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Om resuméet
Resuméet for 2016 indeholder hovedbudskaber 
og udvalgte nøgletal fra den lovpligtige, 
reviderede engelske årsrapport for 2016.

Resuméet erstatter ikke den lovpligtige 
årsrapport, der kun foreligger på engelsk og  
er tilgængelig via selskabets hjemmeside: 
www.bavarian-nordic.com.
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STÆRK  
FREMDRIFT  
I PIPELINEN
LEDELSENS  
BERETNING

2016 var et vigtigt år for Bavarian Nordic, 
såvel i udviklingen og udvidelsen af vores 
kliniske pipeline, som finansielt. 

Gerard van Odijk
Bestyrelsesformand

Paul Chaplin
Administrerende direktør

Vi har påbegyndt seks nye kliniske forsøg, 
rapporteret positive data fra vores første forsøg 
inden for RSV og udvidet vores partnerskaber. 
Vi oplever fortsat omsætning fra vores kerne-
forretning, hvilket bidrager til endnu et år med 
nulresultat. Tilgang af ny kapital fra både nye 
og eksisterende investorer har været med til 
at tredoble vores kapitalberedskab i løbet af 
de seneste tre år. Vi er glade for at kunne sige, 
at selskabet er stærkere og bedre rustet end 
nogensinde, og selv om vi er stolte af årets 
præstationer, er vi overbeviste om, at vi stadig 
har det bedste til gode.

Med udnævnelsen af nye nøglemedarbejde-
re har selskabet tilført nye kompetencer til 
organisationen. Ansættelsen af Dr. Christopher 
Heery som medicinsk direktør og udnævnelsen 
af Henrik Birk til driftsdirektør og medlem af 
koncernledelsen er begge værdifulde tilføjelser. 
Fra sin tid hos National Cancer Institute (NCI) har 
Chris en enorm viden og erfaring med forskning, 
men også det kliniske arbejde. Henrik har været 
en dedikeret Bavarian Nordic-mand i mange år, 
og har arbejdet sig op gennem stillinger med 
stigende ansvar. I forbindelse med ansættelse 
af Chris besluttede ledelsen at udnytte denne 
mulighed til at konsolidere selskabets amerikan-
ske aktiviteter på østkysten med åbningen af et 

nyt kontor i den såkaldte ”Research Triangle” i 
North Carolina. Placeringen er strategisk vigtig i 
forhold til vores partnere, såvel i den amerikan-
ske regering, som i medicinalindustrien.

Bestyrelsen blev også styrket, da Dr. Frank 
Verwiel, som havde fungeret som været 
observatør i bestyrelsen siden 2015, blev valgt 
ind på den årlige generalforsamling. Franks 
internationale erfaring fra biotekindustrien, og 
især den amerikanske, er en værdifuld tilføjelse 
til bestyrelsen.

Der er indlysende et fortsat, stort fokus på de 
kommende resultater fra PROSPECT-forsøget, det 
globale fase 3 forsøg med PROSTVAC i fremskre-
den prostatakræft. I vores venten på resultater-
ne har vi stor tiltro til vores platforms potentiale 
og sandsynlighed for et succesfuldt resultat. De 
første to interimanalyser har fundet sted og vi 
forventer den tredje omkring midten af 2017 
samt endelige overlevelsesresultater hen mod 
slutningen af året. Arbejdet med at sikre en 
rettidig indsendelse af registreringsansøgning 
er i fuld gang. Samtidig arbejder vi på at sikre, 
at produktet kan være tilgængeligt for patienter 
hurtigst muligt, hvis det godkendes. Om end 
vores tro på et positivt udfald er større end 
nogensinde, ved vi også at der ikke er garanti 
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for succes. Det er med dette i mente at vi har 
opbygget en komplet virksomhed med en bred 
anvendelig platform og flere værdiskabende 
aktiver, hvilket differentierer os fra mange andre 
biotekselskaber, hvis succes ofte afhænger af et 
enkelt projekt. 

Den amerikanske regering har fortsat 
deres støtte til os med påbegyndelsen af 
flere nye forsøg. Det gælder ikke blot NCI, 
der udforsker PROSTVAC i tidlige stadier af 
prostatakræft, men også andre af regeringens 
forskningsinstitutioner, der undersøger potentialet 
for vores vaccinekandidater inden for nye 
sygdomsområder. En ny ordre på IMVAMUNE 
bulkvaccine til en værdi af USD 100 mio., som 
vi modtog i maj 2016, betyder at vi vil have 
produceret og oplagret bulkvaccine for i alt USD 
233 mio., som den amerikanske regering har 
ønsker at få færdigproduceret som frysetørret 
vaccine. Det er vores forventning, at regeringen i 
år vil lægge ordren i udbud i år, hvilket vil kunne 
muliggøre leverancer af IMVAMUNE i årene frem. 
Vi venter også resultater fra fase 3 forsøget 
med den flydende-frosne udgave af IMVAMUNE 

i andet halvår 2017. Et succesfuldt resultat fra 
dette forsøg vil sætte os i stand til at indsende 
en registreringsansøgning for IMVAMUNE i USA. 
Med en kommende godkendelse af IMVAMUNE 
kan vi opnå en Priority Review Voucher, hvilket er 
et salgsbart aktiv, der giver adgang til hurtigere 
behandling af en lægemiddelansøgning hos 
sundhedsmyndighederne.

