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Årsberetning for DANSK BIOTEK 2008-2009
2008-2009 vil gå over i historien som ét af de værste år for finansmarkederne og industrien
herunder biotekindustrien verden over. Den finansielle krise medførte, at biotekindustrien
måtte fyre medarbejdere og lukke eller sælge ellers lovende projekter. Historisk store kursfald
ramte markederne i Danmark og globalt, og finanskrisen gjorde livet svært for selv sunde
virksomheder, fordi de ikke kunne hente den nødvendige likviditet i banken og hos investorer.
Finanskrisens spor
Desværre er dansk biotek i allerhøjeste grad rystet af finanskrisen – ligesom alle andre
brancher. Én af de brancher, der klarer sig bedst, er medicinalindustrien. Dvs. de veletablerede
firmaer, som har produkter på markedet og en solid bundlinje. De klarer sig relativt godt, fordi
produkterne ikke er cykliske, men retter sig mod fundamentale menneskelige behov.
Det samme kan siges om projekterne og produkterne i biotekindustrien. Men biotek lider
under, at risikoen her er højere for dem, som leverer kapitalen, og i øjeblikket er folk ikke
indstillet på at tage risici. Tal fra Ernst & Youngs nyeste rapport Beyond Borders 2009 viser da
også, at danske biotekselskaber kun rejste 225 mio. EUR i 2008 mod 498 mio. EUR i 2007 – et
fald på 55%.
Danmark blandt de bedste
Ser vi på den danske scene, må vi imidlertid konkludere, at det set i et europæisk perspektiv
står relativt godt til. Det kan ses i rapporten om dansk biotekindustri, som DANSK BIOTEK
lavede i samarbejde med Ernst & Young ultimo 2008. Vi ligger blandt de bedste i Europa, når
vi måler på en række parametre fra pipeline til finansiering. Vores konkurrenter er navnlig
Storbritannien, Tyskland og Schweiz.
Særlig flot er det, at vi såvel blandt private unoterede som børsnoterede virksomheder ligger
som nummer tre i Europa hvad angår projekter i human klinisk afprøvning.
Tilpasninger nødvendige
Det er et problem at få finansieret selv gode projekter, og det forventes ikke at blive nemmere
i 2009 og måske 2010. Selv om det kan synes barsk og uretfærdigt for den enkelte, er der kun
én vej ud af dette problem: Vær endnu mere fokuseret på, at hver en anvendt krone skaber
værdi, og vær proaktiv i forhold til kommende udfordringer – ikke mindst de finansielle.

