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Formanden har ordet: 
 
Fokus på værdikæden – husk hvor pengene kommer fra! 
 

På den anden side af Atlanten er børsmarkedet stadig brandvarmt! Mere end 
60 nye virksomheder er blevet børsnoteret i løbet af det seneste års tid. Danske 
Egalet debuterede succesfuldt på Nasdaq-børsen, og flere andre danske 
selskaber kan være på vej. Det kan i første omgang måske undre, at det ikke 
kan lade sig gøre at børsnotere modne danske biotekselskaber på Nasdaq OMX 
København, men forklaringen lyder, at der simpelthen er mere risikovillig 
kapital i USA, og at de mere specialiserede biotekinvestorer også holder til der. 
Likviditeten i København risikerer i mange tilfælde hurtigt at blive alt for lille. 
Som biotekselskab skal man naturligvis søge notering der, hvor det tjener 
selskabet bedst. Og er det i USA, er det naturligvis det, man skal gøre. Når det 

er sagt, så er der set med danske øjne absolut grund til at håbe på, at Nasdaq OMX København 
bliver hjemsted for nye succesfulde biotek børsnoteringer i årene, der kommer, simpelthen fordi 
det er et vigtigt led i ”biotek-værdikæden” her i Danmark. 
 
Netop værdikæden - forstået som vejen fra forskning til vækst og velstand for Danmark – er måske 
værd at dvæle lidt ved i denne tid. For noget er piv-skævt indenfor biotek, simpelthen! Vi bryster os 
ganske vist af, at Novo Nordisk står for mere end 5% af det danske bruttonationalprodukt, og at 
medicinalindustrien er Danmarks suverænt største eksportindustri med mere end 70 mia. kr. Men 
når det kommer til at investere i den næste generation af biotekvirksomheder, har staten meget 
svært ved at finde hoved eller hale i, hvordan dette skal gøres – til trods for, at den ellers nyder 
godt af skatteprovenu og andet fra den meget succesfulde industri. Dette har lige nu resulteret i, at 
der praktisk taget INTET gøres, illustreret ved, at flere statsligt finansierede innovationsmiljøer 
udtaler, at de ikke vil investere i tidlig biotek, fordi der er for risikofyldt! Ergo: Der findes for 
nærværende i kongeriget ingen statslige investeringsfonde og dermed en første landingsbane for 
nye innovative universitetsprojekter indenfor den industri, som er Danmarks største eksportartikel. 
Imponerende? Ikke rigtigt, skulle man synes. 
 
Der synes at mangle overblik, forståelse af sammenhæng og proportionssans hos de politikere, der 
sætter dagsordenen: I Danmark skal vi jo satse på vækst og velstand. Derfor har regeringen satset 
flere penge end nogensinde før på universiteterne. Og det er godt! 25 % af en ungdomsårgang 
forventes at få en videregående uddannelse. Der er aldrig blevet produceret flere Ph.d.er inden for 
biologi, bioteknologi osv. Og universitetsforskningen bliver styrket i disse år. Det er to meget vigtige 
trin i den værdikæde, der skal til for at skabe vækst og velstand. Men når det kommer til 
investeringer for få forskningen ud over rampen, så halter det. Der er absolut ingen penge – med 
den begrundelse, at det er ”risikofyldt” at starte biotekvirksomheder. Man kunne også have det 
synspunkt, at det er risikofyldt at uddanne kandidater en masse og forske på universiteterne! Hvis 
ikke der er afsætning af kandidater til industrien og en indtjening fra industrien - med deraf 
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følgende skattekroner til det offentlige – så er det da i sandhed ”risikofyldt”! I hvert tilfælde på den 
længere bane. Men det er måske det perspektiv vore politikere har svært ved at se?  
 
DANSK BIOTEK er kendt for at komme med konstruktive løsningsforslag, og vi samararbejder derfor 
med DVCA og andre parter for at genere et nyt idekatalog af forslag, som vi kan præsentere 
politikerne for i den konkrete sag. Det er simpelthen for fattigt og en alt for kortsigtet statslig 
prioritering, at det ikke er muligt at finde offentlige investeringskroner til nye virksomheder 
indenfor det område, der er Danmarks største eksportindustri! 
 
Desuagtet den middelsvære tonedøvhed, man synes at møde fra politisk hold, så kæmper DANSK 
BIOTEK videre for tiltag, som kan lette kommercialiseringen af den akademiske forskning.  
Copenhagen Spin-Outs er et godt eksempel på et helt konkret initiativ, som DANSK BIOTEK har 
været med til at søsætte. Ikke fordi Copenhagen Spin-Outs er det eneste saliggørende i forsøget på 
at lette overgang af innovation fra universitet til industri, men fordi projektet rent faktisk allerede 
nu har givet håndgribelige resultater. Projektet med kontant funding fra EU (20 millioner kr.) og fra 
Region H (8 millioner kr.) blev startet i november 2011. Mere end 50 projekter er indtil nu blevet sat 
i søen på KU, DTU og i Region H. Det er blevet til 10 nystartede biotekvirksomheder, og inden 
projektet slutter, er der formentlig startet 15-17 virksomheder. Det er flot! Copenhagen Spin-outs 
har også været med et at præge kulturen på tech trans kontorerne, hvor man nu har en større 
erkendelse af, at basis for at skabe nye virksomheder er, at tech trans kontoret har både 
videnskabelig og kommerciel indsigt.  
 
