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Formanden har ordet:

Tak til Christiansborg!
Vækstvirksomhederne fik en rigtig fin julegave i år. Finansloven rummer takket være
regeringens samarbejde med Venstre og Konservative en fremrykning af den såkaldte
skattekreditordning. Dette er et meget positivt budskab og et klart ryk i den rigtige
retning oven på den umiddelbare skuffelse, det var, at den hævede grænse for
skattekreditter (25 millioner kr.) ellers først ville træde i kraft per 1. januar 2015, og
virksomhederne derfor først ville have glæde af den forøgede likviditet i november
2016. Hver en måned tæller i biotek anno 2013, så det er med kyshånd, vi tager imod
nyheden om, at ordningen som følge af den nye finanslov nu træder i kraft per 1.
januar 2014. Vi kan nu se frem til, at danske biotekvirksomheder allerede næste år får
lidt mere ro til den forskning og udvikling, som er så vigtig for deres chancer for at nå
deres næste værdiskabende mål.
Når det så er sagt, så har DANSK BIOTEK stadig vanskeligt ved at forstå, hvorfor der overhovedet skal være et
loft for skattefradrag for forskningsudgifterne. For det handler om forskningsudgifter, virksomhederne
allerede har betalt af egen lomme. DANSK BIOTEK vil derfor fortsat skubbe til loftet. Vi vil gerne have det
fjernet helt til glæde for de forskningstunge biotekvirksomheder, som investerer massivt i udvikling og
innovation, men som endnu ikke har en indtjening som matcher investeringen.
DANSK BIOTEK sætter kontinuerligt fokus på finansieringsvilkårene for biotekindustriens små virksomheder.
Vi har derfor også fokus på de muligheder, der ligger i offentlig støtte til biotekvirksomheder og projekter. I
november inviterede vi Højteknologifonden, Københavns Universitet, DTU, Vækstfonden og Det Strategiske
Forskningsråd til debatmøde med medlemmerne om dette emne. Og vi har med interesse fulgt Regeringens
planer om at danne en ny innovationsfond ved at slå Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og
Rådet for Teknologi og Innovation sammen. Forslaget til denne fond har været sendt i høring, og vi afgav
høringssvar i november.
Grundlæggende er der i lovforslaget en række gode elementer for biotekindustrien, men vi er bekymrede for
den operationelle del af bevillingsprocessen, for det er meget vanskeligt at gennemskue, hvor selvstændig
innovationsfonden reelt vil blive. Der lægges efter vores opfattelse op til en meget aktiv rolle for både
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser og for Ministeren. DANSK BIOTEK har
pointeret, at innovationsfondens bestyrelse reelt bør have handlefrihed i forhold til ministeriet, og at
ansøgningsprocesserne fortsat bør være så simple, professionelle og effektive, som det har været tilfældet i
Højteknologifonden, samt at det erhvervsmæssige sigte fortsat skal have høj prioritet. Derudover har DANSK
BIOTEK anbefalet, at innovationsfondens sekretariat bliver integreret i det danske innovationsmiljø og derfor
placeres i en forskerpark i Københavnsregionen.
Når vi taler finansiering, ligger der også muligheder i EU's rammeprogrammer, og her vil DANSK BIOTEK
gerne bidrage til at skabe mere bevågenhed om disse muligheder. EU’s nye rammeprogram Horizon 2020 er
interessant for små og mellemstore virksomheder, fordi der er afsat et større beløb til netop den kategori, og
fordi der for de små og mellemstore virksomheder ikke er krav om konsortiedannelse for at få støtte til
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projekter. DANSK BIOTEK sætter fokus på Horizon 2020 på et ”gå-hjem møde” i COBIS d. 23. januar i
samarbejde med innovationsnetværket Biopeople. Dette ”gå-hjem møde” – format bliver samtidig
lanceringen af en ny aktivitet i DANSK BIOTEK. Vi er rigtigt glade for de mange positive tilkendegivelser
omkring formatet for DANSK BIOTEKs såkaldte ”medlemsmøder”, men vi vil nu prøve at lancere en række
”gå-hjem møder” med et mere stramt og praktisk fokus, som f.eks. mulighederne for at hente penge i
Horizon 2020. Vi håber, at vores medlemmer vil få gavn at dette nye initiativ.
Jeg vil hermed ønske vores medlemmer og øvrige læsere en glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem mod et
garanteret spændende og udfordrende 2014, hvor vi som i DANSK BIOTEK ideligt vil fortsætte med at
kæmpe for at Danmark bliver det bedste land i verden at lave biotek i.
Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK

