
 

 

 
Biotts S.A. 

 
PL: 
BIOTTS S.A. jest polską firmą biotechnologiczną, tworzącą autorskie technologie transportu 
substancji leczniczych, receptury leków w obszarze dermatologii, onkologii oraz chorób 
autoimmunologicznych. 
Ponad trzydziestoletnie doświadczenie zespołu badawczo-rozwojowego pozwala nam skutecznie 
tworzyć autorskie leki, rozwiązywać złożone problemy technologiczne oraz kreować 
niepowtarzalne rozwiązania, pomagające ludziom na całym świecie. Naszą misją jest poprawa 
komfortu i jakości życia pacjentów dzięki innowacyjnym systemom transportu leków, które 
zrewolucjonizują rynek farmaceutyczny. Biznes to sztuka dzielenia się, dlatego w Biotts chcemy 
dzielić się wiedzą, doświadczeniem oraz zyskiem. Jesteśmy w stanie dostosować model biznesowy 
do preferencji i potrzeb naszych Partnerów Biznesowych. 
 
ENG: 
BIOTTS S.A. is a Polish biotechnological company that develops proprietary drug delivery 
technologies and drug formulas in the field of oncology, dermatology, and autoimmune diseases. 
With more than thirty years of experience, our Research and Development team is able to 
effectively create proprietary medicines, solve complex technological problems and create unique 
solutions to help people all over the world. The first technologies and formulas by the Biotts team 
have been developed to help our families and friends. In the treatment of hard-to-heal wounds 
and chronic diseases, Biotts formulas make it possible to achieve remarkable results compared to 
traditional drugs. Our mission is to improve the patients’ comfort and quality of life thanks to 
innovative drug transport systems that will revolutionise the pharmaceutical market. Business is 
the art of sharing, which is why at Biotts we want to share knowledge, experience and profits. We 
are able to adapt our business model to the preferences and needs of our Business Partners. 

 

Pełna nazwa spółki Biotts Spółka Akcyjna 

Rok założenia 2018 

Sektor działalności Farmacja i biotechnologia 

Strategia rozwoju  Strategią Biotts jest rozwój oraz tworzenie chmury 
patentowej wokół technologii transportu leków i 
autorskich kandydatów na leki. Technologia jak również 
leki na etapie badań przedklinicznych lub klinicznych 
komercjalizowane mogą być w 3 modelach: sprzedaż 
licencji, sprzedaż całości IP oraz wspólny rozwój i 
budowanie biznesu z partnerem branżowym. 

Władze spółki  Paweł Biernat – Prezes Zarządu 
Konrad Krajewski – Członek Zarządu 

Liczba pracowników 16 

Runda finansowania 2 

Udział w programach 
mentoringowych/akceleracyjnych 

Biomed Academy PFR 
MIT Enterprise Forum Poland 
Pfizer PACTT – Akademia Efektywnych Badań 
Przedklinicznych 
Program InCredibles 



 

 

Nagrody/wyróżnienia Laureat, 1 miejsce: 
Biomed Academy PFR 
European Economic Congress, Start-Up Challenge 2020 
Economic Forum 2020 
BioForum CE 
 
Finalista:  
MIT Enterprise Forum Poland 
Pfizer PACTT – Akademia Efektywnych Badań 
Przedklinicznych 
MedTrends  
 

Dane firmy (pełny adres, www, NIP, 
REGON, KRS) 

Biotts S.A. 
ul. Duńska 7 
54-427 Wrocław 
NIP: 8992847381 
KRS: 0000738948 
https://biotts.com 
https://www.linkedin.com/company/biotts/ 
office@biotts.com 
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