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Kære økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen 
 
 
Biotekindustrien i Danmark er økonomisk trængt 
– DANSK BIOTEK anmoder regeringen om økonomisk assistance til de små og mellemstore 

biotekselskaber. 
 
 

Regeringen har i en årrække udnævnt biotekindustrien til en af de højteknologiske 
industrier, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK BIOTEK – Foreningen af 
Bioteknologiske Industrier i Danmark - har med glæde og respekt taget dette budskab til 
sig og har gennem årene sammen med nu 55 medlemsvirksomheder arbejdet for at 
branchen kunne leve op til regeringens og egne forventninger. 
 
Regeringens globaliseringsinitiativer og kraftige investeringer i den offentlige forskning er 
positive for biotekbranchen. Rapporten ”Biotech in Denmark 2008 – Growing stronger” 
udgivet af DANSK BIOTEK og Ernst & Young i efteråret 2008 viser, at den danske 
biotekbranche ligger helt i top i Europa med hensyn til en række parametre - ikke mindst 
nye lægemidler i klinisk udvikling. Danmark er førende sammen med UK, Tyskland og 
Schweitz. Danmark er faktisk det land i verden som har flest nye lægemidler i klinisk 
udvikling, målt per indbygger.  
 
På grund af den finansielle krise risikerer vi nu, at dette fantastisk gode resultat forsvinder 
mellem hænderne på os.  
 
Den globale finansielle krise har medført, at specielt biotekselskaber bukker under på 
trods af, at selskabernes produkter ikke er cykliske, men tværtimod støtter en bæredygtig 
samfundsudvikling og dækker livsvigtige behov. Baggrunden er, at det er blevet uhyre 
vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital til at finansiere den dyre og langvarige 
forskning og udvikling, som lægemidler kræver. Biotekvirksomheder er som bekendt 
specielt sårbare, idet der kræves adgang til meget kapital i virksomhederne, og idet 
indtægterne først kommer efter en længere årrække, hvor produkterne er under klinisk 
udvikling.  
  
Vi har allerede set børsnoterede selskaber som Pharmexa og TopoTarget skære 
væsentligt ned på deres aktiviteter. Det samme gælder selskaberne Symphogen, Astion, 
Santaris, Egalet, 7TM Pharma m.fl, der alle havde planlagt en børsnotering i 2008/2009. 
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De må nu skære ned på igangværende projekter og på antallet af medarbejdere, da det 
formodentlig ikke vil være muligt at hente kapital på børsen de næste par år. 
 
Uanset om selskaber skærer ned, lukker eller flytter til udlandet, er resultatet for det 
danske samfund negativt. Kompetitiv frontlinie forskning og udvikling forsvinder, gode 
projekter bliver lukket ned og aldrig gennemført, dygtige forskere bliver arbejdsløse og 
taber hurtigt den viden, de besad. Den tabte forskning og de tabte kompetencer tager år 
og koster store summer at bygge op igen. De projekter og de mange ressourcer, det har 
kostet, vil for en stor dels vedkommende være tabt for altid. Alt i alt en ganske 
uønskværdig situation for patienter, medarbejdere og det danske vidensamfund. 
 
Den danske regering har tidligere været forudseende bla. via dens globaliseringsstrategi 
og indsats med store bevillinger til den offentlige forskning, således at Danmark kan nå 
Barcelona-målet i 2010.  
 
DANSK BIOTEK håber, at regeringen igen vil vise handlekraft og vovemod og indse, at 
biotekbranchen har brug for en håndsrækning, der kan skaffe mere likviditet i selskaberne 
hurtigst muligt.  
 
De store biotek/farmaselskaber som NovoNordisk, Lundbeck, Novozymes, Danisco, Leo 
Pharma m.fl. klarer sig gennem krisen og har ikke behov for støtte.  
 
De selskaber, der har behov for en håndsrækning, er de små og mellemstore selskaber, 
der har store omkostninger til forskning og udvikling og som ikke i den nuværende 
situation har mulighed for at skaffe finansiering fra private investorer eller fra børsen. 
Disse virksomheder har et akut udækket behov for likviditet og fortsat finansiering. 
 
