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NYT FRA DANSK BIOTEK                        April 2017 
 
Formanden har ordet: 
 

17 ambitiøse anbefalinger til, hvordan vi styrker dansk 
life science og fordobler eksporten frem mod 2025 
 

 
 
 
I fredags præsenterede Vækstteam for Life Science sin længe ventede rapport. 
Rapporten indeholder 17 hovedanbefalinger og 100 delanbefalinger til, hvordan 
vi skaber øget vækst og eksport af lægemidler og medicoprodukter i Danmark. 
Anført af Kåre Schultz, CEO for Lundbeck, har Vækstteamets i alt 11 tunge 
repræsentanter for dansk life science analyseret og drøftet en lang række 
indsatsområder lige fra forskning, sundhedsdata og arbejdskraft til kapital, 
produktion og internationalisering.  
I DANSK BIOTEK finder vi alle 17 hovedanbefalinger relevante, ambitiøse og 
velvalgte. Blandt de 17 anbefalinger er der især fire, som er af afgørende 
betydning for det danske biotekmiljø:  
 

 

• Der skal sættes øget fokus på entreprenørskab og innovation i life science forsknings- og 

uddannelsesmiljøerne, og vilkårene herfor skal forbedres 
 

• Der skal banes vej for flere life science virksomheder gennem bedre adgang til tidlig finansiering 
 

• Danske life science virksomheders muligheder for at tiltrække kapital skal styrkes 
 

• Skatteincitamenterne for forskningstunge virksomheder og investorer skal forbedres 
 
De 100 delanbefalinger går et spadestik dybere i analysen, og her glæder vi os over, at flere af DANSK 
BIOTEKs mærkesager er medtaget:   
 

• Uddannelses- og forskningsinstitutionernes teknologioverførselsenheder skal styrke den 
opsøgende indsats og i højere grad involvere eksterne mentorer og forretningsudviklere – f.eks. efter 
den model, der anvendes i Copenhagen Spin-outs 

• Proof-of-concept midlerne til universiteterne skal øges 

• Kapital- og aktieindkomstbeskatningen skal reduceres, så den kommer i niveau med det øvrige 

Skandinavien og OECD 

• Skattereglerne for earn-outs skal justeres, så beskatningen sker på tidspunktet for udbetalingerne 
og ikke i forbindelse med aktieafhændelse 

• Den skattemæssige begrænsning på underskudsfremførsel skal fjernes, så man kan modregne 
tidligere års underskud i skattebetalingen 

• Beskatningen af honorarer til udenlandske bestyrelsesmedlemmer skal justeres, så 
incitamenterne for at sidde i danske bestyrelser bliver styrket (i dag betaler udenlandske 
bestyrelsesmedlemmer dansk skat i modsætning til f.eks. Sverige, hvor de betaler en reduceret 
skattesats) 

 
Desuden anbefaler Vækstteam, at der oprettes et life science kontor i Erhvervsministeriet, så life science 
industrien er forankret i et ministerium og har en fast indgang til det politiske system. Netop forankringen og 
den faste indgang ville være en meget stor hjælp i arbejdet med vores politiske sager.  
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DANSK BIOTEK har løbende interageret med Vækstteamets medlemmer og deltaget i en række relevante 
møder for at bidrage til arbejdet. Vi deltog også ved fremlæggelsen af Vækstteamets anbefalinger, som fandt 
sted i fredags med deltagelse af repræsentanter for life science industrien, universiteterne og de relevante 
ministerier. Kåre Schultz præsenterede anbefalingerne, som fik en meget positiv modtagelse af de tre 
tilstedeværende ministre, nemlig Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Uddannelses- og Forskningsminister 
Søren Pind og fungerende Sundhedsminister Karen Ellemann.  
Nu venter arbejdet med at få omsat anbefalingerne til en vækststrategi for life science. Det arbejde pågår i 
Erhvervsministeriet, som forventer at have vækststrategien klar i efteråret 2017. I DANSK BIOTEK vil vi gøre 
hvad vi kan for at påvirke, at alle relevante anbefalinger bliver medtaget i strategien, og at der samtidig bliver 
tilført midler til en succesfuld realisering. DANSK BIOTEK vil gerne takke Vækstteamets medlemmer for at 
påtage sig det store arbejde med at formulere de vigtige anbefalinger – herunder specielt vores ”egne” 
medlemmer Kåre Schultz, CEO for Lundbeck, Hans Schambye, CEO for Galecto Biotech, Kristian Helin, 
professor og direktør for BRIC ved Københavns Universitet, og Martin Olin, CEO for Symphogen. 
 