DANSK BIOTEK har forsøgt og forsøger fortsat at råbe regeringen op
På den dystre finansielle baggrund har DANSK BIOTEK henvendt sig til regeringen med forslag
om en række initiativer – ikke mindst en likviditetsmæssig fremskrivning af udgifter til R&D.
De selskaber, der har behov for en håndsrækning, er de små og mellemstore selskaber, der
har store omkostninger til forskning og udvikling og som ikke i den nuværende situation har
mulighed for at skaffe finansiering fra private investorer eller fra børsen. Disse virksomheder
har et akut udækket behov for likviditet og fortsat finansiering.
Krisen i den danske biotekindustri er ikke enestående. Tværtimod ses tilsvarende forhold i alle
de, lande vi konkurrerer med som f.eks. UK, Frankrig, Norge. I disse lande har regeringer
allerede taget initiativer eller er i gang med at overveje, hvilke der skal tages.
DANSK BIOTEK kan pege på forskellige tiltag, som vil kunne igangsættes hurtigt og som vil
have en positiv effekt:
• 75 mio. kr. ekstra til proof-of-concept puljerne
• Innovationsmiljøerne skal have mulighed for at investere et større beløb pr. investering
• Innovationsmiljøernes årlige bevilling øges til 250 mio. kr. om året
• 3 x 500 mio. kr. over 3 år i vækstkapital til vækstiværksætterne gennem venturefonde
• Skattemæssig ligestilling mellem store koncerner og nystartede virksomheder
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Forslagene har været stillet til skatteministeren,
skatteministeren, videnskabsministeren og sidst til økonomi
konomi- og
erhvervsminister Lene Espersen i forbindelse med ministerens deltagelse i DANSK BIOTEKs
årsmøde den 14. maj. Indtil videre har forslagene desværre ikke nydt fremme hos den danske
regering.
Den ordning,
ordning der umiddelbart vil have størst betydning for biotekselskaber,
biotekselskaber er den
fremrykkede fradragsret, hvor forskningsbaserede virksomheder med et skattemæssigt
underskud straks får godtgjort 25 procent af udgifterne til forskning og udvikling – i stedet for
som i de nuværende regler, hvor udgifterne først kan fratrækkes i senere indkomst. En sådan
ordning vil ikke ændre den absolutte støtte, men blot fremrykke udnyttelsen af det
skattemæssige underskud til det tidspunkt, hvor behovet er størst og hvor vir
virksomhederne
ksomhederne er
mest sårbare. Ordningen foreslås at gælde virksomheder, der har mindre end 250
2 0
medarbejdere.
Baggrunden for forslaget er, at biotekvirksomheder, der forsker og udvikler nye lægemidler
eller andre biotekprodukter,
biotekprodukter i de første år stort set altid
altid kører med underskud og derfor har en
meget anstrengt likviditetssituation. Biotekvirksomheder har til forskel fra f.eks. ITITvirksomheder en opstartfase med årelange udviklingstider – tilmed baseret på særdeles
kapitalkrævende forskning. De nuværende skatteregler
skatteregler om ret til at fratrække skattemæssige
underskud hjælper ikke, idet virksomhederne udelukkende kan fratrække underskud baseret
på forskning i fremtidige overskud. Det er imidlertid nu i den finansielle krise og i de første
underskudsgivende år, at virksomhederne er mest sårbare, og derfor også her at ændrede
skatteregler vil have størst effekt.
Lignende ordninger findes i bl.a. Frankrig og UK og Europa Kommissionen har anbefalet
medlemslandene at indføre ordningerne der fremmer forskning & udvikling. Desværre kan det
ikke lade sig gøre i Danmark, meddeler de adspurgte ministrer.

Biotekindustriens omsætning og beskæftigelse er fortsat meget stærk
2008 blev et år med gode tendenser og resultater for dansk biotekindustri
biotekindustri,, hvorimod krisen på
de finansielle markeder ramte industrien hårdt i 2009.
200 Den sidste del af perioden har derfor
været præget af nedjusteringer,
nedjusteringer som der skal arbejdes hårdt for at genskabe i de kommende
år.
Biotekindustriens bidrag til det danske samfund
samfun er betydeligt og værd at glæde sig over.
Biotekindustrien omsatte (netto) således for 55 milliarder og beskæftige
beskæftigede omkring 25.000
medarbejdere i Danmark i 2007 iflg.
iflg ErhvervsErhvervs og selskabsstyrelsen. Tal for 2008 vil foreligge i
3. kvt. af 2009.

Nettoomsætning i mio. kr. 2007

Antal ansatte i 2007

4.301

2.994

Medlemmer af
Dansk Biotek

Medlemmer af
Dansk Biotek

Ikke medlemmer

Ikke medlemmer

21.928

50.337
Fig. 1. Antal ansatte og nettoomsætning i biotekselskaber i Danmark.
Kilde: DANSK BIOTEK
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I opgørelsen over nettoomsætning
nettoomsætning medtages kun omsætning, der relaterer sig til Danmark og
ekskl. Er en række fradrag. Hvis man tager biotekindustriens flagskibe, der alle har
hovedkvarter i Danmark ses, at omsætningen i koncernerne var 94.237 milliarder i 2008 og
89.224 milliarder i 2007 en stigning på over 5 milliarder.
2007

