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Regeringen tog to skridt frem og et tilbage!  
Jeg vil hermed ønske alle DANSK BIOTEKS medlemmer og samarbejdspartnere et godt 
og spændende 2013. 

2012 blev et begivenhedsrigt år i egne rækker, DANSK BIOTEK fejrede 25 års 
jubilæum og skiftede formand, efter at Søren Carlsen på glimrende vis havde holdt 
fanen højt på posten i 18 år. Vi fik vores medlemsvirksomhed nummer 100 og vil 
naturligvis gøre vores allerbedste for at leve op til tilliden fra den rekordstore 
tilslutning til Foreningen!  

I 2012 fortsatte DANSK BIOTEK hårdnakket bestræbelserne på at gøre politikerne 
klart, hvorfor biotekbranchen er så vigtig for Danmark. Dette skete både på egen 
hånd og i samarbejde med Sundhedsindustrien og DVCA.  

Vi må ved årsskiftet konstatere, at der stadig er brug for hårdt og målrettet arbejde fra DANSK BIOTEKs 
side. Vi glæder os over, at politikerne i december langt om længe fjernede den såkaldte ”iværksætterskat”, 
der på helt umotiveret vis lagde urimelige skattebyrder på iværksætternes skuldre. Men vi kan se, at der er 
ideligt behov for, at vi gør opmærksom på, at den danske biotekindustri lider under andre 
iværksætterfjendtlige rammebetingelser. Vi har i løbet af 2012 brugt megen energi på at få skiftende 
skatteministre til at forstå, at et tiltag som ændringer i reglerne for fremføring af skattemæssige underskud 
har en negativ og direkte ødelæggende virkning på i biotekselskabernes mulighed for at geninvestere 
midler i ny innovation og jobskabelse. Vi har også fortsat arbejdet for at få politikerne til at forstå, at de 
såkaldte netop indførte ”skattekreditter” giver en fin mulighed for at øge likviditeten i de små innovative 
virksomheder. Strukturen i ordningen er rigtig, men maxbeløbet på 1,25 millioner kr. pr år pr virksomhed i 
skattekredit er alt for lille. Vi har foreslået, at maxbeløbet helt fjernes, alternativt hæves til mindst 10 
millioner kr. – et beløb som er helt på linje med, hvad andre lande bruger for at sikre, at innovationen 
består og ikke forgår.  

Som en opsummering af ovenstående må man sige, at vores regering i 2012 tog to skridt frem i form af 
fjernelse af ”iværksætterskat” og implementering af ”skattekreditter” (vedtaget 2011). Mens den også 
trådte et gevaldig stort skridt tilbage da den ændrede muligheden for at fremføre akkumulerede 
skattemæssige underskud! Det kan og skal blive meget bedre! 

Lægemiddelindustrien er i dag Danmarks suverænt største eksportindustri med en eksport, der i 2012 
forventes at blive over 65 mia. kr.! Oveni kan lægges eksporten fra den øvrige biotekindustri, herunder 
produktion af industrielle enzymer, hvor Danmark er førende i verden. Vi bliver igen og igen bekræftet i 
den store betydning, disse virksomheder har for det danske samfund. Det er ikke kun i finanskredse, at man 
er klar over, at Novo Nordisk kan tage æren for en ikke uvæsentlig del af C20 indeksets store stigning i 
2012! 

Selvom biotekindustrien allerede i dag uomtvisteligt er den største bidragyder, når det handler om at skabe 
velstand i Danmark, så har vi brug for et solidt flow i biotekindustriens underskov, så der hele tiden stiftes 
nye selskaber med et spændende potentiale. Virksomheder, der på sigt kan skabe værdi og arbejdspladser 
og dermed velstand for Danmark.  DANSK BIOTEK beundrer de små innovative virksomheder, som trods 
mange sten på vejen alligevel magter at holde ved og forfølge deres ideer. Og vi er taknemlige for de store 
industrilokomotiver og deres bidrag til vækst og velstand i Danmark.  



DANSK BIOTEK ser frem til et spændende 2013. Danske innovative biotekvirksomheder skal fortsat 
spille en fremtrædende rolle, når det drejer sig om at sikre vækst og velstand i Danmark.  At sikre 
samfundets fortsatte udvikling er en fælles sag, og DANSK BIOTEK fortsætter bestræbelserne for at 
skabe de rammebetingelser, der kan sikre danske biotekvirksomheders overlevelse og vækst og 
dermed bidrag til samfundets fortsatte velstand. Meget gerne i samarbejde med det politiske 
system! 
 
Godt nytår 

Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK 
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