téměř nedotčena.
Součástí založení společnosti bylo i převedení práv k duševnímu vlastnictví a jejich
licencování univerzitami v Lovani a Lutychu, Ústavem organické chemie a biochemie
Akademie věd v Praze a profesorem G. Purstingerem z univerzity v Innsbrucku.
V nadcházejících letech bude Okapi Sciences spolupracovat se smluvními výzkumnými
firmami a akademickými skupinami. Kromě dalších míst bude výzkum prováděn
především v Rega Institute v Lovani, na veterinární fakultě univerzity v Lutychu a ve VAR
(veterinární a agrochemické výzkumné středisko) v Uccle.

Slibné vyhlídky
Ředitel Okapi Sciences Erwin Blomsma je spokojen: „Jsme velmi rádi, že jsme dokázali
přilákat investory této velikosti a že, i přes aktuální ekonomické problémy, jsme dokázali
shromáždit dostatek kapitálu na pokrytí dalších tří až čtyř let. Díky spojení znalostí a
převodu duševního vlastnictví od mnoha renomovaných výzkumných skupin jsme
vybudovali portfolio produktů na pokročilé úrovni vývoje, a můžeme začít s komerčními
aktivitami. Jako ředitel jsem rád, že se mohu spolehnout na nadšený a spolehlivý tým
s rozsáhlými odbornými znalostmi a cennými kontakty.“
„Okapi Science má jako začínající firma jedinečné postavení. Množství jejích produktů je
již blízko komercializaci a směřuje na stále nepokrytý trh s velkým potenciálem. Věříme,
že Okapi Sciences čeká slibná budoucnost a jsme nadšeni, že můžeme být u toho,“ říká
Harrold van Barlingen, zakladatel a výkonný ředitel Thuja Capital.
„Výzkumy Okapi Sciences jsou strategicky důležité pro vlámský zemědělský sektor,“
vysvětluje Luc Basstanie, senior investment manager v Agri Investment Fund. „Použití
antivirových léčiv je novou strategií, která může být použita tam, kde vakcinace selže.“
Evropská spolupráce se vyplácí
„Okapi Science je více než jen komercializace výzkumu prováděného v Rega Institute,“
říká Paul Van Dun., ředitel výzkumu a vývoje na Katolické univerzitě v Lovani, „vyjadřuje
také stupňující se intenzitu a spolupráci mezi množstvím vědeckých týmů v Belgii a
Evropě.“

Poznámky
Agri Investment Fund
Agri Investment Fund (AIF) je investiční společností finančního holdingu MRBB firmy
Boerenbond. AIF investuje do firem, které se nějakým způsobem podílejí na vylepšení
konkurenčního prostředí v zemědělském a zahradnickém sektoru v oblasti působnosti
firmy Boerenbond. AIF sídlí v Lovani, Belgie.
Thuja Capital Healtcare Fund
Thuja Capital Healthcare Fund (TCHF) je fond rizikových investic v oblasti zdravotní péče
zaměřený svými investicemi na inovace v oblasti zdravotní péče, zejména se pak
soustředí na objevy biofarmaceutické a medicínské. Investice Thuja Capital Healthcare
Fund se soustředí na začínající soukromé společnosti působící v Beneluxu za účelem
dosažení jejich větší návratnosti. TCHF je řízen firmou Thuja Capital; lidé z Thuja Capital
věří ve vytváření a udržování blízkého vztahu s firmami, do kterých investují. Pomocí
tohoto fondu chce TCHF posílit a zajistit růst těchto firem. Navíc, rozsáhlý poradní sbor a
blízké vztahy s těmito firmami umožňují hrát významnou roli v realizaci strategických cílů
a získat tak další finanční prostředky. Dále Thuja Capital vede portfolio začínajících firem
AlpInvest Partners‘.
Fortis Private Equity Arkimedes
Fortis Private Equity Arkimedes je společnou společností Fortis Private Equity a
ARKimedes-Fonds. Tento fond o rozpočtu 10 milionů EUR spravuje Fortis Private Equity.
Firma Fortis Private Equity, která je vedlejší pobočkou Fortis Bank, spravuje portfolio
přesahující 1,5 milionů EUR složené z investic do firem a vedlejších investic do fondů.
Zaměstnanci působící v Belgii, Francii a Španělsku se soustředí zejména na investování
do středních firem.

KBC Arkiv
KBC Arkiv je společnou společností KBC Private Equity a ARKimedes-Fonds, která
poskytuje kapitál a rady rozvíjejícím se a rychle rostoucím vlámským společnostem. KBC
Arkiv je fond s investičním rozpočtem ve výši 25 milionů EUR. Je spravován společností
KBC Private Equity. V současné době má KBC Arkiv již 6 rostoucích vlámských firem ve
svém investičním portfoliu.
Vinnof
Vinnof (Vlaams Innovatiefonds – Vlámské Inovační Fondy) je poskytovatel kapitálu a
zázemí pro mladé, inovační či začínající společnosti ve Vlámech. Vinnof je ze 100%
vlastněn vlámskou investiční společností ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV.
Gemma Frisius Fund
Gemma Frisius Fund je fond rizikových investic lovaňské Katolické univerzity
(K.U.Leuven) a byl založen na základě partnerství mezi Fortis Private Equity, KBC Private
Equity a K.U.Leuven Research and Development. S 25 miliony EUR k dispozici na účtu
poskytuje tento fond zázemí a počáteční kapitál pro společnosti, které komercializují
znalosti a výzkumy vytvořené na K.U.Leuven nebo na institutu vyššího vzdělání na
K.U.Leuven Association.
Spinventure
Spinventure je fond rizikových investic lutyšské univerzity (ULg – University of Liége),
který byl založen jako společný podnik mezi Gesval (společnost ULg pro přenos
technologií) a Meusinvest group. S více než 15 miliony EUR k dispozici poskytuje tento
fond počáteční kapitál společnostem typu spin-off, které se zaměřují na komercializaci
výzkumu provedeného na ULg a v nemocnici Univerzity v Lutychu. Od jeho založení
v roce 1999 Spinventure spolupracuje na rozvoji více než 40 spin-off firem v lutyšském
regionu.

