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DANSK	  BIOTEK	  Nyhedsbrev	  marts	  2015	  
	  
Formanden	  har	  ordet:	  
	  
Flere	  gode	  nyheder	  i	  biotek	  -‐	  og	  flere	  nye	  muligheder!	  
	  
	   	  

Der	  bliver	  ved	  med	  at	  komme	  gode	  nyheder	  fra	  det	  danske	  bioteklandskab.	  
Senest	  har	  Bavarian	  Nordic	  i	  begyndelsen	  af	  marts	  annonceret	  endnu	  en	  flot	  
aftale,	  denne	  gang	  en	  optionsaftale	  med	  BMS	  til	  Bavarians	  prostatacancer	  
vaccine.	  $	  60	  mill	  up-‐front	  og	  op	  til	  $	  975	  mill	  milestones	  og	  anden	  indtægt.	  
Superflot	  af	  selskabet	  der	  i	  det	  sene	  efterår	  annoncerede	  en	  anden	  stor	  aftale,	  
dengang	  med	  Johnson	  &	  Jonhson	  omkring	  en	  Ebola	  vaccine.	  Bavarians	  
aktiekurs	  er	  da	  også	  mere	  end	  fordoblet:	  fra	  120	  kr/aktie	  den	  1.	  oktober	  til	  
omtrent	  320	  kr/aktie	  her	  medio	  marts	  og	  en	  markedsværdi	  på	  næsten	  DKK	  9	  
mia.	  Et	  andet	  biotekselskab,	  Genmab,	  har	  også	  haft	  nogle	  forrygende	  måneder,	  
blandt	  andet	  med	  flotte	  fase	  II	  data	  fra	  det	  meget	  lovende	  antistof	  

Daratunumab.	  Genmab	  har	  siden	  1.	  oktober	  mere	  end	  fordoblet	  sin	  værdi	  til	  i	  dag	  over	  DKK	  30	  mia!	  	  
	  
Det	  ser	  altså	  mere	  end	  almindeligt	  godt	  ud	  for	  to	  af	  de	  ”nyere”	  noterede	  biotekselskaber.	  Og	  endnu	  
flere	  spændende	  samarbejder	  kan	  være	  på	  vej	  fra	  disse	  selskaber	  såvel	  som	  fra	  andre	  nyere	  
biotekselskaber	  i	  landskabet.	  Det	  er	  der	  al	  mulig	  grund	  til	  at	  glæde	  sig	  over	  set	  med	  danske	  øjne	  for	  
dette	  momentum	  i	  biotekindustrien	  skaber	  naturligvis	  vækst	  og	  arbejdspladser	  i	  Danmark.	  	  
	  
