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DANSK BIOTEK glæder sig over Ministerens artikel i det kommende nummer af 
Biotekmagasinet, hvor vi kan konstatere, at Ministerens overvejelser stemmer fint 
overens med de overvejelser og forslag, DANSK BIOTEK har til forbedring af 
rammebetingelserne for innovations- og iværksættermiljøerne. 
 
Den konkrete anledning til dette brev er, at Udvalget for Risikovillig Kapital i juni 2010 
barslede med den længe ventede rapport. Set ud fra DANSK BIOTEKS perspektiv giver 
den regeringen et godt grundlag for nye udspil på kapitalsiden. 
 
Biotekindustrien i Danmark   
Den danske biotekindustri er af gode grunde fremhævet som et af de områder, hvor 
Danmark har mulighed for at klare sig flot i fremtidens globale vidensamfund. Trods 
vores lidenhed er vi placeret i den Europæiske top sammen Storbritannien, Tyskland og 
Schweiz. Vi ligger i toppen af europæisk biotekindustri, fordi vi i Danmark har formået at 
kombinere videnskabelig forskning med iværksætterinitiativer, finansieret via risikovillig 
kapital. Vores flotte placering er imidlertid stærkt truet som følge af finanskrisen. 
 
Mange vækstvirksomheder - og i særlig grad de kapitalkrævende biotekselskaber - er i 
kapitalkrise og vil ikke kunne overleve med mindre det offentlige snarest tager initiativer 
til at hjælpe disse virksomheder igennem krisen. Flere virksomheder har allerede stoppet 
lovende projekter, mens andre har drejet nøglen om. Ikke fordi projekterne er 
uholdbare, men simpelthen på grund af manglende finansiering.  
 
Vi har et reelt samfundsproblem, som bør håndteres her og nu. Hvis ikke risikerer vi, at 
Danmark om meget få år kommer til at stå i en innovationsklemme. Det vil ske, fordi de 
dygtigste vækstiværksættere ikke realiserer deres ideer her i landet. Samtidig vil 
regeringen ikke kunne realisere målet om et Danmark, der i 2015 er førende på globalt 
plan med det største antal vækstiværksættere. 
 
Problemets kerne er mangel på risikovillig vækstkapital 
Biotekindustrien og den mere modne farmaceutiske industri er en videnstung industri, 
som har stor eksport af medicin og industrielle biotekprodukter. Biotekindustrien er 
derfor af stor betydning for Danmarks fortsatte udvikling som konkurrencedygtigt 
vidensamfund. Det er helt afgørende, at biotekindustrien har konkurrencedygtige 
rammevilkår, som gør det muligt globalt set at tiltrække de bedste hoveder, som kan 
være med til at sikre, at biotekindustrien fortsat skaber vækst og værdi for Danmark.  
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Regeringen har i de seneste år fremhævet, at der bør være tilstrækkelige midler i hele 
værdikæden, til at den højteknologiske industri skal kunne udvikles. Fra ideens 
undfangelse på f.eks. et universitet, til ideen kommercialiseres og et selskab bliver 
dannet. På den baggrund har proof-of-concept-ordningerne og innovationsmiljøerne fået 
tilført ekstra midler, hvilket DANSK BIOTEK har bemærket og rost regeringen for. DANSK 
BIOTEK har tillige rost regeringen for dens afsætning af midler til Højteknologifonden, 
som støtter mange lovende projekter også inden for bioteknologi.   
 
Den private industri har også ydet sit bidrag i den tidlige fase af finansieringskæden. 
Novo A/S har fx etableret Novo Seed, og Lundbeckfonden har etableret LFI Life Science 
Investments, der begge investerer i tidlige selskaber. 
 
Vækstvirksomhederne i Danmark mangler stadig venturekapital 
Det glædede DANSK BIOTEK, da regeringen i forbindelse med erhvervspakken i 2009 
bevilgede 500 mio. kr. til risikovillig kapital. Pengene skulle hurtigt ud og arbejde og 
bidrage til, at Danmarks vækstiværksættere kunne overleve den finansielle krise. 
Eftersom venturefondene har haft svært ved at rejse private midler, er alle pengene 
endnu ikke anvendt. Kun relativt beskedne midler arbejder reelt i selskaberne i dag. 
 
