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Af Tom Frovst

Skal danske biotekselskaber 
virkelig kunne gøre sig i 

kampen med de amerikanske 
konkurrenter, så skal der større 

beløb på bordet, 
når selskaberne 
lægger fra kaj. 
Det mener Dansk 
Bioteks branche
formand, Martin 

Bonde.
“Man bruger uforholds

mæssigt meget tid på at løbe 
rundt efter for små investe
ringer. Det koster typisk lige 
så meget tid at lande en lille 
investering som en stor inve
stering,” siger Martin Bonde, 
der mener, at flere selskaber 
bremses i udviklingen, hvis der 
er for få penge på kistebunden, 
når selskaberne skal rekruttere 
de rette specialister

 “Det er rigtigt svært at få 
dygtige medarbejdere med 
fra starten, hvis man kun har 
penge til ni måneder,” siger 
Martin Bonde. 

Uanset om der skal rejses 
25 mio. kr. eller over 100 mio. 
kr., så kræver det samme an
tal møder, due diligence og 
samme udgifter til advokater.
Han ønsker derfor, at inve

storer i Danmark tænker lidt 
mere amerikansk, så tider 
med drypvise investeringer 
afløses af langsigtede inve
steringer, der giver selska
berne et bedre finansielt 
udgangspunkt i den interna
tionale konkurrence.

“Der er en velvilje til det 
blandt investorerne, men 
jeg synes ikke, at vi har set 
så meget af det i Danmark 
endnu,” påpeger biotekfor
manden.

Undtagelsen
Undtagelsen fra reglen er 
Dermtreat, der for nyligt 
rejste 120 mio. kr., og der
med sikrede sig tre års ar
bejdsro. 
Det blev trumfet igennem af 

den amerikanske investor So-
finova Ventures.

“De ønskede, at vi var finan
sieret godt og grundigt, så vi 
både kunne komme igennem 
fase 2 og opbygge en porte
følje af produkter,” siger Keld 
Søndergaard, finansdirektør i 
Dermtreat.

“Det kan godt være, at vo
res procentvise andel af kagen 
blev mindre, end vi forestillede 
os, men vi er overbeviste om, at 
den endelige størrelse af kagen 
bliver meget større,” uddyber 
han og glædes over det ekstra 
albuerum til at gennemføre 
planerne med rette fokus.

Selv om der ikke har været 
mange af den type investerin
ger i Danmark, så er der opbak
ning fra både Novo Seeds og 

Lundbeckfond Ventures til 
en kulturændring.

“Vi er helt med på, at det 
ikke har været optimalt, og 
ser du på de ting, vi har lavet 
og været med til at lave på det 
seneste, så er det netop større 
investeringsrunder,” siger 
Stephan Christgau, partner 
i Novo Seeds.

Koster 100 mio. kr.
“Det koster rundt regnet 100 
mio. kr. plus/minus at få tryk
prøvet en ny idé eller projekt, 
og det skal man gerne kunne 
se rundt om bordet blandt 
investorerne,” siger han med 
henvisning til, at Novo Seeds 
i øget omfang bevæger sig 
væk fra de drypvise investe
ringer.

Hos kollegaen Lundbeckfond 
Ventures nikker man gen
kendende til, at investorerne 
tænker mere langsigtet, men 
det behøver ikke betyde, at 
der lægges store beløb på en 
gang.

“Pengene lander nødven
digvis ikke i selskabet med det 
samme, men vi opererer med 
at sætte en portion af, så hvis 
første stræk lykkes, så er der 
også penge til næste runde,” 
siger Mette Kirstine Agger, 
ledende partner i Lundbeck
fond Ventures.

“Jo tidligere du går ind i et 
selskab, des mere nødvendigt 
er det at teste, om det tekno
logisk holder vand, inden du 
putter flere penge i det,” ud
dyber hun.

Ifølge Novo Seeds efterlader 
skiftet over mod færre, men 
større investeringer i danske 
biotekselskaber en gruppe 
af mindre selskaber med  
vanskeligere adgang til kapi
tal.

Stephan Christgau fortæl
ler, at Novo Nordisk Fondens 
initiativ til en inkubator, der 
ventes offentliggjort senere 
i 2017, kan løse noget af 
den udfordring, men samti
dig opfordrer han til, at der 
etableres flere venturefon
de i Danmark, som ud over 
Novo Nordisk Fonden og 
Lundbeckfonden kun tæller 
Sunstone Capital.

Efterlyser venturefonde
“Danske biotekselskaber er 
rigtigt dygtige til at få meget 
ud af pengene og få drevet pro
jekter på en effektiv, målrettet 
måde. En ting, som mangler, er 
flere venturefonde,” siger Ste
phan Christgau.

Novo Seeds har fået et 
mandat på 100 mio. euro til at 
støtte sådanne initiativer, men 
det er vanskeligt at drive frem.

“Det er rigtigt svært at få 
folk uden for biotekmiljøet til 
overhovedet at se på denne 
branche. Lige så snart man si
ger biotek, så ser folk for sig, at 
det er galimatias og roulette
agtigt, hvilket ikke er tilfæl
det,” siger Stephan Christgau.
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Dansk Biotek til investorer: 
Kom nu med de store penge
dansk Bioteks formand Martin Bonde vil 
hive større beløb ud af investorerne. Det 
skal sikre, at nye selskaber står bedre i 
konkurrencen med biotek fra USA

Formand for Dansk Biotek 
Martin Bonde opfordrer 
investorer til at tænke mere 
langsigtet, når de investerer 
herhjemme. Arkivfoto: Scan-
pix/Sebastian Buur Gunvald
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