Vi	  har	  været	  vant	  til	  at	  Novo-‐Nordisk	  har	  været	  den	  helt	  store	  jobskaber	  i	  branchen	  de	  senere	  år,	  og	  
sådan	  ser	  det	  også	  ud	  til	  at	  fortsætte.	  Men	  det	  er	  rigtig	  vigtigt,	  at	  også	  andre	  selskaber	  har	  success	  
og	  kan	  skabe	  jobs.	  Og	  i	  den	  sammenhæng	  ligger	  det	  naturligvis	  DANSK	  BIOTEK	  meget	  på	  sinde	  at	  
arbejde	  for	  at	  rammebetingelserne	  for	  opstart	  af	  nye	  biotekvirksomheder	  er	  så	  gode	  som	  muligt.	  
Særligt	  mener	  vi	  det	  er	  vigtigt,	  at	  det	  store	  potentiale	  indenfor	  life	  science	  forskning	  der	  findes	  i	  
Danmark	  på	  universiteter	  og	  hospitaler	  kan	  forløses	  på	  bedst	  mulig	  måde.	  Det	  statslige	  
forskningsbudget	  indenfor	  life	  science	  har	  aldrig	  været	  større	  end	  i	  dag,	  kan	  vi	  høre	  fra	  
Forskningsministeriet.	  I	  DANSK	  BIOTEK	  vil	  vi	  arbejde	  for	  at	  få	  mere	  ud	  af	  denne	  forskning,	  ultimativt	  
til	  gavn	  for	  vækst	  og	  beskæftigelse	  i	  Danmark.	  Et	  lav-‐praktisk	  forslag	  til	  at	  få	  denne	  forløsning	  skudt	  
igang	  kunne	  være,	  at	  der	  fra	  statslig	  side	  prioriteredes	  nogen	  puljer	  af	  penge,	  som	  skal	  være	  med	  til	  
at	  financiere	  ”inkubatorer”	  på	  universiteterne	  således,	  at	  akademiske	  projekter	  kan	  modnes	  og	  
klargøres	  til	  kommercialisering.	  Desuden	  burde	  der	  med	  Vækstfondens	  flotte	  resultater	  indenfor	  
lægemiddelbiotek	  (beskrevet	  i	  deres	  analyse	  ”Dansk	  biotek	  gennem	  25	  år	  –	  ventureinvesteringer,	  
afkast	  og	  excitter”)	  absolut	  også	  være	  afsæt	  til	  at	  etablere	  en	  statslig	  biotekventurefund.	  Omend	  vi	  
er	  rigtigt	  glade	  for	  Novo	  Seeds,	  som	  investerer	  offensivt	  i	  biotek	  seed-‐segmentet,	  så	  savner	  vi	  
aktivitet	  fra	  andre	  private	  spillere,	  når	  det	  handler	  om	  investeringer	  i	  dette	  segment.	  Og	  vi	  mener	  
derfor,	  at	  et	  statslig	  initativ	  ville	  kunne	  være	  gavnligt	  og	  nødvendigt	  for	  at	  forløse	  det	  fulde	  
potentiale	  i	  de	  nye	  biotekselskaber	  fra	  universiteter	  og	  hospitaler.	  
	  
Desuden	  er	  DANSK	  BIOTEK	  ganske	  overbevist	  om	  at	  Innovationsmiljøerne	  skal	  tilbage	  og	  spille	  en	  
central	  rolle	  indenfor	  financiering	  af	  helt	  tidlig	  lægemiddelbiotek!	  Vi	  minder	  om,	  at	  Danmark	  er	  et	  
biotek/pharma	  land	  med	  100	  år	  gamle	  og	  stolte	  traditioner,	  se	  bare	  på	  Novo-‐Nordisk,	  Lundbeck	  og	  
LEO.	  	  Men	  endnu	  vigtigere	  så	  er	  eksport	  af	  lægemidler	  vores	  suverænt	  største	  eksportartikel	  –	  over	  
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DKK	  75	  mia	  kr	  i	  2014	  og	  næsten	  12%	  af	  den	  samlede	  eksport.	  Det	  virker	  derfor	  ganske	  ulogisk,	  at	  
der	  ikke	  i	  nogen	  af	  de	  4	  Innovationsmiljøer	  er	  nogen	  som	  helst	  lyst	  til	  at	  investere	  i	  
lægemiddelbiotek.	  Som	  tidligere	  nævnt	  så	  mener	  DANSK	  BIOTEK,	  at	  denne	  ulyst	  langt	  hen	  ad	  vejen	  
skyldes,	  at	  Innovationsmiljøerne	  af	  Forskningsministeriet	  bliver	  bedt	  om	  at	  agere	  ”mini-‐
venturefonde”	  og	  derfor	  måles	  på	  hvor	  mange	  penge	  de	  kan	  tjene	  på	  salg	  af	  aktier	  i	  de	  selskaber,	  
man	  har	  investeret	  i.	  Det	  er	  efter	  vores	  bedste	  overbevisning	  helt	  forkert	  at	  bruge	  indtjening	  fra	  
salg	  af	  aktier	  som	  et	  parameter	  når	  det	  skal	  bedømmes	  om	  et	  Innovationsmiljø	  har	  været	  en	  
succes.	  I	  hvert	  tilfælde	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  investeringer	  i	  lægemiddelbiotek,	  hvor	  
udviklingstiderne	  er	  meget	  lange	  og	  hvor	  udviklingen	  er	  meget	  kostbar.	  Tværtimod	  håber	  vi,	  at	  
vores	  Forskningsminister	  vil	  forstå,	  at	  Innovationsmiljøerne	  burde	  bruges	  til	  at	  sikre,	  at	  Danmark	  får	  
mere	  ud	  af	  den	  massive	  investering	  i	  life	  science	  forskningen,	  der	  fornuftigvis	  finder	  sted	  i	  disse	  år	  
og	  på,	  at	  vi	  får	  forløst	  det	  store	  potentiale	  der	  findes	  i	  denne	  forskning,	  både	  på	  universiteterne	  og	  
på	  hospitalerne.	  Istedet	  for	  et	  fokus	  på	  hvor	  meget	  et	  Innovationsmiljø	  kan	  tjene	  på	  salg	  af	  sine	  
aktier	  i	  et	  opstartfirma,	  så	  vil	  DANSK	  BIOTEK	  gerne	  have	  lov	  til	  at	  bringe	  en	  række	  andre	  parametre	  i	  
forslag	  til	  Forskningsinisteriets	  ”Balanced	  Score	  Card”	  for	  Innovationsmiljøerne.	  Til	  inspiration	  
kunne	  vi	  forstille	  os:	  i)	  Kapital	  rejst	  over	  en	  f.eks.	  5-‐årig	  periode	  ii)	  Værdi	  af	  selskab	  ved	  tredje	  parts	  
investering,	  iii)	  Jobskabelse,	  iv)	  Omsætning.	  Der	  er	  sikkert	  andre	  parametre	  som	  også	  kan	  være	  med	  
til	  at	  give	  vurderingen	  af	  et	  Innovationsmiljø	  en	  fornuftig	  retning,	  men	  meget	  vigtigt	  er	  det	  i	  hvert	  
tilfælde	  at	  ændre	  radikalt	  –	  og	  hurtigt	  -‐	  på	  	  den	  måde	  Innovationsmiljøernes	  success	  eller	  mangel	  
på	  samme	  skal	  vurderes.	  Det	  håber	  vi	  Forskningsministeren	  vil	  være	  lydhør	  i	  forhold	  til.	  	  
	  