Copenhagen Spin-outs initiativet slutter ved udgangen af 2014, men DANSK BIOTEK håber, at det 
bliver muligt at finde en vej frem også efter 2014. Vi arbejder med parterne i Copenhagen Spin-Outs 
for at nå dette mål. 
 
I DANSK BIOTEK arrangerer vi medlemsmøder, hvor vi forsøger at adressere vedkommende emner. 
D. 6. februar afholdt vi vores årlige ”State of the Union”- møde – et møde om, hvor pælene står lige 
nu med hensyn til finansiering af biotekvirksomheder. D. 22. april afholder vi et temamøde i 
samarbejde med Biopeople, denne gang om det kommende EU patentsystem. I den sammenhæng 
har vi indledt samarbejde med Novo Nordisk og Dansk Industri om information op til afstemningen 
25. maj, naturligvis for bedst muligt og mest effektivt at kommunikere vores budskab ud. Og så er 
årsmøde og generalforsamling snart på trapperne – begge dele finder sted d. 6. maj – denne gang 
er Biogen Idec vært og Sundhedsminister Nick Hækkerup, Doug Williams, Executive Vice President, 
R&D, Biogen Idec. samt Sociolog Henrik Dahl er på programmet. 
 
Vi håber at se rigtig mange i Hillerød d. 6. maj! 
 

 
Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK 

 
 
Velkommen til:  
 

Medivir er et biotekfirma med fokus på infektionssygdomme og specielt HCV 
produktet simeprevir. Medivir er svenske Medivir Abs danske datterselskab. Læs 

mere på www.medivir.com    
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http://www.medivir.com/


Cambrex Corporation er et innovativt life sciences selskab, der tilbyder produkter, 
services og teknologier der skal accelerere udviklingen og kommercialiseringen af 

small molecule lægemidler. Læs mere på www.cambrex.com  

Invest4biotech har udviklet værktøjer til omhyggelig og detaljeret planlægning, 
gennemførelse samt due diligence af CMC og prækliniske aktiviteter, herunder 
outsourcing frem til indsendelse af IMPD’en nødvendig for igangsættelse af 
kliniske forsøg. 
  

Invest4biotech konceptet bygger på flere pakker, hvor hver pakke bliver tilbudt individuelt til en 
fast pris. Resultatet er at reducere projektets risici, tid og omkostninger og levere nødvendige 
oplysninger til den øverste ledelse, bestyrelse og investorer i et egnet format. 
Læs mere på www.invest4biotech.com 

Marselis Advokater er mindre erhvervskontor, der bl.a. fokuserer på biotek. Vi 
lægger vægt på effektiv, resultatorienteret, personlig rådgivning, hvor der 
trækkes på stort kendskab til biotek og en betydelig international IP-erfaring. Læs 

mere på www.marselislaw.dk 
 

ZBM Patents er blevet rangeret i Top 1 gruppen i det anderkendte magasin 
Managing Intellectual Property (MIP) siden 2007. ZBM Patents har kontorer i 
København, Barcelona og Madrid. Læs mere på www.zbm-patents.eu 

 
 
 
Medlemsmøder  
 

DANSK BIOTEK holdt det årlige statusmøde vedr. finansiering d. 6. februar, 2014 
denne gang med fokus på børsnoteringer inden for biotek. Rønne & Lundgren 
var værter for de omkring 80 deltagere. Kasim Kutay, Managing Director, Co-head 
of Europe Moelis & Co fortalte om det finansielle klima for biotek i USA og Europe. 
Lars Kongsbak, CEO, Exiqon gav et indblik i, hvad det vil sige at være en dansk 

børsnoteret biotekvirksomhed, og David Kauffmann, formand for bestyrelsen i CMC, gav et bud på de 
overvejelser, man må gøre sig som potentielt børsnoteret virksomhed 
 

Den 23. januar 2014 afholdt DANSK BIOTEK i samarbejde med Biopeople et 
velbesøgt temamøde om Horizon 2020 programmet, hvor v. Anne-Mette 
Mikkelsen fra EuroCenter og Christina Yoon Petersen, EUhelp gav et indblik i hvad 
midlerne vil gå til, herunder det specifikke program for små og mellemstore 
virksomheder, hvordan man kan søge disse midler, og hvor man kan få hjælp i 

ansøgningsprocessen. Peter Mouritzen, Exiqon, delte erfaringer vedrørende ansøgning om penge 
fra EU’s rammeprogrammer.  

Kommende møder (sæt kryds i kalenderen) 
22. april 2014: Temamøde om det nye fælles EU patentsystem, afholdes på Københavns Universitet 
i samarbejde med Biopeople, http://www.danskbiotek.dk/et-f-lles-patentsystem-i-eu  
6. maj 2014: Generalforsamling og årsmøde.  Biogen Idec er vært for dette møde. 
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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 office@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 
office@danskbiotek.dk. 
 
DANSK BIOTEK/ COBIS 
Ole Maaløes Vej 3,  
2200 København N  
e-mail: 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. 
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