2008

41.831

45.553

Leo Pharma

5.246

5.709

Alk Abello

1.652

1.784

H. Lundbeck
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Danisco*
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Fortsat vækst i eksporten af lægemidler
Eksporten af lægemidler er fortsat stigende og er nu oppe på over 41 milliarder kr. I
nedenstående figur ses den positive udvikling i dansk lægemiddeleksport, som branchen har
oplevet de seneste 12 år. Også den industrielle
industrielle del af biotekbranchen – især industrielle
enzymer – er en af de forholdsvis få industrier, hvor danske virksomheder er nummer ét i
verden inden for deres nicheområder.
nicheområder

mia. kr.
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Kilde: LIF & Danmarks Statistik
Udvikling i dansk lægemiddeleksport 1997-2008
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7 nye biotekselskaber startet i 2008 – det laveste antal i ti år
I årene 2000-2002
2000 2002 var der et boom i antallet af nystartede danske biotekselskaber, hvor ca.
15-18
18 virksomheder blev startet pr. år. Dette var for en dels vedkommende foranlediget af
stor optimisme i industrien, dels pga. af den næsten mytiske kortlægning a
aff det menneskelige
genom og dels pga. rimelige finansielle forhold for entreprenører, hvor bl.a. Vækstfonden,
venture kapital fonde og business angels stillede risikovillig kapital til rådighed.
I årene 2003-2006
2003 2006 var niveauet faldet til 9 selskaber om året – den primære årsag var, at
investorerne inklusiv Vækstfonden nu hellere ville satse på mere modne selskaber, hvilket
gjorde det sværere for potentielle entreprenører at springe ud.
Det blev klart, at nye kilder måtte til nu, hvor de fleste af de gamle spillere
spillere var blevet meget
sværere at få i tale. Dette var baggrunden for, at Novo Seeds blev startet, og at Novo Seeds
sammen med Seed Capital, CAT og andre medvirkede til, at vi igen fik en vækst til 14 nye
selskaber i 2007.
På trods af disse initiativer
initiativer er tallet for 2008 faldet til 50% af 2007-niveauet
2007 niveauet – hvordan kunne
det gå så galt?
Jeg mener, at der er én hovedårsag til dette – bortset fra den naturlige statistiske fluktuation.
I løbet af 2008 forværredes den finansielle krise samtidig med, at manglende opbakning fra
det officielle Danmark skræmte folk med initiativ. Ganske vist var og er de tidligere omtalte
seed fonde stadig meget aktive, men mange entreprenører mangler en diversitet i udbuddet af
risikovillig kapital (hvor staten kunne spille
spille en langt mere aktiv rolle). Herudover kunne de
potentielle entreprenører observere, hvor svært det er at gå fra at være en lille virksomhed
med et beskedent budget til den fase, hvor de egentlige venture penge kommer ind, og
kostbare kliniske afprøvninger
afprøvninger finansieres.

Antal Start-ups

Nyetablerede bioteknologiske virksomheder i Danmark
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Kilde: DANSK BIOTEK

Antallet af aktive biotekselskaber i Danmark stiger fortsat
Biotekbranchen er præget af fusioner, opkøb og udflytninger
udflytninger.. Også lukninger på grund af
manglende
de kapital eller manglende resultater finder sted. Trods
rods denne udviklings
udviklingstendens
tendens ses
en fortsat stigning i antallet af aktive biotekselskaber i Danmark. Ultimo 200
2008 er antallet af
dedikerede biotekselskaber vokset til 137.
137.
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Antal virksomheder

Bioteknologiske virksomheder i Danmark
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DANSK BIOTEK støtter partnerskab til fremme af 2. generations bioethanol
Regeringen tog i 2006 initiativ til en miljøteknologisk handlingsplan, hvor den opfordrede til
dannelse af partnerskaber på områder, hvor dansk knowhow
know ow og ekspertise rummer et stort
forretnings og miljøforbedrende potentiale på globalt plan. På den baggrund blev
forretningsPartnerskabet for Biobrændstoffer – der bl.a. tæller to af DANSK BIOTEKs medlemmer
Novozymes A/S og Danisco A/S - sat i verden til at udvikle rammebetingelserne for produktion
af 2. generations bioethanol.
DANSK BIOTEK, der arbejder bl.a. for at fremme vilkårene for biotekselskaber, der arbejder
med industriel bioteknologi, støtter partnerskabet i forbindelse med partnerskabets ansøgning
till energiministeriets energiteknologiske UdviklingsUdviklings og Demonstrationsprogram (EUDP), som
yder støtte til partnerskabets aktiviteter.
Partnerskabet er i øjeblikket i færd med at udarbejde en hvidbog, der skal behandle Danmarks
muligheder for at befæste og udvikle sin styrkeposition inden for 2. generations biobrændsler,
herunder undersøge hvilke bæredygtighedsprincipper, der bør være styrende for danske
investeringer og initiativer på området. Hvidbogen bliver præsenteret på en konference den 4.
november 2009.

