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KOLEJNY ETAP
REALIZACJA STRATEGII
Inwestycje w biotechnologię,
farmację i ochronę zdrowia

MCI.BioVentures
inwestuje w
przedsięwzięcia z
zakresu:
- biotechnologii,
- nowych leków,
suplementów diety i
terapii,
- materiałów i urządzeo
medycznych

Profesjonalny i
doświadczony Partner

Profesor Marcin
Krotkiewski, uznany w
świecie medycznym
autorytet w dziedzinie
odchudzania, leczenia
otyłości oraz tworzenia,
badania i rozwijania
leków pochodzenia
naturalnego

Potwierdzenie kompetencji

Inwestycja w Biotech
Varsovia Pharma to
potwierdzenie
kompetencji MCI w
obszarze lifescience

- usług i ochrony zdrowia
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PORTFOLIO MCI.BIOVENTURES
Usługi medyczne prywatnego pogotowia ratunkowego, świadczone na terenie
aglomeracji Wrocławia, w zakresie pomocy wyjazdowej i ambulatoryjnej dla pacjentów
korzystających z ubezpieczeo, transportu medycznego i badao laboratoryjnych.
Usługi medyczne w segmencie mid-low na terenie Polski. Sieć rozwija się
poprzez współpracę z placówkami medycznymi w Polsce. Sprzedaż usług
odbywa się poprzez ubezpieczenia medyczne.
Apteka internetowa, działająca od 2004 r. Oferuje leki OTC, suplementy diety,
zioła oraz kosmetyki.
Diagnostyka genetyczna - badanie ryzyka zachorowania na choroby
uwarunkowane genetycznie z użyciem technologii sekwencjonowania DNA.
Wykonuje również usługi analizy i syntezy DNA na rzecz rynku biotechnologii i
nauki.
Nowatorskie ubezpieczenie zdrowotne - połączenie usługi ubezpieczeniowej i
bankowej, na zasadzie pre-paid, dające możliwość skorzystania z każdej
placówki medycznej na terenie całego kraju.
Opracowywanie i wprowadzanie na rynek niszowych innowacyjnych
suplementów diety.

CHARAKTERYSTYKA
RYNKU FARMACEUTYCZNEGO

Polski rynek
farmaceutyczny

wartośd całego rynku w 2009 r.
wyniosła 21,4 mld PLN (ceny hurtowe netto)
[wg IMS Health Poland]

Liberalizacja rynku
farmaceutycznego
produktów OTC

wzrastająca ilośd dostępnych preparatów
opartych o suplementy diety oraz rosnąca
świadomośd konsumenta powodują, iż roczny
wzrost obrotów ma dwucyfrowy wymiar

Medycyna i
biotechnologia

bardzo dynamicznie rozwijające się sektory
rynku charakteryzujące się dużymi zwrotami
z zainwestowanego kapitału

SPRZEDAŻ SUPLEMENTÓW DIETY
W POLSCE
• W ujęciu rocznym wg IMS
–
–
–
–

ROK 2006: 751 mln zł
ROK 2007: 952 mln zł +27%
ROK 2008: 1 143 mln zł +20%
ROK 2009: 1 404 mln zł +23%
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PROFESOR MARCIN KROTKIEWSKI
•

Biotech Varsovia została stworzona przez prof.
Marcina Krotkiewskiego, jednego z najbardziej
znanych na świecie naukowców w dziedzinie
leczenia otyłości.

•

Wcześniej wieloletni profesor w Klinice
Rehabilitacji Medycznej, Szpital Uniwersytecki i
Uniwersytet w Göteborgu. Prowadzenie kliniki
oddziału szpitalnego. Działalnośd pedagogiczna
i kliniczna.

•

Prof. Krotkiewski prowadził wcześniej szwedzką
firmę OTC - Multipharma Sweden, która
poprzez swoją spółkę córkę Krotex Polska stała
się jednym z liderów na polskim rynku w
dziedzinie otyłości, immunostymulantów i
probiotyków.
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ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY
• RADA NADZORCZA
– Marcin Krotkiewski – Założyciel
– Krzysztof Pawelczyk – były Członek Zarządu ds. Badań i Rozwoju
Polfa Kutno, a także Ivax, Teva, Polfarma, Bioton
– Leszek Borkowski – były Prezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, ekspert prawa farmaceutycznego
– Grzegorz Gromada – MCI.BioVentures

• ZARZĄD
– Rafał Łuczyński – Prezes Zarządu, wcześniej Astra Zeneca,
Molteni Polska, PF Jelfa SA
– Robert Rzemiński – MCI.BioVentures
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LISTA PRODUKTÓW BVP
LINIA FEM:
• Femurin
• Femcalvit K2
• Femsilica
• Femavena
• Femivag

LINIA METABOLICZNA:
• Gluconorm
INNE:
• Stimavena

Produkt wiodący linii Fem to Femurin, który
skutecznie zmniejsza ilośd incydentów
nietrzymania moczu. Problem ten dotyka co
najmniej 3 mln kobiet w Polsce.
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LINIE PRODUKTOWE
Linia Fem
Grupa docelowa linii Fem to kobiety powyżej 45 roku życia, które doświadczają
rozmaitych przypadłości związanych z nadchodzącym okresem menopauzy.
Przykłady wspomnianych problemów zdrowotnych to: nietrzymanie moczu,
osteoporoza, miażdżyca, tendencja do stanów depresji i nadwrażliwości, zmienne
stany nastroju, problemy z koncentracją, gorsza pamięd, pogorszony czas reakcji i
niedostateczna pobudliwośd, zmniejszona umiejętnośd wykonywania wielu zadao
naraz, uderzenia ciepła, obniżone libido, bóle stawów i mięśni, etc.
Produkt wiodący linii Fem to Femurin, który skutecznie zmniejsza ilośd incydentów
nietrzymania moczu. Problem ten dotyka co najmniej 3 mln kobiet w Polsce.
Inne produkty linii Fem między innymi pomagają w profilaktyce osteoporozy i
miażdżycy czy też pomagają stabilizowad wahania nastroju i polepszad koncentracje.

LINIE PRODUKTOWE

Linia Metaboliczna
Dedykowana dla kobiet i mężczyzn dotkniętych „Syndromem Metabolicznym”. Jest to
zespół współwystępujących schorzeo: otyłości, cukrzycy, stłuszczenia wątroby,
nadciśnienia i chorób układu krążenia. „Syndrom Metaboliczny” występuje coraz
powszechniej, jest związany ze złym odżywianiem i brakiem ruchu, a rozpoczyna się
około 40.o roku życia. Syndrom metaboliczny ma charakter epidemiczny, dotyczy
przeszło 50% populacji.
Główny produkt linii metabolicznej to GlucoNorm, który normalizuje poziom glukozy w
krwioobiegu i zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy. Inne produkty w tej linii będą w
innowacyjny sposób pomagad w walce z otyłością.

INNOWACJA I JAKOŚD
INNOWACJA:
• Spółka zawsze jest na bieżąco z najnowszymi
międzynarodowymi badaniami;
• Ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązao i idei;
• Innowacyjnośd jako główny atrybut
produktów.
JAKOŚD:
•

Wyłącznie najlepsze naturalne składniki, których działanie jest potwierdzone
naukowo

•

Wprowadzamy na rynek produkty, które działają i nie mają skutków ubocznych.
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