Og	  à	  propos	  Forskningsministeren	  så	  er	  vi	  rigtig	  glade	  for,	  at	  Sofie	  Carsten	  Nielsen	  har	  sagt	  ja	  til	  at	  
deltage	  i	  DANSK	  BIOTEKs	  årsmøde	  den	  5.	  maj.	  Vi	  tager	  hendes	  deltagelse	  som	  et	  udtryk	  for	  oprigtig	  
interesse	  for	  vores	  industri	  og	  glæder	  os	  til	  at	  høre	  hendes	  indlæg,	  samt	  at	  få	  mulighed	  for	  at	  
præsentere	  DANSK	  BIOTEKs	  ”Biotek-‐pakke”	  for	  hende.	  På	  årsmødet	  vil	  Henrik	  Ørum	  give	  os	  ”The	  
Santaris	  story”	  om	  firmaet	  Santaris	  der	  blev	  successfuldt	  solgt	  sidste	  sommer	  og	  nu	  er	  Roche	  
Innovation	  Center	  Copenhagen.	  Santaris	  fremstår	  herved	  som	  et	  mønstereksempel	  på	  en	  
succesfuld	  kommercialisering	  af	  dansk	  akademisk	  forskning.	  Endelig	  vil	  Peter	  Lund	  Madsen	  give	  os	  
en	  række	  nye	  perspektiver	  på	  hjerneforskning.	  Sæt	  allerede	  nu	  kryds	  i	  kalenderen	  –	  vi	  glæder	  os	  til	  
en	  spændende	  eftermiddag!	  
	  
	  

Martin	  Bonde,	  Formand	  for	  DANSK	  BIOTEK	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nyheder	  på	  www.danskbiotek.dk	  	  
	  
På	  www.danskbiotek.dk	  offentliggør	  vi	  løbende	  nyheder	  fra	  medlemmerne.	  Det	  kan	  være	  nyheder	  
om	  opkøb,	  fusioner,	  licensaftaler,	  kapitaltilførsel	  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,	  brug	  linket	  nederst	  på	  dette	  nyhedsbrev.	  
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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	  kom	  på	  mailinglisten	  send	  os	  en	  mail	  til	  office@danskbiotek.dk.	  

	  
	  


