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AMB EMPENTA

Programa especial per a start-ups de salut

El TecnoCampus i Foundingers Group impulsen la primera convocatòria del programa,
adreçada a innovacions digitals en l'àmbit de la salut
Empreses: Redacció

La Fundació Tecnocampus i l’empresa Foundingers Group posen en
marxa una acceleradora d’empreses de l’àmbit de la salut anomenada Kenko. L'empresa s'activarà amb el suport de la plataforma
Telefònica Open Future i es proposa
acollir projectes d'alt potencial de
creixement en el sector de la salut
que comptin amb un producte viable i amb un equip compromès
en el projecte. El termini per a la
presentació de sol·licituds per formar-ne part acaba el 5 de febrer.

La plataforma de
Telefónica Open Future
que es proposa ajudar
empreses tecnològiques
dona suport a Kenko
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Col·laboració públic-privat
L’acord entre la Fundació
TecnoCampus Mataró-Maresme,
que gestiona el parc del mateix
nom, i Foundingers Group, permet
posar en marxa aquest programa
amb la col·laboració entre el sector
públic i el privat. L'experiència individual dels socis i col·laboradors
es trasllada a un programa d'acceleració que espera adaptar-se
a les necessitats de les start-ups
participants.
Un nou espai
En una primera fase, el projecte
de Kenko s’adreça a start-ups amb
innovacions digitals en el sector
de la salut. Els projectes que formin part d’aquesta acceleradora
rebran un conjunt de serveis orientats a afavorir el seu creixement,
maduració i desenvolupament del
model de negoci.
A més, comptaran amb l'ajuda

d'un equip de mentors, la formació d'experts externs, un espai de
treball gratuït en una oficina de
l’edifici dedicat a la salut TCM6
del TecnoCampus i moltes altres
facilitats. L'espai TCM6 està previst que s’ampliï el pròxim mes
de febrer amb nous espais per a
empreses.
L’objectiu per al TecnoCampus
és que les empreses innovadores,
un cop consolidades, puguin establir-se en aquest nou edifici en
règim de lloguer.

Més informació

La informació més
detallada es pot trobar
a la pàgina web de la
Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme
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Dogi es van disparar per sobre del
6% després de conèixer aquesta
operació.

Dogi creix amb l'adquisició
de l'empresa tèxtil Ritex
Es dispara el seu valor en borsa per sobre del 6%
després d'anunciar l'operació
Economia: Redacció

El grup tèxtil Dogi amb seu a
El Masnou ha anunciat l'adquisició de la companyia catalana
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Ritex, amb una facturació prevista
per aquest any 2017 de 8 milions
d'euros. El valor de les accions
en el mercat continu espanyol de

L'empresa adquirida
Ritex és una companyia amb seu
central a Parets del Vallès especialitzada en la fabricació de peces
de bany, cotilleria, peces esportives i prêt-a-porter amb presència
a l'Estat espanyol, Itàlia, Estats
Units i Portugal. La inversió de
Dogi permetrà reforçar la divisió
de teixits elàstics. La integració de
Ritex incrementarà en un milió
d'euros anuals l'Ebitda (la mesura
del benefici que pretén mesurar la
rendibilitat econòmica d'una empresa) de Dogi, segons ha comunicat la companyia del Maresme.
L'empresa Ritex va tancar l'exercici de l'any 2016 en 7,4 milions
d'euros de facturació i la previsió
és arribar als 8 milions al tancar
aquest 2017.
Estratègia sostinguda
L'adquisició de Ritex forma part
de l'anunciada estratègia de Dogi
de crear un gran grup tèxtil, tant a
base d'adquisicions com de creixement orgànic.
Durant aquest 2017 Dogi ja ha
tancat les compres de les empreses QTT i Busmartex, a més de
l'adquisició de Treiss en el 2016.
Cal recordar que Dogi és l'única
empresa maresmenca que cotitza a borsa.
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18,5 milions d'euros per la
Fundació TecnoCampus
Aquesta és la partida pressupostària pel 2018, un milió
de la qual es destinarà a concedir beques i ajuts
Tecnocampus: Redacció

