13 de julho de 2018

CRIOESTAMINAL REFORÇA POSICIONAMENTO AO UNIR-SE
À FAMICORD, CRIANDO O MAIOR GRUPO EUROPEU DE
CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS ESTAMINAIS
•

Crioestaminal líder Ibérico no setor das células estaminais com mais de 100
mil amostras de sangue e tecido do cordão umbilical armazenadas já libertou
amostras para 15 transplantes;

•

Grupo FamiCord líder em vários países europeus com mais de 225 mil
amostras de sangue e tecido do cordão umbilical armazenadas já contribuiu
com 42 amostras de sangue do cordão umbilical para transplante.

A Crioestaminal, o primeiro e maior banco de criopreservação em Portugal, assina
acordo para integração no Grupo FamiCord, empresa com 7 Bancos de Sangue e
Tecido do Cordão Umbilical. Atualmente, é um dos maiores bancos de células
estaminais da Europa, com mais de 225 mil amostras armazenadas.
A união da Crioestaminal com o FamiCord vem reforçar a liderança europeia no setor
da criopreservação de células estaminais e, graças à experiência de que dispõe em
termos de disponibilização de amostras para transplante, irá proporcionar às famílias
uma ainda maior garantia de segurança e qualidade.
Segundo André Gomes, Fundador e Diretor Geral da Crioestaminal, “É com grande
satisfação que nos unimos ao Grupo FamiCord, que partilha os mesmos
valores e visão na área das células estaminais e, em conjunto, criamos o
maior banco de criopreservação de sangue do cordão umbilical na Europa.
Esta união permitirá que as duas empresas, que mais investem em I&D e em
terapias celulares na Europa, reforcem o desenvolvimento de novas
terapêuticas que, consequentemente, permitam tratar mais doentes”.
O Grupo FamiCord está presente em 11 países Europeus e, até à data, já libertou 42
amostras de sangue do cordão umbilical para transplantes em diversas patologias
(25 na Polónia, 4 na Hungria, 12 na Turquia, 1 na Jordânia).

O Grupo Famicord, tal como a Crioestaminal tem vindo a fazer uma aposta contínua
na área das novas terapias celulares e em Investigação e Desenvolvimento. Neste
âmbito, o Grupo Famicord já realizou mais de 1600 tratamentos com várias fontes
de células estaminais, nomeadamente com células estaminais mesenquimais,
presentes no tecido do cordão umbilical.

Sobre a Crioestaminal
A Crioestaminal, fundada em 2003, foi o primeiro banco de criopreservação em Portugal, sendo o maior
da Península Ibérica e o quarto a nível europeu. Sediada no Biocant – o maior parque de Biotecnologia
português, emprega mais de 70 colaboradores e tem presença em quatro países da Europa (Portugal,
Espanha, Itália e Suíça). É o único banco ibérico acreditado pela AABB (American Association of Blood
Banks), sendo um dos mais influentes e inovadores bancos de células estaminais do cordão umbilical do
mundo. Tem mais de 100 mil amostras recolhidas e criopreservadas desde a sua fundação, sendo o player
em Portugal com o maior número de amostras resgatadas e transplantes realizados, com 15 utilizações
em 10 crianças. Promove um trabalho de referência na terapêutica com células estaminais, com quatro
patentes internacionais registadas e vários projetos de investigação em curso. Investe, anualmente, cerca
de 10% do seu volume de negócios em Investigação & Desenvolvimento.
Sobre a Famicord
O Grupo Famicord é líder europeu no setor da criopreservação das células estaminais. Com uma quota de
mercado superior a 20% no que respeita ao número de amostras, com 225 mil de todas as amostras
criopreservadas.
A principal área de operações do Grupo Famicord é o fornecimento, processamento e armazenamento a
longo prazo de células estaminais do sangue do cordão umbilical e outros tecidos pós-fetais, conforme
solicitado pelos pais. O objetivo do Grupo é proporcionar segurança e proteção para as famílias no caso
de uma doença grave que exija o transplante de células estaminais do doador ou de familiares diretos.
Os mercados estratégicos do Grupo incluem a Polónia, a Espanha e a Turquia, estando também presente
na Hungria, Roménia, Itália, Letónia, Suécia, Reino Unido, Sérvia e Ucrânia através de uma cooperação
com parceiros de negócios locais.
Além disso, o Grupo investe no desenvolvimento de serviços na área de produção de medicamentos
médicos avançados (ATMP), que é considerado um dos campos mais promissores do desenvolvimento da
medicina moderna.
O Grupo está listado na Bolsa de Varsóvia desde maio de 2016.