Nye medlemmer
2cureX blev etableret fra Carlsbergs Forskningscenter i 2006. 2cureX udvikler en
teknologi, der muliggør individualiseret behandling af kræftpatienter. Selskabet har sin
forskningsfacilitet på Bispebjerg Hospital i København. www.2curex.com
Best Talent er specialiseret i Executive Search og Selection indenfor Engineering, Pharma
og Life Science. Vi er repræsenteret i mere end 30 lande via et globalt life science
netværk. Vores kunder udvikler, producerer og sælger unikke produkter og udfører banebrydende forskning.
Vi er stolte af, og sætter en ære i at kunne finde det helt rigtige match: Mennesker med ambitioner til
virksomheder med visioner. www.besttalent.dk
CEBIO en dansk bio-nano virksomhed, med en teknologiplatform der giver mulighed for
øget produktion og tilgængelighed af komplekse API‘er med en faktor 50.
Komplekse API’er er blandt de mest effektive ’Building Blocks’ i forbindelse med
udvikling af produkter til behandling a cancer og andre metaboliske sygdomme. CEBIO er en del af et
samarbejdende netværk af novel teknologier, der giver mulighed for at løse udfordringer i markedet,
forenkle og billiggøre drug discovery og development. www.cebio.dk
Lallemand er en ledende producent af gær- og gærfraktioner. Lallemand fremstiller i
Danmark flydende og spraytørret gærekstrakt, der sælges til biotekindustrien.
www.lallemand.com
MinervaX udvikler en vaccine kandidat imod gruppe B streptokokker, som er ansvarlig
for 50% af livstruende infektioner hos nyfødte børn. www. minervax.com
Nielsen Nørager er et full service advokatkontor inden for de klassiske
erhvervsretlige discipliner. Vi har førende kompetencer på selskabs-, børs- og finansieringsret, corporate
finance og virksomhedsoverdragelse, private equity og venture capital, dansk og international kontraktsret,
EU- og konkurrenceret, medie og entertainment, it- og bioteknologiret, forsikrings- og erstatningsret,
skatteret, procedure og fast ejendom. www.nnlaw.dk
REBBLS (Rising Entrepreneurs in BioBusiness and Life Science) er et netværk
drevet af passion for unge, entusiastiske bio-entreprenører, der ikke er enige i
udsagnet ”Medicon Valley er død”. REBBLS er et netværk for dem, som ikke
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længere passer ind i entreprenørnetværk for studerende, men som endnu ikke er veletablerede senior bioentreprenører. REBBLS samler unge bio-entreprenører og faciliterer samarbejde i forskellige projekter og
cases. Vi tror fast på, at dette vil være med til at øge succesraten for nordisk biotek- og life science
entreprenørskab. www.rebbls.dk

Medlemsmøder
DANSK BIOTEK holdt debatmøde i november hos Novozymes. Emnet var ’Me’r soft
funding til nye biotekvirksomheder’ og i panelet var Carsten Gaarn Larsen,
Højteknologifonden, Peter Olesen, Det Strategiske Forskningsråd, Marianne
Thellersen, DTU, Thomas Bjørnholm, KU og Martin Vang Hansen, Vækstfonden.
DANSK BIOTEKS formand Martin Bonde var ordstyrer.

Kommende møder (sæt kryds i kalenderen)

23. januar 2014: Gå-hjem-møde om Horizon 2020 programmet i COBIS
6. februar 2014: Medlemsmøde om finansiering med titlen: ”Recap 2013 and looking ahead”. Rønne &
Lundgren er vært for mødet.
6. maj 2014: Generalforsamling og årsmøde. Biogen Idec er vært for dette møde.
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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