Medlemskab af EuropaBio
DANSK BIOTEK har gennem en årrække været medlem af EuropaBio
EuropaBio. Blandt EuropaBios
medlemskreds findes også Biogen Idec, Danisco, Novo Nordisk og Novozymes med Steen
Riisgaard, President og CEO som formand for EuropaBio. En række medarbejdere fra disse
virksomheder er aktive i mange udvalg og arbejdsgrupper og Danmark får via dem indflydelse
på udviklingen i den europæiske bioteknologiske sektor og industri, bl.a. indflydelse inden for
udviklingen af rød (health care), hvid
hvid (industriel) og grøn (agrokultur) bioteknologi,
biobrændsel og patentspørgsmål.
DANSK BIOTEK fokuserer især på følgende områder i det europæiske arbejde:
- Øgede europæiske forskningsmidler til dansk biotek
- Enklere administrative systemer/mindre bureaukrati
bureaukrati
DANSK BIOTEK er repræsenteret i
- National Associations Council ved Per Spindler, BioLogue på vegne af DANSK BIOTEK
- Industrial Biotech Council ved Kirsten Birkegaard Stær, Novozymes
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"Biotech in Denmark 2008 growing stronger"
I et tæt samarbejde mellem Ernst & Young og DANSK BIOTEK
blev der i efteråret 2008 udarbejdet en rapport om den danske
biotekindustri.
Rapporten ”Biotech in Denmark 2008 – Growing stronger” viser,
at den danske biotekbranche ligger helt i top i Europa med
hensyn til en række parametre - ikke mindst nye lægemidler i
klinisk udvikling. Danmark er førende sammen med UK, Tyskland
og Schweiz. Danmark er det land i verden, som har flest nye
lægemidler i klinisk udvikling målt per indbygger.
Danmark indtager også en førsteplads, hvad angår evnen til at
tiltrække venturekapital til private biotekselskaber.
Rapporten blev offentliggjort på DANSK BIOTEKs konference
”Dansk biotek-industri – en branche med succes” den 13.
november 2008 hos Novo Nordisk.
Rapportens tal er for 2007. Nye tal for 2008 er i begrænset omgang blevet offentligt i
rapporten Beyond Borders udgivet af Ernst & Young medio maj.

Region Hovedstaden vil sammen med DANSK BIOTEK forbedre rammebetingelserne
for biotekindustrien
Region Hovedstaden har sammen med DANSK BIOTEK og Lægemiddelindustriforeningen
udarbejdet en analyse af rammebetingelser i Danmark og sammenlignet dem med
betingelserne i de internationalt førende biotekregioner som Boston, USA, Cambridge, UK og
Stockholm/Uppsala, Sverige.
Rapporten, der blev offentliggjort på DANSK BIOTEKS
årsmøde 14. maj 2009 peger på, at biotekindustrien i
Danmark er under pres, og skal vi fastholde Danmarks
position som førende biotek region, så kræver det at staten,
universiteterne, hospitalerne og erhvervslivet går sammen
om at sikre vækstlaget af biotekvirksomheder.
De
analyserede regioner kan på mange områder inspirere til
nye tiltag i Danmark. Rapporten kommer med 14 konkrete
anbefalinger, som parterne nu vil arbejde videre med
henblik på diskussion og implementering snarest.

