
 

 

Zrealizowaliśmy zakładane badania i pozyskaliśmy 8 mln złotych. 

Podsumowanie roku Biotts. 

 

Największym sukcesem 2020 roku było pozyskanie aniołów biznesu oraz inwestora w 

drugiej rundzie finansowej – łącznie pozyskaliśmy 8 mln złotych, z czego 7,2 mln 

zainwestował fundusz Montis Capital. Jesteśmy również dumni z naszego zespołu 

laboratoryjnego, który urósł dwukrotnie. Biotts podsumowuje 2020 rok. 

 

Początek 2020 roku 

W Nowy Rok weszliśmy z planami dotyczącymi rozwoju spółki i jej produktów. 

Wspólnie zdefiniowaliśmy konkretne cele:  

• zakończenie badań przedklinicznych dla maści miejscowo znieczulającej; 

• rozpoczęcie badań przedklinicznych maści na trudno gojące się rany, owrzodzenia 

i stopę cukrzycową; 

• podpisanie pierwszej umowy sprzedaży licencji uniwersalnego nośnika leków; 

• dokonanie kolejnych 2 zgłoszeń patentowych technologii poszerzających chmurę 

patentową Biotts; 

• skuteczne przeprowadzenie drugiej rundy inwestycyjnej.  

 

COVID-19 a Biotts  

Sytuacja epidemiologiczna miała niewielki wpływ na działalność spółki, ponieważ 

większość problemów związanych z pandemią dotyczyło głównie opóźnień w 

realizacji badań, testów, analiz próbek oraz dostawie surowców i sprzętu. Opóźnienia 

ze strony dostawców i partnerów badawczo-biznesowych spowodowały opóźnienia w 

harmonogramach realizowanych projektów. Intensywna praca ludzi oraz 

wprowadzenie pracy zmianowej pozwoliły nadrobić opóźnienia i mogliśmy przystąpić 

do kolejnych etapów rozwoju. Plusem całej sytuacji jest to, że nasz zespół stał się 

jeszcze bardziej zgrany, empatyczny, dbamy o swoje zdrowie i dobre relacje. 

 

Osiągnięcia w 2020 roku 

Zespół Biotts wywiązał się z celów w 100% dzięki pracy i zaangażowaniu całej firmy, 

począwszy od ludzi pracujących w laboratorium, kończąc na marketingu. 

Zrealizowaliśmy zakładane badania, dokonaliśmy dwóch zgłoszeń patentowych i 

podpisaliśmy umowę sprzedaży licencji. Największym sukcesem 2020 roku było 

pozyskanie aniołów biznesu oraz inwestora w drugiej rundzie finansowej – łącznie 

pozyskaliśmy 8 mln złotych, z czego 7,2 mln zainwestował fundusz Montis Capital. 

Jesteśmy również dumni z naszego zespołu laboratoryjnego, który urósł dwukrotnie.  

 

Plany na 2021 rok 

Głęboko wierzymy, że rok 2021 będzie dla nas przełomowym okresem w rozwoju nie 

tylko technologicznym, ale również biznesowym. W 2021 roku planujemy podpisać 

strategiczną umowę partnerską z dużą firmą farmaceutyczną oraz zrealizować 



 

 

sprzedaż dwóch licencji uniwersalnego nośnika MTC-Y. W związku z 

rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 rozpoczęliśmy też prace nad 

autorskim lekiem na COVID-19. W nadchodzącym roku czeka nas wiele pracy, 

wyzwań oraz nieprzewidzianych problemów, które na pewno wystąpią w związku z 

pandemią i zbliżającym się kryzysem gospodarczym. Niemiej jednak w Biotts jesteśmy 

przekonani, że nasz zespół, który jest zgrany i zaangażowany w projekt, skutecznie 

stawi czoła wszystkim przeciwnościom i osiągniemy zakładane przez nas cele. 
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Biotts – spółka biotechnologiczna z Wrocławia, rozwijająca autorskie technologie 

transportu leków oraz receptury leków w obszarze onkologii, dermatologii i chorób 

autoimmunologicznych. Zespół technologów Biotts opracował autorską technologię 

otrzymywania uniwersalnego transdermalnego systemu terapeutycznego. Unikalne 

właściwości systemu kilkukrotnie zwiększają biodostępność substancji czynnych, 

umożliwiając im penetrację przez bariery skórne aż do kilku centymetrów, tym samym 

sięgając tkanek miękkich oraz kości. Unikalny system transdermalny Biotts umożliwia 

transport jednej lub kilku substancji czynnych, dzięki czemu możliwe jest 

projektowanie leków wieloskładnikowych. Spółka zajmuje się także świadczeniem 

usług badawczo-rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych, 

biotechnologicznych, kosmetycznych i chemicznych z całego świata. 

 

Biotts jako zwycięzca konkursu Start-up Challenge, organizowanego w ramach 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego / European Tech and Start-up Days 2020, 
dołączył do programu mentoringowego Incredibles Sebastiana Kulczyka. Biotts został 
również laureatem Startup Session Elite podczas XXIX Forum Ekonomicznego w 
Krynicy Zdrój. Co więcej spółka zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Startup” podczas 
BioForum w Łodzi i drugie miejsce w konkursie Start-Up-Award, organizowanym 
podczas Forum Innowacji w Tarnowie. Spółka zajęła także drugie miejsce w konkursie 
MedTrends – TOP TRENDS w Zabrzu. Ponadto startup został wyróżniony 
w konkursie Star-Up-Med na IV Kongresie Wyzwań Zdrowotnych. W finale 
tegorocznej XVI edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” 
w kategorii Start-up Roku wyróżniono m.in. Biotts (równolegle z Smartech-IT). W 
Akademii BioMed PFR wzięło udział 20 najbardziej innowacyjnych polskich firm z 
branż medycznej i farmaceutycznej. Jury Akademii podczas uroczystej gali uznało, że 
najbardziej innowacyjne rozwiązanie stworzyli naukowcy Biotts. Spółka brała także 
udział w akceleracji MIT Enterprise Forum Poland, gdzie zdobyła dwa 
wyróżnienia.  
Więcej na biotts.com 
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https://biotts.com/