Krisen i den danske biotekindustri er ikke enestående. Tværtimod ses tilsvarende forhold i 
alle de, lande vi konkurrerer med. I disse lande har regeringer allerede taget initiativer 
eller er i gang med at overveje, hvilke der skal tages. 
 
DANSK BIOTEK kan pege på forskellige tiltag, som vil kunne igangsættes hurtigt og som 
vil have en positiv effekt: 
 
Det foreslås, at forskningsbaserede virksomheder med et skattemæssigt underskud 
straks får godtgjort 25 procent af udgifterne til forskning og udvikling – i stedet for som i de 
nuværende regler, hvor udgifterne først kan fratrækkes i senere indkomst. En sådan 
ordning vil ikke ændre den absolutte støtte, men blot fremrykke udnyttelsen af det 
skattemæssige underskud til det tidspunkt, hvor behovet er størst og hvor virksomhederne 
er mest sårbare. Ordningen foreslås at gælde virksomheder, der har mindre end 200 
medarbejdere.  
 
Baggrunden for forslaget er, at biotekvirksomheder, der forsker og udvikler nye 
lægemidler eller andre biotekprodukter i de første år stort set altid kører med underskud 
og derfor har en meget anstrengt likviditetssituation. Biotekvirksomheder har til forskel fra 
f.eks. IT-virksomheder en opstartfase med årelange udviklingstider – tilmed baseret på 
særdeles kapitalkrævende forskning. De nuværende skatteregler om ret til at fratrække 
skattemæssige underskud hjælper ikke, idet virksomhederne udelukkende kan fratrække 
underskud baseret på forskning i fremtidige overskud. Det er imidlertid nu i den finansielle 
krise og i de første underskudsgivende år, at virksomhederne er mest sårbare, og derfor 
også her at ændrede skatteregler vil have størst effekt. 
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Europa Kommissionen har i 2006 gennemført en undersøgelse af hvilke ordninger der 
gælder i en række lande som sætter forskning og udvikling højt på dagsorden. 
Undersøgelsen konkluderede, at de 4 lande som blev analyseret konkret i undersøgelsen 
(Canada, Frankrig, Norge og England) alle gav incitamenter i form af større eller mindre 
direkte skattelettelser. Europa Kommissionen godkendte på den baggrund i 2007, at alle 
medlemslande lovligt kunne yde incitamenter til forskning og udvikling. 
 
I forbindelse med den finansielle krise er DANSK BIOTEK bekendt med yderligere tiltag i 
gang i lande som USA, UK m.fl. – flere stater i USA har haft en tilsvarende ordning i 
årevis. 
 
Foruden skattetiltag er der behov for en øget investeringsevne. Vi kan foreslå, at f.eks. 
Vækstfonden tildeles en ekstra pulje penge, som kunne udlånes til biotekselskaber på 
tilsvarende vilkår, som var gældende for Vækstfonden i 1990’erne og starten af 2000. Her 
lånte Vækstfonden penge ud til risikofyldte projekter og kun, såfremt projektet lykkedes, 
skulle virksomheden betale beløbet tilbage. 
 
Endelig kunne en ekstra pulje til Højteknologifonden være en mulighed, således at fonden 
kunne yde støtte til et langt højere antal projekter inden for bioteknologi, end tilfældet er 
nu. 
 
Det er DANSK BIOTEKs håb, at skatteudvalget og regeringen meget hurtigt vil tage 
spørgsmålet om incitamenter op til fornyet positiv overvejelse og dermed være 
initiativtager til, at danske bioteknologiske selskaber overlever de næste svære år og får 
mindst ligeså gode betingelser, som konkurrenterne verden over. Situationen er desværre 
meget presserende, så der er brug for hurtige initiativer.  
 
DANSK BIOTEK stiller sig til rådighed f.eks. i form af et snarligt møde, hvor vi kan uddybe 
branchens forslag.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Carlsen 
Formand for DANSK BIOTEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enslydende breve er sendt til: 
Skatteudvalget 
Skatteminister Kristian Jensen 
Videnskabsminister Helge Sander 


