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Til medlemmer og samarbejdspartnere
Det er glædeligt at konstatere, at vi nu synes at have brudt den negative trend
omkring dannelsen af nystartede selskaber. I perioden 2000-2002 blev der dannet
15-18 nye selskaber om året. Dette faldt til 6-8 i de efterfølgende år, men er igen
steget de sidste 2 år således, at der blev startet 10 selskaber i 2007, siger Søren
Carlsen, formand for DANSK BIOTEK.
Selskaberne er:
Alkalon ApS
Development, registration and commercialization of new generic OTC-products
Ascendis Pharma A/S
Improving drugs by using a transient linker technology
CytoGuide ApS
Development of two-component drugs that target endocytic receptors of specific
cells.
Drugrecure ApS
Focuses on the Granulocyte Macrophage Colony Stimulationg Factor project
Enfutech ApS
Development of potential treatment of HIV
Entrop Pharma A/S
Development of drugs against inflammation
Inagen A/S
Development of toxins bound to signal molecules specifically taken into virus
infected cells
Pharmaorigin ApS
Focuses on Factor VIIa to treat diffuse alveolar hemorrhage
SKAUvaccine ApS
Development of a potential HIV vaccine
Spree Pharma A/S
Uses iCeutica’s proprietary Encapsulated Organic Nanoparticle Platform to
reformulate drugs

Danmark er i dag et af de 3 førende lande i Europa for bioteknologi (sammen med
UK og Schweiz). Der har imidlertid været en periode, hvor investorerne i stigende
grad har satset på mere modne selskaber med produkter i klinisk afprøvning,
hvilket har gjort det vanskeligt at finansiere nye initiativer. Scenen er imidlertid ved
at skifte - der er kommet nye investorer på banen, som er mere risikovillige, og
som fokuserer på seed investeringer, ikke mindst det nye initiativ Novo Seeds,
Seed Capital samt flere regionale initiativer. Disse nye initiativer vil være med til at
styrke industrien de kommende år ved at lægge fundamentet for nye virksomheder
udsprunget ikke mindst fra universitetsforskningen.
Bioteknologien er udnævnt til strategisk satsningsområde af regeringen. Man kunne
ønske sig en stærkere økonomisk støtte til de nye selskaber, f.eks. mulighed for at
konvertere fremtidige skattefradrag for forskningsomkostninger til nutiden i form af
forskningstilskud. Indtil regeringen har fået øjnene op for denne mulighed, kan vi
glæde os over de private initiativer - ikke mindst Novo Nordisk Fondens pre-Seed
fond, hvor der gives økonomisk tilskud uden nogen som helst modydelse eller
forpligtelse, slutter Søren Carlsen.

Antallet af biotekselskaber i Danmark stiger
Biotekbranchen er præget af fusioner, opkøb og udflytning. Også lukninger på
grund af manglende kapital eller manglende resultater finder sted. Trods denne
udviklingstrend ser vi en fortsat stigning i antallet af aktive biotekselskaber i
Danmark. Ultimo 2007 er antallet af dedikerede biotekselskaber vokset til 127
selskaber mod 119 i 2006.

Generalforsamling og årsmøde 2008
DANSK BIOTEK afholder generalforsamling og årsmøde mandag den 5.
maj 2008 henholdsvis kl. 14.00 og kl. 15.30 hos H. Lundbeck.
Reserver allerede dagen nu.

Nye medlemmer
CAT Management
CAT management formidler risikovillig kapital til biotek og IT selskaber fra
Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennem innovationsmiljø-ordningen og fra CAT
Invest I A/S.
Deres investeringsteam har mange års erfaringer med at vurdere
markedspotentialet i de mange ideer, som de bliver præsenteret for hvert år.
Investeringsteamet sikrer sig, at deres porteføljeselskaber får adgang til rådgivning
og de rigtige kompetencer under virksomhedsstart.
CAT management har i perioden 1998 etableret 65 selskaber, og har i samme
periode formidlet investeringer i deres porteføljeselskaber for i alt 620 mio. kroner.
Meabco A/S er et dansk biotekselskab, hvis portefølje er baseret på nye
terapeutiske produkter inden for kræftbehandling.
Meabco arbejder inden for to områder - anti-kræft stofgruppen (BP-C1), der ultimo
2007 påbegyndte klinisk fase II og BP-C2, som er et stof til forebyggelse af
bivirkninger som følge af kræftterapi i form af strålebehandling.

Forretningsnyheder på www.danskbiotek.dk
På DANSK BIOTEKs hjemmeside bringer vi løbende nyheder om medlemmernes
forretning. Det er nyheder om opkøb, licensaftaler, kapitaltilførsel og andre
relaterede nyheder om medlemmernes forretning. Send gerne pressemeddelelser
og nyheder til Sekretariatet, så bringer vi med glæde nyheden videre. 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.
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