Tre nyheder fra biotekmiljøet 
Den kommende vækststrategi er central, netop fordi Danmark har en styrkeposition inden for life science, som 
er konkurrencedygtig på det globale marked. Det fik vi senest bevist i december 2016, hvor japanske AGC 
Asahi Glass skrev under på købsaftalen med CMC Biologics. Prisen lød på 60 mia. japanske yen svarende til 
DKK 3,62 mia. – den største life science transaktion i Danmark i 2016 med offentliggjort værdi. CMC Biologics 
har i mange år klaret sig rigtig godt på det globale marked, og det er der nu blevet kvitteret for. I februar kunne 
CMC Biologics fejre, at handlen var gået endeligt i gennem. Godt gået, CMC Biologics! 
Februar bød også på andre nyheder, nemlig de kliniske resultater af Symphogens fase IIb studie i colorectal 
cancer (Sym004). Resultaterne var gode, omend med en lille knast. Sym004 blev dokumenteret effektivt, men 
i en mindre patientpopulationen end forventet. Symphogens forventning til markedspotentialet er dog 
uændret, og de estimerer et salg på DKK 3,5-7 mia. trods en reduktion af målgruppen.   
Endelig kunne Galecto Biotech i marts måned melde om fantastisk flotte resultater af deres fase Ib/IIa studie i 
Idiopatisk Pulmonal Fibrose (TD139). Resultaterne har været ventet med spænding af flere årsager, herunder 
om resultaterne ville give Bristol-Myers Squibbs anledning til at udnytte deres option til at købe Galecto 
Biotech - en option de erhvervede i forbindelse med aftalen om TD139 tilbage i 2014. På trods af de meget 
stærke resultater besluttede BMS ikke at udnytte optionen til at købe Galecto Biotech. Et godt gæt er, at de 
seneste strategiske forandringer i BMS kan have influeret på beslutningen, som dog ikke slår Galecto Biotech 
omkuld – tværtimod. De flotte resultater er nemlig interessante for mange andre spillere end BMS, hvilket 
skaber en række nye spændende muligheder for Galecto Biotech. 
  
Hør mere om dansk life science på DANSK BIOTEKs årsmøde 2017 
I februar afholdt DANSK BIOTEK sit årlige ‘State of the Union’ møde, som denne gang fokuserede på 
børsmarkedet for biotekselskaber i Skandinavien. Som bekendt lider Danmark under et stort set ikke-
eksisterende børsmarked for biotekvirksomheder, hvilket er et stort problem for at bevare et frugtbart og 
innovativt biotekmiljø. På State of the Union mødet bidrog talere såvel som deltagere til en nyttig diskussion af 
problemet, og vi glædede os over fremmøde af mere end 100 mennesker. Problematikken omkring 
børsnoteringer er medtaget i rapporten fra Vækstteamet, og DANSK BIOTEK vil i 2017 fortsat arbejde for at 
fremme denne mærkesag. 
Afslutningsvist vil jeg opfordre alle medlemmer til at deltage i DANSK BIOTEKs årsmøde den 4. maj hos Novo 
Nordisk. Her vil Lars Fruergaard Jørgensen, CEO for Novo Nordisk, fortælle om Novo Nordisks strategi frem 
mod 2025. Desuden vil Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Hans Schambye, CEO for Galecto Biotech, give 
en opfølgning på Vækstteamets anbefalinger og planerne for næste skridt. Som sædvanlig vil der være gode 
muligheder for networking før og efter programmet, der slutter kl. 17.  
Vel mødt til årsmødet!  

Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK 
 
 
 
Kommende medlemsmøder (sæt kryds i kalenderen) 
 
 
4. maj 2017 kl. 15: Årsmøde i DANSK BIOTEK. Vært: Novo Nordisk A/S 
 
 
 
Nyheder på www.danskbiotek.dk  

http://www.danskbiotek.dk/
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På www.danskbiotek.dk offentliggør vi løbende nyheder fra medlemmerne. Det kan være nyheder om 
opkøb, fusioner, licensaftaler, kapitaltilførsel, produktudvikling, navnestof og andre forretningsrelaterede 
nyheder.  Alle medlemmer er meget velkomne til at sende nyheder i form af pressemeddelelser og andre 
nyhedstips til sekretariatet på office@danskbiotek.dk.  
 
 
NYT FRA DANSK BIOTEK er foreningens nyhedsbrev. Eftertryk er tilladt med tydelig angivelse af kilde.  
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet i fremtiden, sendes en mail med afmeld til office@danskbiotek.dk. 
 
 
Ønsker du at modtage DANSK BIOTEKS nyhedsbrev direkte og uden forsinkelse? 
 
Modtagerne af DANSK BIOTEKS nyhedsbrev sender det ofte videre til kolleger og andre kontakter, hvilket vi 
naturligvis glæder os over.  
Hvis du har fået dette nyhedsbrev videresendt, men ønsker at modtage det direkte og uden forsinkelse, så 
tilmeld dig mailinglisten på vores hjemmeside under nyhedsbreve. 
 
DANSK BIOTEK 
COBIS 
Ole Maaløes Vej 3,  
2200 København N  
e-mail: office@danskbiotek.dk 
 

http://www.danskbiotek.dk/
mailto:office@danskbiotek.dk

