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Formanden har ordet: 
 

2017 og fremad mod nye mål! 
 

Vi er netop kommet ud af 2016 og det var på mange måder et rigtig fint år for 
biotek i Danmark. Symphogen lavede en rigtig stor aftale med Shire, Genmab 
fortsatte med flotte resultater og stigende aktiekurs og så fik vi et Life Science 
Vækstteam nedsat af Regeringen med det formål at forbedre 
rammebetingelserne for life science i Danmark. For blot at nævne nogle af de 
positive takter. Vi har også set Novo-Nordisk Fonden være meget aktive med 
fortsat uddeling af mange pre-seed grants samt nye initiativer som et 
mentornetværk (NOME), begge dele meget nyttige for opstartsvirksomheder. 
Og flere initiativer til styrkelse af det tidlige biotek-økosystem skulle angiveligt 
være på vej fra den kant. Novo Seeds har mandet op i 2016 og lavet flere nye 
investeringer og det samme har Lundbeckfond Emerge. Endelig har vi med 
glæde noteret at Innovationsmiljøet Borean har lavet en investering i en tidlig 

biotekvirksomhed (Hoba Therapeutics) sammen med Novo Seeds. DANSK BIOTEK har længe efterlyst aktivitet 
fra Innovationsmiljøerne i tidlig biotek så det er superfint at få Borean på banen –  vi håber det bliver et 
eksempel til efterfølgelse. 
 
Hvor vi i 2016 således har set en yderligere styrkelse af økosystemet omkring tidlig biotek, herunder ganske 
anstændige financieringsmuligheder, så er det for DANSK BIOTEK i 2016 blevet et indsatsområde at arbejde 
for også at styrke rammebetingelser og muligheder for firmaer som er kommet længere i deres livsforløb. 
Naturligvis skal aktionærerne sælge en biotekvirksomhed når de får et rigtig godt tilbud, som det f.eks. skete 
sidste år da Epitherapeutics blev solgt til Gilead for DKK 444 mill kontant. Men en uheldig ”sidegevinst” ved et 
sådant salg kan være at firmaets aktiviteter i Danmark lukkes og i tilfældet Epitherapeutics betød, at 20 
medarbejdere mistede deres arbejde. For statskassen er den forretningsmodel i det lange løb ikke 
hensigtsmæssig. Epitherapeutics nåede i selskabets 6 årige levetid at betale knapt DKK 60 mill i løn og dermed 
godt DKK 25 mill i kildeskat. Et andet eksempel er biotekselskabet Exiqon der nåede at være børsnoteret i 
næsten 10 år inden Qiagen købte selskabet for USD 100 mill i foråret 2016. Qiagen har desværre besluttet at 
drosle meget alvorligt ned i Danmark, men Exiqon nåede over årene at skabe mange arbejdspladser og bidrog 
solidt til vores velstand: da selskabet blev solgt var der 90 medarbejdere i Danmark og man betalte således 
adskillige millioner per måned alene i kildeskat. Ifølge beregninger fra LIF så ”trækker” en arbejdsplads i 
biotek/pharma 3 andre arbejdspladser med sig i Danmark, så gevinsten for statskassen har været betydelig. 
 
Hvis biotekvirksomhederne således fortsat skal bidrage til skabelse af velstand i Danmark, skal vi forsøge at få 
virksomhederne til at blive (længere) i Danmark. Den øvelse er ikke triviel idet en række forhold spiller ind. For 
det første er der rammebetingelserne for virksomhederne. Her handler det bl.a om at mindske bureaukrati og 
fjerne uhensigtmæssigheder i skattesystemet. DANSK BIOTEK har tidligere beskrevet hvorledes åbenlyse 
skævheder i skattesystemet lægger hindringer i vejen. Lad mig blot igen nævn et par stykker som bremser 
udvikling af vores selskaber: i) brandbeskatning af udenlandske bestyrelsesmedlemmer (som betaler dansk 
skat selvom de er bosat i udlandet og ikke får glæde af vores velfærdssystem) og ii) begrænsning af mulighed 
for at fratrække akkumulerede skattemæssige underskud til kun 60% af et års overskud. En regel som f.eks. 
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rammer Symphogen hårdt på likviditeten ovenpå deres flotte deal med Shire, hvor de fik € 160 mill i upfront 
betaling. DANSK BIOTEK har bragt disse forhold og en række andre forslag til forbedringer af 
rammebetingelserne  til det ovenfornævnte Life Science Vækstteam soml barsler med deres forslag til 
Regeringen i marts måned. 
 