Analyse af den kliniske forskningsaktivitet i Danmark
DANSK BIOTEK og Lægemiddelindustriforeningen (LIF) har indgået et samarbejde om
opgørelse af de danske biotek- og farmaselskabers kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i
2008. Opgørelsen skal bruges til at følge og profilere den kliniske lægemiddelforskning i
Danmark, og til at arbejde for bedre rammevilkår for den private biotekindustris kliniske
arbejde.
LIF har de sidste tre år gennemført lignende undersøgelser, hvilket har gjort det muligt at
dokumentere og sætte tal på lægemiddelindustriens afgørende betydning for den kliniske
forskning i Danmark. For at få et samlet overblik over den firmainitierede kliniske forskning har
DANSK BIOTEK besluttet fremover at deltage i den årlige opgørelse. Resultatet af
undersøgelsen offentliggørelse af i løbet af efteråret 2009.
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DANSK BIOTEK som konference arrangør
DANSK BIOTEK har i 2008-2009 arrangeret en række velbesøgte konferencer og seminarer
med adgang for medlemmer og samarbejdspartnere. Arrangementerne medvirker både til at
formidle relevant information og til at alle aktører med relation til biotekindustrien kan mødes
med hinanden. Antallet af deltagere til arrangementerne stiger løbende.
1. ”Dansk bioteknologi i et internationalt perspektiv”
Konference om strategiske overvejelser og etablering på det globale marked med indlæg af
Søren Carlsen, Formand for DANSK BIOTEK, Claus Bræstrup, Dr.Med., Lars Kongsbak, CEO,
Exiqon og Anker Lundemose, Executive VP President, OSI Pharmaceuticals.
DANSK BIOTEKs årsmøde 2008 afholdt hos H. Lundbeck den 5. maj 2008.

2. "Risici i biotek - og hvilke kan man forsikre sig imod"
Konference om risici og ansvar ved bestyrelses- og direktionsarbejde og kliniske studier – og
hvilke kan man forsikre sig imod med indlæg af Jørgen Boe, Advokat og Partner, Kroman
Reumert, Elisabeth Lund Rasmussen, Risk Manager, VP Corporate Risk Management, Novo
Nordisk og Lone Hertz, forsikringsmægler Hertz & Co.
Seminar afholdt hos LEO-Pharma den 22. oktober 2008.

3. "Dansk biotek-industri - en branche med succes"
Konference om den danske biotek-industri med bl.a. offentliggørelse af rapporten ”Biotech in
Denmark 2008 growing stronger” med indlæg af Benny-Lynge Sørensen, Partner, Ernst &
Young, Jakob Axel Nielsen, Sundhedsminister, Claus Møller, COB, IPC International og Peter
Buhl Jensen, CEO, TopoTarget.
Konference afholdt hos Novo Nordisk A/S den 13. november 2008.

4. ”Financielle udfordringer og muligheder”
Seminar om skattereformen og dens konsekvenser for biotek-selskaber og selskabernes
ansatte med indlæg af Benny-Lynge Sørensen, Partner, Ernst & Young, Ole Schmidt, Partner,
TAX, Ernst & Young, Claus Høegh-Jensen, Director, TAX, Ernst & Young og Ulrik Spork,
Partner, Novo A/S.
Seminar afholdt hos Ernst & Young den 26. marts 2009.
5. ”Dansk bioteknologi – et vigtigt element i fremtidens Danmark”
Konference om biotek-industrien i en tid med finansielle vanskeligheder – hvilke muligheder
findes der for industrien i fremtiden med indlæg af bl.a. Søren Carlsen, Formand for DANSK
BIOTEK, Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, Tjerk de Ruiter, CEO, Genencor,
Danisco og Ulrik Wilbek, landstræner for det danske håndbold herrelandshold.
DANSK BIOTEKs årsmøde 2009 afholdt hos Danisco den 14. maj 2009.
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Medlemmerne er værter ved DANSK BIOTEKs arrangementer
Stor tak til H. Lundbeck, LEO-Pharma, Novo Nordisk, Ernst & Young og Danisco for deres
værtskab ved DANSK BIOTEKs arrangementer. Det er spændende at besøge foreningens
medlemmer og samarbejdspartnere i forbindelse med arrangementer. Endvidere er det et
væsentligt økonomisk bidrag til foreningen.

Samarbejde med andre
Ud over egne arrangementer har DANSK BIOTEK været medarrangør på en række
arrangementer med relevans for biotek-industrien i samarbejde med gode samarbejdspartnere som Kemisk Forening og Farmaceutisk Selskab.

