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Godt nyt fra Vestfronten! 
 
Formanden har ordet: 
 

At tingene går op og ned i biotek er en gammel sandhed. Alligevel er det værd at 
bemærke, at der i 2013 har været et tøbrud af dimensioner med hensyn til 
børsnoteringer af biotekvirksomheder i USA. I skrivende stund har over 30 
biotekvirksomheder i USA rejst mere end 2 milliarder USD ved børsnoteringer alene i 
år.  Og mange flere virksomheder mere på vej til notering. Man skal helt tilbage til the 
hey-days omkring år 2000 for at finde tilsvarende investeringslyst. Denne udvikling er 
glædelig på mange måder, primært fordi en børsnotering typisk returnerer penge til 
ventureinvestorerne, som derved bliver bedre i stand til at rejse ny funding, der så 
igen, kan investeres i nye biotekvirksomheder. Derudover betyder et åbent børsvindue 
at der er et alternativ til en exit ved et trade sale. Dette betyder alt andet lige, at der er 
bedre muligheder for at få en højere pris for et selskab og derved et bedre afkast til 

investorerne. Og selv om vi ikke har set en tilsvarende aktivitet på det europæiske børsmarked, så er det 
rimeligt at forvente, at de positive takter i USA på forskellig vis vil forplante sig til Europa og Danmark, og at 
der alt andet lige vil blæse lunere vinde ind over biotekindustrien i vores del af verden. 
 
Parallelt med tøbruddet på det amerikanske børsmarked har vi oplevet positive nyheder herhjemme  – en  
stor glædelig nyhed kom her i eftersommeren, hvor amerikanske Biogen Idec kunne meddele, at fabrikken i 
Hillerød, fra 1.oktober 2013 kan komme i gang med at producere sklerosemidlet Tysabri, og at der er flere 
produkter på vej. Det er glædeligt at se, at Biogen Idec i løbet af de seneste blot 2 år har ansat mere end 300 
medarbejdere, og at den samlede stab nu er oppe på 525 ansatte. Etableringen at Biogen Idecs produktion 
af Tysabri har altså umiddelbart betydet mange arbejdspladser i Danmark og forventeligt flere på vej. 
Derudover knyttes Biogen Idec stærkere til Danmark, hvilket måske kan betyde nye samarbejder mellem 
Biogen Idec og nogle af vores biotekvirksomheder. Vi er i den sammenhæng glade for at kunne annoncere 
allerede nu, at Biogen Idecs R&D chef, Doug Williams, vil være en af talerne til DANSK BIOTEKs årsmøde den 
6. maj 2014. 
 
Udover ovennævnte er der mere positivt nyt fra de danske biotekvirksomheder. Genmab, Zealand og 
Santaris har bragt nyheder om milepælsbetalinger og nye eller udvidede samarbejder. Og unge iværksættere 
begynder at røre på sig, fx i netværket REBBLS, der står for ’Rising Entrepreneurs in BioBusiness and Life 
Science’. REBBLS forsøger at forbinde dedikerede, talentfulde og ambitiøse bioentreprenører i Danmark med 
henblik på at stimulere iværksætteri inden for biotek og life science. Vi glæder os i DANSK BIOTEK over dette 
initativ og vil følge det med interesse.  
 
Til gengæld kniber det stadig med kompasset i regeringens nyeste tiltag. Man signalerer en vilje til 
innovation og vækst, men finanslovsforslaget med titlen ’Vækst og Balance’ afspejler imidlertid, at 
regeringen tilsyneladende ikke forstår at sætte den rigtige kurs. Innovation udspringer af offentlig forskning, 
der stimuleres, så resultaterne kan komme ud af forskningsmiljøerne, videreudvikles og på sigt føre til 
indtjening og arbejdspladser. Regeringens forslag til finanslov for 2014 signalerer ikke den store forståelse 
for dette, idet teknologi og innovation igen i næste år vil være genstand for nedskæringer. De 21. mia. der 
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blev afsat til forskning sidste år beskæres i det nye forslag til 20,8 mia. kr. Højteknologifonden mister 45 mio. 
kr. sammenlignet med sidste år, ligesom der er faldende bevillinger på flere områder inden for forskning og 
innovation. Det er selv med meget positive briller vanskeligt at se, at det skulle afspejle en vilje til innovation 
og vækst! Desuden er der i forslaget lagt op til at den offentlige forsknings andel af BNP falder fra 1,12 til 
1,09% i 2014 for at komme helt ned på 1.0% i 2017. Så den er gal med kompasset, faktisk kører det den helt 
forkerte vej, hvis man ellers tror på, at investering i forskning er en forudsætning for langsigtet vækst i 
Danmark. Regeringen bør tværtimod gå forrest med bevillinger til forskning og innovation. En nedadgående 
bevillingskurve er stærkt uhensigtsmæssigt og lidet stimulerende for både biotekindustrien og de 
iværksættere, der skal skabe den underskov af innovative virksomheder, som Danmark har brug for. I DANSK 
BIOTEK vil vi derfor fortsætte med at minde regeringen om den nødvendige kurs og naturligvis tilbyde vores 
hjælp til at rekalibrere det kompas, som i finanslovudspillet peger i den forkerte retning med hensyn de 
foreslående investeringer i offentlig forskning. 
 

 
Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK 

 

 
Nye medlemmer 
  

Huntingdon Life Sciences er en af verdens største kontraktforsknings-
virksomheder. Gennem de sidste 60 år har virksomheden hjulpet kunder 
med at udvikle sikre og effektive nye lægemidler. HLS er anerkendt som en 
af de fremmeste testlaboratorier og har forpligtet sig til at tilbyde løsninger 
på alt fra individuelle undersøgelser, håndtering  af komplekse programmer 
og udvikling af langsigtede strategiske partnerskaber. 

 

 
 
 
Kommende medlemsmøder (sæt kryds i kalenderen) 
 

 
 

• 3. oktober 2013: Medlemsmøde om ”Industriel bioteknologi i Danmark”. Novo Nordisk 
Foundation Center for Biosustainability er vært for mødet. 

• 26. november 2013: medlemsmøde om ”Mer’offentlig støtte til nye biotekvirksomheder” 
Novozymes er vært for dette møde. 

• 6. februar 2014: Medlemsmøde om finansiering. 
• 6. maj 2014: Årsmøde 
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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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