I februar 2010 blev der afsat andre 500 mio. kr. til vækstpakke II. Og det diskuteres i rapporten 
fra Udvalget for Risikovillig Kapital, hvorledes disse midler skal anvendes. Da der stadig er et 
stort udækket behov for tilførsel af yderligere kapital til danske vækstiværksættere, 
hilser DANSK BIOTEK rapportens forslag til nye initiativer højest velkommen. 
 
Specielt støtter DANSK BIOTEK forslaget om at etablere en statslig låneordning med krav 
om egenkapitalindskud af samme størrelse og målrettet mod potentielle 
vækstvirksomheder i segmentet umiddelbart efter innovationsmiljøerne. Desværre er 
lånerammen i forslaget begrænset til kun 6 mio. kr. Denne ramme er sikkert fornuftig i 
mange industrisegmenter, men den er helt utilstrækkelig for biotekvirksomheder. 
Arbejdet i biotekselskaber er meget kapitalkrævende, så en låneramme på 15-20 mio. 
kr. ville give betydeligt bedre muligheder for at skabe vækst i selskaberne. En sådan 
beløbsramme fordrer naturligvis stadig, at der rejses et tilsvarende beløb i egenkapital 
fra private kilder. Kravet om, at beløbet matches af et beløb fra privat side, sikrer 
lødigheden af projekterne, samt at man undgår at det offentlige system skal etablere en 
bureaukratisk proces til vurdering af disse. 
 
DANSK BIOTEK støtter ligeledes udvalgets forslag om en låneordning for venturefonde; 
fleksible rammer for pensionskassernes investeringer i unoterede aktier; styrket 
kommercialisering af universitetets opfindelser og stærkere incitamenter for investeringer 
i unoterede aktier for kapital- og ratepensionsmidler. 
 
Favorable ordninger i andre lande 
Andre (konkurrerende) lande, bl.a. de andre nordiske lande, har sikret nye milliardbeløb 
til deres iværksættere. I 2009 afsatte Norge ekstra 2,2 mia. NKK til investeringer i 
vækstvirksomheder, Finland afsatte 1 mia. kr. og Sverige 2 mia. kr. 
 
Mange lande i Europa som fx England og Frankrig, har også forstået krisens omfang og 
indført EU-sanktionerede virksomhedsordninger såsom fremskudte fradrag for 
forsknings- og udviklingsomkostninger. I England kan små og mellemstore virksomheder 
få udbetalt 24,5 pct. af forsknings- og udviklingsomkostninger, hvis ikke de kan 
modregnes i positiv indkomst samme år. Den likviditet, det giver, sikrer overlevelse og 
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fremdrift for virksomheden samt arbejdspladser. Tilsvarende ordninger findes i USA og 
Canada. 
 
DANSK BIOTEK har tidligere fremført forslag om en ordning svarende til ovennævnte i 
Danmark, men dette er hidtil ikke blevet imødekommet. Vi vil hermed opfordre til, at I 
som politikere vurderer denne støttemulighed.  En sådan ordning vil kunne medvirke til 
at udligne dele af det efterslæb, Danmark har i forhold til andre konkurrerende lande. 
 
Den bioteknologiske industri i Danmark er yderst vigtig for Danmarks fremtid 
Mange interessenter har ønsker til regeringen i disse tider, men den bioteknologiske 
industri er særlig vigtig for Danmarks fremtid. Der er et perfekt match mellem de faglige 
kompetencer i Danmark indenfor biotekindustrien og de stadigt stigende krav til 
forbedrede og nye lægemidler, grønne teknologier og andre bæredygtige løsninger. 
 
Den bioteknologiske industri bør være et område, som har regeringens store 
bevågenhed. For vi må ikke miste Danmarks flotte internationale position. Vi konkurrerer 
internationalt med virksomheder fra lande, som har indset, at en velfungerende 
biotekindustri er af største vigtighed for landets fremtid. 
 
Vi har i Danmark skabt en bioteknologisk og farmaceutisk industri i verdensklasse som 
på unik vis matcher danske kompetencer og iværksætteri. Det nyder vi godt af. Vores 
opgave er at beskytte og videreudvikle denne industri! 
 
Vi stiller gerne op til en uddybning af vore forslag, hvis det har Ministerens interesse. 
 
 
Med venlig hilsen 
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