Fortsat vækst i antallet af nye medlemmer
DANSK BIOTEK har i perioden kunne byde 17 nye medlemsvirksomheder velkommen, hvilket
er meget positivt, men samtidigt har vi måtte tage til efterretning, at 9 medlemmer har meldt
sig ud på grund af, at aktiviteter er flyttet til USA, virksomheder er lukket eller at aktiviteter er
skåret kraftig ned. DANSK BIOTEK har nu 63 medlemmer mod 55 i 2008, en stigning på 15 %.
På branchens vegne er vi glade for, at så mange ønsker at stå sammen og i fællesskab arbejde
for de bedste vilkår for industrien. Behovet for sammenhold er større end nogensinde.
DANSK BIOTEKs 63 medlemmer fordeler sig størrelsesmæssigt således: 9 virksomheder med
over 200 ansatte, 34 med 10-200 ansatte, 13 med mindre end 10 ansatte og 7 associerede
medlemmer. Nedenstående i fig. ses DANSK BIOTEKs medlemsvirksomheder (virksomheder
markeret med blå er nye medlemmer i 2008-2009).
Acadia Pharmaceuticals
Ace Bioscience
Action Pharma
Alk Abello
Axellia
BankInvest
Bavarian Nordic
BiogenIdec Manufac.
Bioneer
Bridge BioResearch
CAT Management
CMC Biologics
Cyncron
Danisco
Egalet
Epiterapeutics
Evolva Biotech
Exiqon
Fluxome Sciences
Genmab
Genzyme
H. Lundbeck

Interface Biotech
Inventure Capital
LAB Research
Leo Pharma
LifeCycle Pharma
Meabco
MycoTeQ
NatImmune
Neurokey
NeuroSearch
Niels Clauson-Kaas
Nordic Vaccine
Novo A/S
Novo Nordisk
Novozymes
NsGene
Nuevolution
Phlogo
Pipeline Biotech
Recepticon
Sanos Bioscience
Santaris Pharma
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SeedCapital
Serendex
SLSVentures
Sophion Bioscience
Sunstone Capital
Symphogen
TopoTarget
Unizyme Laboratories
Zealand Pharma
ZGene
Zymenex
7TM Pharma
Copenhagen Capacity*
Danske Bank*
Inspicos*
Nyborg & Rørdam*
Patrade*
Plougmann & Vingtoft*
Tectra*
* associerede medlemmer

63 medlemmer
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Associeret medlemskab
På DANSK BIOTEKs generalforsamling 2008 blev det vedtaget, at private virksomheder og
organisationer, der i væsentligt omfang rådgiver eller på anden måde bistår biotekselskaber,
kan optages som associerede medlemmer.
Denne beslutning er blevet en succes. 7 virksomheder og organisationer er i årets løb blevet
optaget som associerede medlemmer og har dermed fået adgang til det eksklusive netværk,
DANSK BIOTEKs medlemmer danner.

Hvem kan blive medlem af DANSK BIOTEK
Private virksomheder i Danmark, som forsker, udvikler eller producerer lægemidler eller andre
produkter med et væsentligt indhold af bioteknologi (biotekselskaber) og deres moderselskaber, kan optages som ordinære medlemmer.
Endvidere kan investeringsfonde, der er aktive ejere af biotekselskaber, optages som ordinære
medlemmer.
Private virksomheder og organisationer, der i væsentligt omfang rådgiver eller på anden måde
bistår biotekselskaber, kan optages som associerede medlemmer.