El patronat de la Fundació
TecnoCampus Mataró-Maresme
va aprovar un pressupost de 18,5
milions d’euros per a l’any 2018,
una xifra superior que la de l'any
anterior, que era de 17,1 milions
d'euros. El pressupost aposta un
cop més per pujades moderades
dels preus de les taxes universitàries, les quals augmentaran un
1,5%. Per reforçar l'estructura organitzativa de la Fundació, han
previst la contractació de vuit nous
professors permanents i quatre del
personal d'administració i serveis.
El pressupost del 2018 contempla les beques, ajudes i bonificacions de la matrícula que s'adjudicaran als alumnes, a les quals
es destinaran un total d’1 milió
d’euros, un 7% més que l’any passat. Aquests diners es dedicaran
fonamentalment a la matrícula
de graus.
El 2016, amb la inauguració del
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nou edifici, es va fer la primera
ampliació fora dels límits de l’edifici inaugurat el 2010. El 2017 es
completa la inversió en aquest edifici, i s’hi habilitaran més espais
per a acollir empreses, ja que els
existents ja estan al cent per cent
d’ocupació.

Més de 3.000 estudiants
Quant a la xifra d’estudiants matriculats, la previsió és consolidar el
fort creixement dels darrers anys,

amb un total de 3.338 estudiants
de grau. A aquests, cal afegir-hi
aproximadament 200 alumnes
de postgrau i màster, alguns dels
quals comencen aquest gener. A
tots els estudiants s'hi sumen un
centenar de professors associats
que provenen del món professional, 79 professors permanents
i 81 treballadors d'administració
i serveis.

Les aportacions municipals
Les aportacions de l’Ajuntament
continuaran destinades un any
més en la devolució dels préstecs
contrets per sufragar la construcció de la seu del TecnoCampus,
inaugurat el 2010. Concretament,
aquesta aportació serà de gairebé
dos milions d’euros, similar a la
de l'any passat.
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Nostrum emet la primera
moneda virtual d'empresa
Confia en poder captar 50 milions d'euros en una
iniciativa pionera a l'Estat Espanyol
Economia: Redacció

Nostrum serà la primera empresa productiva de l'estat espanyol
que posarà en marxa la seva pròpia moneda virtual sota el nom de
'meal' (àpat). L'emissió d'aquesta
moneda permetrà a la companyia
de restauració captar 50 milions
d'euros fins a l'abril del 2018, recursos que serviran per ajudar a
potenciar el pla d'expansió a cinc
anys de 140 milions d'euros.
Nostrum vol que aquest pla
d'expansió serveixi per passar
de les poc més de 130 botigues
actuals a unes 800 en diferents
països europeus i de fora de la
Unió Europea. Quirze Salomó, president executiu de Home Meal,
empresa propietària de Nostrum,
ha manifestat la seva confiança
que amb l'inici d'aquest pla expansiu la companyia superi les
pèrdues d'1,73 milions en el primer semestre i entri en beneficis
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el segon semestre del 2018.
L'emissió de la nova moneda
'mealToken' es farà a través d'una
Oferta Inicial Token (ICO en terminologia anglesa –Initial Coin
Offering), un equivalent a una
oferta pública de venda d'accions però sense tenir una regulació
especifica, ni tenir drets concrets
ni liquiditat immediata, com sí tenen els accionistes que acudeixen
a una OPA.
L'emissió s'iniciarà en el primer

trimestre del 2018 entre inversors privats i internacionals del
segment de la moneda virtual.
La presentació de l'emissió es
farà a primers del gener pròxim
a la ciutat nord-americana de Les
Vegas. A l'abril, els més d'un milió de persones que formen part
del Club de Fans de Nostrum podran adquirir aquesta moneda
per utilitzar en les cadenes de
restaurants de Nostrum.
L'emissió de la nova moneda,
token, és per un total de 100 milions d'euros “dels quals ara s'aixequen 50 milions d'euros” ha
explicat Salomó. El president ha
afegit que aquests 50 milions es
destinaran en la seva integritat a
“accelerar” aquest pla expansiu i a
obrir nous centres arreu d'Europa,
inicialment a Alemanya i França.
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