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Formanden har ordet:

Gode resultater, nye penge og nye muligheder!
På den årlige JP Morgan investorkonference i San Francisco i sidste uge kunne man
iagttage en endog særdeles høj aktivitet på alle niveauer mellem pensionskasser, VCinvestorer og biotekseskaber. De mere end 200 IPOs, vi har set siden vinduet åbnedes i
marts 2013, har sat deres tydelige spor. Der er penge i omløb – mange penge. Gaderne
omkring Union Square summede af liv og ivrigt gestikulerende mennesker, og
hotellerne havde kronede dage – et værelse på Hilton på O’Farrells Street skulle
angiveligt koste $1000 per nat! Langt væk er minderne om JP Morgan i 2009 og den
mildest talt ”gloomy” stemning på ryggen af finanskrisen. Ganske vist er 2016 startet
ud med fald på noterede biotekaktier, men det ændrer ikke ved at branchen er inde i
en rigtig god periode, og at der specielt er mange venture funde, som sidder med friske
penge, der skal ud og arbejde.
I vores egen andedam startede 2016 også med en rigtig god nyhed, idet Symphogen indgik en aftale med
den amerikanske medicinalkoncern Baxalta. Denne aftale, som omhandler seks targets indenfor immunooncology, giver Symphogen hele 1,2 mia. kr. i hånden her og nu. Imponerende! Og med muligheden for at
score næsten 11 mia. kr. på sigt. Symphogen har som selskab rejst rigtig mange penge fra tålmodige
investorer, og der har i det lokale landskab været mange diskussioner omkring Symphogen’s evne til at
omsætte denne kapital til en værdi, der står mål med de mange investerede midler. Med den nye aftale må
man sige, at skulle der have været tvivl om denne evne, så synes tvivlen at være gjort til skamme nu. Baxalta
aftalen er en meget stærk validering af Symphogen, og det bliver spændende at følge virksomheden i årene,
der kommer. Symphogens eksisterende pipeline, i kombination den nye aftale med Baxalta, giver selskabet
en bredde og en tyngde, som kunne muliggøre en børsnotering — skulle selskabet og dets aktionærer måtte
ønske at gå i den retning.
Symphogens aftale med Baxalta er endnu et vidensbyrd om den gode periode som dansk biotek er inde i.
Det sidste halvandet år har budt på mange positive begivenheder. For eksempel er Santaris blevet solgt til
Roche, EpiTherapeutics til Gilead, og Genmab har haft et sejrsrigt år. Genmab er nu større end Lundbeck,
målt på markedsværdi. Også Zealand Pharma og Bavarian Nordic har haft en solid periode på børsen i 2015.
Desværre må vi nok indstille os på, at de gode nyheder i dansk biotek bliver ved med at komme fra allerede
rimeligt etablerede selskaber. Vi har i dag ikke særligt mange danske biotekselskaber som er tre-fire-fem år
gamle, og hvoriblandt morgendagens stjerner skal findes. I kølvandet på finanskrisen blev der nemlig udvist
betydelig tilbageholdenhed fra investorside i 2009-2012. Det var svært at rejse en venture-fond, og som
følge deraf var det meget svært for de unge biotekselskaber at rejse venture-kapital. Heldigvis er der, som
nævnt indledningsvis, på det seneste kommet betydeligt flere venturemidler på banen, så der er al mulig
grund til at tro, at vi kan få flere og stærkere danske biotekvirksomheder op at stå i årene, der kommer.
Netop vilkårerne omkring etablering af nye biotekfirmaer har længe været et fokusområde for DANSK
BIOTEK. Vi har arbejder for at forbedre både det private og det offentlige engagement i det snævre
grænseland mellem offentlig forskning og private biotekselskaber; et grænseland, der idag er for svært at
krydse. Vi har flere gange påpeget, at de store offentlige investeringer i biomedicinsk forskning på
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universiteterne efter vores mening savner stillingtagen og financiering til en kommerciel retning, der kan
bringe banebrydende forskning tættere på en translationel udvikling med privat venture-kapital i ryggen. I
betragtning af at biopharmaceutisk produkter er landets største eksportartikel, og at denne er i betydelig
vækst, virker den manglende polistiske interesse for at styrke biotekbranchen i Danmark uforståelig. Vi har
fra DANSK BIOTEKs side slået til lyd for, at resultaterne fra grundforskning udgør motoren i en biotek-raket,
men at der samtidigt er nogen der skal bygge raketten. Det har været svært at føre denne diskussion med de
relevante stakeholders, og den har langt fra altid været datadrevet. Derfor er det særligt velkomment og
prisværdigt, at Novo-Nordisk Fonden —som de senere år har doneret ganske massivt til bioteknologisk
forskning her i landet— i øjeblikket forbereder en konference i april med temaet ”De Samfundsøkonomiske
Effekter af Forskning”. Man vil blandt andet analysere den offentlige forskning, herunder biomedicinsk og
bioteknologisk forsknings betydning for dansk erhvervsliv og for samfundsøkonomien, samt effekterne ved
tilførsel af udenlandske forskere og kompetencer til dansk forskning og erhvervsliv. DANSK BIOTEK hilser
denne indsats meget velkommen som led i en mere kvalificeret og datadrevet diskussion med politikere og
andre beslutningstagere.
I DANSK BIOTEK ser vi også vores Medlemsmøder som et led i at bidrage til en kvalificeret debat i og omkring
biotekmiljøet, og vi er rigtigt glade for den positive respons, vi får på vores Medlemsmøder. Efter to møder i
efteråret med fokus på ”Personlized Medicine” så vil vores næste møde, det årlige ”State of the
Union”-møde, have finansiering af biotek i centrum. Mødet afholdes d. 4. februar hos Plesner Advokatfirma,
og her vil Eivind Kolding (CEO i Novo A/S), Jan Møller Mikkelsen (CEO i Ascendis) og David Flores (CEO i
BioCentury) holde indlæg. Herefter, ved DANSK BIOTEKs Årsmøde d. 4. maj, vil vi få selskab af Kåre Schultz
(CEO i Lundbeck A/S), Rasmus Jarlov (Det Konservative Folkeparti) samt astronaut Andreas Mogensen. Sæt
kryds i kalenderen – vi glæder os til at se jer!
Godt Nytår!

Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK

Kommende medlemsøder (sæt kryds i kalenderen)

4. februar 2016 kl 15: Medlemsmøde med titlen: ’Financing of biotech – anno 2016’. Vært: Plesner.
4. maj 2016 kl 15: Årsmøde i DANSK BIOTEK. Vært: H Lundbeck A/S

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
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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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