DANSK BIOTEKs bestyrelse
Følgende bestyrelsesmedlemmer og associerede medlemmer af bestyrelsen afgik på generalforsamlingen den 14. maj 2009:
Jacob Dynnes Hansen, CFO, Evolva A/S
Kirsten Birkegaard Stær, Director, Novozymes A/S
DANSK BIOTEK takker Jakob Dynnes Hansen og Kirsten Birkegaard Stær for deres værdifulde
indsats igennem en årrække.
På generalforsamlingen blev flg. valgt for de kommende to år:
Martin Bonde, CEO, NatImmune A/S (genvalg)
Peter Norkild, CEO Egalet A/S
Bestyrelsen for den kommende periode er:
Søren Carlsen, Managing Partner, Novo A/S (formand)
Bjarne Adamsen, Vice President, Business Development, Danisco A/S
Martin Bonde, CEO, NatImmune A/S
Peter Nordkild, CEO, Egalet A/S
Peter Wulff, CEO, Peter Wulff ApS
Søren Møller, CSO, Exiqon A/S
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Hvad skal DANSK BIOTEK arbejde for i den kommende periode
Dansk biotekindustri står foran nogle udfordrende år. Heldigvis er industrien kendetegnet ved
at have mange stærke projekter og ved, at mange dygtige talenter efterhånden har opbygget
en god ballast af erfaring. De største udfordringer er økonomiske, og her må vi fortsat håbe på
at regeringen imødekommer nogle af de forslag DANSK BIOTEK gentagne gange har fremsat
over for diverse ministre.
Det er dog positivt, at Højteknologifondens bevillingsramme stiger fra 360 mio kr. i 2008 til
440 mio. kr. i 2009 og 520 mio.kr. i 2010 og bevillinger til bioteknologiske projekter svarer til
ca. 40% af bevillingsramme, hvis den hidtidige fordeling fortsætter.
DANSK BIOTEK ser frem til at fortsætte arbejdet med at forbedre rammevilkårene for biotekindustrien i Hovedstadsregionen og i Danmark. Og her giver den analyse, som Region
Hovedstaden, DANSK BIOTEK og Lægemiddelindustriforeningen netop har afsluttet en række
gode anbefalinger, som vi aktivt vil arbejde for at få gennemført.
DANSK BIOTEK vil også fortsætte med at arrangere konferencer og seminarer med spændende
og relevante emner. Arrangementerne er velbesøgte og giver medlemmer og
samarbejdspartnere rig mulighed for at networke.
DANSK BIOTEK vil ikke ligge på den lade side. Vi vil arbejde for, at industrien klarer sig bedst
muligt igennem de svære tider, så flest muligt kommer til at høste gevinst af mulighederne i
de fundamentalt positive tendenser.
Sagen er heldigvis, at de fundamentale forhold stadig er meget positive for industrien: ”Big
Pharma’s” patenter løber ud, biotek er i stærkt stigende omfang blevet innovatører for ”Big
Pharma”, vi har en aldrende befolkning, og der er øget opmærksomhed og politisk vilje mht. at
opnå energi- og miljømæssigt fremadrettede løsninger.
Når vi ser på de produkter, som industrien kan tilbyde fra forbedrede lægemidler til
miljøforbedrende processer, kan vi være stolte af vores industri – men ikke kun det, vi ved
også, at vore produkter er bæredygtige og ikke cykliske døgnfluer.
Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med at forbedre forholdene for vores medlemmer og for
dansk biotek generelt.

Søren Carlsen
Managing Partner, Novo A/S
Formand
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Regnskab 2008
Indtægter (kr.)
Medlemskontingent
9 store virksomheder
32 mellemstore virksomheder
9 små virksomheder
4 ass.medlemmer
Gebyr for deltagelse i arrangementer
Renter

Budget 2008

Regnskab 2008

590.000
180.000
320.000
24.000
50.000
10.000
6.000

Indtægter i alt

563.875
170.000
307.500
35.000
20.000
19.500
11.875

590.000

563.875

Udgifter (kr.)
Personaleomkostninger
Løn til personale (sekretær + student)
Andre eksterne omkostninger
Udvikling og drift af hjemmeside
Kontingent Europa Bio
Kontorinventar/It-udstyr
Adresseservice Symbion
Kontorhold (telefon, bredbånd, porto
m.v.)
Ekstern kommunikation
Revision og regnskabsmæssig
assistance
Rejseomkostninger incl. møder i
EuropaBio
Medlemsaktiviteter og repræsentation
Diverse

380.000
380.000

343.816
343.816

210.000

142.815

15.000
45.000
12.000
15.000

12.670
41.573
9.675
13.406

10.000
25.000

7.147
17.494

9.000

8.125

16.000
62.000
1.000

16.352
19.747
255

Udgifter i alt

Resultat

590.000

490.260

0

73.615

Regnskabet er revideret og godkendt af DANSK BIOTEKs revisor Grant Thornton.

DANSK BIOTEK
Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Tel.: +45 2889 5854
E-mail: office@danskbiotek.dk
Web: www.danskbiotek.dk
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