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2007 et udfordrende år for biotek
Kære medlemmer og samarbejdspartnere,
2007 blev et år med gode tendenser og resultater
for dansk biotek. Men også et år præget af
udfordringer, som vi ikke blev færdige med. Derfor
er der både i 2008 og de kommende år nok at gøre
for både branchen og det omgivende samfund. Det
er jo ikke alle opgaver, vi selv kan løfte, hvor gerne
vi end ville.
Nu som før lever vi i symbiose med vores
omgivelser. Vores bidrag til samspillet er betydeligt
og værd at glæde sig over. Biotekindustrien
beskæftiger mere end 25.000 medarbejdere i
Danmark, og vi udgør den væsentligste del af
medicinalbranchen, der eksporterer for over 40
milliarder kr. om året.
Samtidig er biotekindustrien en af de forholdsvis få industrier, hvor danske
virksomheder er nummer ét i verden inden for deres nicheområder. Det er godt
gået, og derfor var der meget at fejre, da DANSK BIOTEK den 14. maj 2007 holdt
20 års jubilæum. Tak til jer alle for opbakning og sammenhold igennem årene.
1. Volatilt børsmarked
I det forgangne år var vi udsat for et noget volatilt børsmarked. Alligevel høstede
nogle af de mindre børsnoterede biotekvirksomheder gode resultater. For eksempel
LifeCycle Pharma og Neurosearch præsterede nyheder, som markedet godt kunne
få øje på. Men ærgerligt er det, at investorerne – igen - er blevet nervøse og søger
over i mere sikre, kortsigtede investeringer.
Der var også gode resultater i de større børsnoterede selskaber. Danmarks flagskib
i medicinalindustrien, Novo Nordisk, kunne for eksempel glæde sig over et lovende
faseII-forsøg med liraglutid mod fedme.
Samtidig holder Novozymes og Danisco skansen som verdens to førende
bioindustrielle virksomheder ikke mindst inden for udvikling af det nye brændstof
bioethanol.
2. Hård udskillelseskamp
De modne private biotekselskaber hænger ihærdigt i og klarer sig
generelt hæderligt. Men det er ingen hemmelighed, at der i disse år foregår en
ubarmhjertelig udskillelseskamp. Kun de bedste kan tiltrække internationale
investorer og dermed overleve.

Desværre er situationen for de helt nye ”start ups” også langt fra optimal, for de
traditionelle venturefonde er blevet mindre villige til at stille kapital til rådighed.
Dette på trods af, at der i spidsen for de nye virksomheder er flere erfarne
entreprenører end for 5-10 år siden. På ledelsesfronten begynder biotek heldigvis
at høste som sået. Men det nytter jo ikke, hvis de erfarne folk med gode
forretningsideer ikke kan skaffe den nødvendige kapital. De sidste tre år er der kun
startet ca. fem nye biotekvirksomheder om året - mod 18-20 selskaber om året
tilbage omkring årtusindeskiftet.
Dette er baggrunden for etableringen af en ny skandinavisk ”seed fund”, Novo
Seeds, som skal medvirke til at støtte bioentreprenører også i de helt tidlige faser.
Det er her muligt at opnå midler til den allerførste fase af en biotekvirksomheds liv
uden krav om tilbagebetaling eller medejerskab, såfremt der er tale om en preseed tildeling.
Sammen med andre investorer som for eksempel Seed Capital Denmark vil Novo
Seeds medvirke til at stimulere dannelsen af nye spændende biotekselskaber i
årene fremover.
Grund til optimisme
Der er brug for det, som biotekvirksomhederne kan levere: Ny medicin. Der er en
øget efterspørgsel fra den vestlige verdens aldrende befolkning, der konstant
forventer mere optimal medicinsk behandling. Efterspørgsel efter bioteks innovative
kræfter er der også fra big pharma”, der har brug for input til deres pipeline.
Medicinalindustrien manglende innovationsevne giver i disse år biotekselskaberne
historiske muligheder for at levere den nyskabelse, som industrien ikke selv kan
præstere. Dette understreges af, at adskillige medicinalvirksomheder faktisk bruger
flere ressourcer på opkøb af prækliniske og tidlige kliniske projekter end på at
skabe dem selv. Dette behov for nye produkter leder nogle gange til en
ønskesituation for såvel biotek som for investorerne: Exit via virksomhedssalg er
blevet et hurtigt og lukrativt alternativ til børsnotering.
De to omstændigheder: befolkningens og ”big pharma’s” behov betyder, at
fremtiden tegner lys for biotekbranchen. Men som sagt er der selvfølgelig masser af
udfordringer for virksomhederne undervejs. For eksempel er det en udfordring at få
overbevist investorerne om de lyse fremtidsudsigter – og desværre også at skaffe
nok erfarne folk til at lede virksomhederne, til business development eller til
forskning og udvikling.
Forskningens paradoks
Inden for forskningen møder vi desværre et paradoks i denne tid. I årevis har
virksomhederne arbejdet sig i den rigtige retning hen mod opfyldelsen af EUs
”barcelona-mål” om at bruge et beløb svarende til to procent af
bruttonationalproduktet (BNP) på forskning. Men nu begynder det at knibe med
chancen for at komme i mål.
Det skyldes især, at flere virksomheder i stigende omfang vælger at etablere
forskning uden for Danmark. Denne uheldige udvikling hænger sammen med
mangel på kvalificerede forskere i Danmark. Paradoksalt nok sker det netop på det
tidspunkt, da politikerne – omsider – har bebudet markant flere penge til offentlig
forskning. Dermed er der nu chance for, at den offentlige forskning når sit mål,
men samtidig risiko for, at den private forskning stagnerer. Den udvikling vil være
brandærgerlig, da noget af synergien ved en samlet større indsats kan gå tabt.

Her er det, biotekvirksomhederne har brug for en hånd fra det omgivende samfund,
så vi kan levere vores fulde bidrag i symbiosen mellem biotek og samfund. Det er
nemlig først og fremmest den høje danske skatteprocent, der gør det svært at
rekruttere forskere til opgaver i Danmark. Vi må af med topskatten, så udenlandske
forskere får økonomisk incitament til at blive, når perioden med den særlige
”forskerskat” udløber. Og vi må af med topskatten, så vores egne bedste forskere
bliver i Danmark eller vender hjem efter at have fået international erfaring.
DANSK BIOTEKs største nytårsønsker er lavere personskat og flere investorer, som
vil være med til at udvikle det store potentiale, der inden for rækkevidde. Den
udvikling vil vi i foreningen arbejde aktivt for i 2008.
Godt nytår!
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