Den allervigtigste parameter for at et lovende biotekselskab kan få mulighed for at vokse i Danmark er dog at 
selskabet er i stand til at tiltrække investeringer til sit fortsatte virke. Allerede i dag vil mange af de lovende 
biotekselskaber kunne tiltrække investeringer fra lokale stærke ventureinvestorer eller fra andre Europæiske 
eller amerikanske venturefonde. Men for at skabe yderligere vækstmuligheder for selskaberne er det meget 
vigtigt med et velfungerende børsmarked. Og det mangler fuldstændigt i dag i Danmark! Den seneste biotek 
IPO fandt sted i 2010 da Zealand Pharma  gik på børsen. Siden har der ikke været en eneste notering i 
København. En række interessante danske selskaber har ladet sig notere på Nasdaq i New York og en lang 
række, primært mindre selskaber, er blevet noteret i Sverige. Nogle umiddelbare bud på dette forhold er: i) 
der er en helt anden aktiekultur og meget større risikovillighed i Sverige, ii) der er mange specialist investorer 
i USA, som forstår industrien og kan værdsætte et kvalitetsselskab som derved kan opnå en højere pris og en 
bedre likviditet i aktien, iii) danske pensionskasser hævder at de ikke har den interne kompetence til at 
investere i biotek og ikke vil investere i et selskab med lav likviditet, iv) det danske børsmarked lider stadig 
under at mange aktionærer havde nogen  dårlige investeringsoplevelser i  00’erne. Situationen omkring de 
manglende børsføringsmuligheder i Danmark er kompleks og der er efter vores overbevisning ikke noget 
”quick fix”. På DANSK BIOTEKs ”State-of-the-Union”- møde den 9. februar vil vi bl.a. diskutere børsmarkedet 
for biotekselskaber i Skandinavien. DANSK BIOTEK vil derudover i 2017 arbejde videre med at analysere 
situationen og søge veje frem som muliggør børsnoteringer af lovende og tilstækkeligt modne biotekselskaber 
i Danmark – vi har brug for den financieringsmulighed for at videreudvikle de bedste selskaber til at skabe job, 
vækst og skattekroner. 
 
En af de ting vi krydser fingre for i det nye år er at et par af vores meget lovende biotekselskaber meget snart 
kommer med gode nyheder. Det drejer sig om Galecto, som forventes at komme med data fra deres fase Ib/IIa 
studie i ideopatisk pulmonær fibrose i begyndelsen af det nye år. Udkommet af dette studie er knyttet til en 
optionsaftale med en BMS til en samlet værdi på hele USD 444 mill. Desuden venter vi i spænding på at 
Symphogen melder ud omkring deres fase IIb studie i colorektal cancer. Med positive data fra dette studie, 
selskabets øvrige pipeline samt den flotte deal med Shire virker selskabet velpositioneret til en børsnotering.  
Vi håber også at vores flagskib Novo-Nordisk kommer tilbage i den vanlige topform i 2017. Vi har i 
bioteklandskabet brug for et stærkt og velsmurt Novo-Nordisk og vi skylder Novo-Nordisk rigtig meget af den 
fremgang vi har set i hele biotek/pharma industrien de seneste mange år. Som det er de fleste bekendt så har 
Novo-Nordisk fået ny CEO her ved årsskiftet idet Lars Fruergaard Jørgensen har taget over. I DANSK BIOTEK er 
vi rigtig glade for at vi har fået Lars Fruergaard Jørgensen til at komme og fortælle om sine tanker og visioner 
for Novo-Nordisk ved vores Årsmøde den 4.maj, et møde som Novo-Nordisk også har været så venlige at være 
vært for. Sæt allerede nu et kryds i kalenderen! 
 
Årets første medlemsmøde i DANSK BIOTEK, ”State of the Union”-mødet, afholdes som nævnt ovenfor den 
9. februar. Mødet er venligst huset at Danske Bank. Her vil Søren Møller-Rasmussen, Managing Director fra 
Goldman Sachs, fortælle om biotek/pharma investerings klimaet globalt, Peter Åbo, CEO i Bio Nordic 
Investor, vil give et perspektiv på det Skandinaviske marked for mindre og mellemstore børsnoterede 
biotekselskaber og endelig vil Jonas Hansson, CEO i Wilson Therapeutics, fortælle om sit selskab og om vejen 
til børsnotering af Wilson i Stockholm.  
 
Godt Nytår! 
Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK 
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Kommende medlemøder (sæt kryds i kalenderen) 
 
 
9. februar 2017 kl 15: Medlemsmøde med titlen: ’State of the Union anno 2017’. Vært: Danske Bank  
 
4. maj 2017 kl 15: Årsmøde i DANSK BIOTEK. Vært: Novo-Nordisk A/S 
 
 
 
Nyheder på www.danskbiotek.dk  
 
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 kp@danskbiotek.dk  
 
Se eksempler på www.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 kp@danskbiotek.dk  
 
DANSK BIOTEK 
Ole Maaløes Vej 3,  
2200 Copenhagen 
e-mail: kp@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. 
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