Sammen med vores partnere i medicinalindu-
strien gør vi store fremskrift. Vi arbejder fortsat 
med Janssen med henblik på at få ebolavac-
cinen frem mod godkendelse, alt imens vores 
kommercielle samarbejde så småt begynder at 
tage form. Grundlaget for den kliniske udvik-
ling af HPV-vaccinen er ved at blive lagt og vi 
har desuden leveret de to ikke-offentliggjorte 
vaccinekandidater til evaluering hos Janssen. Vi 
har en aktiv dialog med Bristol-Myers Squibb 
omkring afslutningen af fase 3 forsøget med 
PROSTVAC og en eventuelt kommende indsen-
delse af registreringsansøgning. Desuden er det 
første af to forsøg med PROSTVAC i kombination 
med checkpoint-inhibitorer fra Bristol-Myers 
Squibb påbegyndt, og det andet vil starte inden 

længe. Bristol-Myers Squibb ser fortsat mulighe-
der i vores platform og har leveret OPDIVO® til 
vores nye kombinationsforsøg med CV301 i lun-
gekræft. Ligeledes har vi også indgået en aftale 
fornylig med Roche, der vil levere Tecentriq® til 
et kombinationsforsøg i blærekræft, og vi ser 
frem til at udforske den potentielle synergieffekt 
sammen med CV301 i forskellige kræftformer 
som led i vores strategi om at udvikle en bred 
cancerimmunterapiportefølje.

Fremdriften i vores pipeline inden for infekti-
onssygdomme fortsætter og vi har i årets løb 
rapporteret positive resultater fra fase 1 forsøget 
med MVA-BN RSV - vores vaccine mod RS-virus 
(RSV), som adskiller sig fra andre RSV vacci-
nekandidater. Resultaterne viste, at vaccinen 
fremkalder et stærkt og bredt immunrespons 
mod RSV i en ældre befolkningsgruppe. Omkring 
midten af 2017 forventer vi at rapportere resul-
tater fra det igangværende fase 2 forsøg, der 
blev færdigrekrutteret i 2016. Disse resultater 
giver os ikke blot yderligere viden omkring vac-
cinens sikkerhed og optimal dosering, men også 
en indikation om vaccinens effekt.

Vores vilje og evne til at udvikle innovative 
behandlinger stiger i takt med de fremskridt, 
vi gør i udviklingen af vores vaccineplatform og 
pipeline, som vi forventer, vil udvide sig yder-
ligere i den kommende tid på baggrund af nye 
opdagelser gjort af vores forskere.

Vi vil gerne takke medarbejdere, partnere, 
patienter og aktionærer i Bavarian Nordic. Jeres 
støtte har bidraget til at skabe virksomheden 
som den ser ud i dag.

Paul Chaplin
Administrerende direktør

Gerard van Odijk
Bestyrelsesformand

For femte  
år i træk  
har vores 
omsætning 
været på 
mere end 
1 milliard 
kroner
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EN BEDRE  
VERDEN MED 
VACCINER 
Hos Bavarian Nordic udvikler, producerer  
og kommercialiserer vi nye vacciner til fore-
byggelse af livstruende infektionssygdomme 
og behandling af kræft. Vi fokuserer på syg-
domme, hvor der er et stort udækket behand-
lingsbehov, og hvor vores vacciner kan hjælpe 
kroppen til at udnytte sine egne kræfter til at 
bekæmpe sygdommene ved at fremkalde en 
positiv reaktion i immunsystemet.
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VORES VACCINE-
PIPELINE

Produkt Sygdomsområde Kommercielle rettigheder Status

Infektionssygdomme Fase 1 Fase 2 Fase 3

IMVAMUNE flydende-frosset* Kopper Bavarian Nordic

IMVAMUNE frysetørret Kopper Bavarian Nordic

MVA-BN Filo monovalent** Ebola Janssen

MVA-BN  Filo multivalent Ebola/Marburg Janssen

MVA-BN RSV RS-virus Bavarian Nordic

MVA-BN HPV Kronisk HPV-infektion Janssen

Cancerimmunterapi

PROSTVAC monoterapi Prostatakræft (metastatisk) Bristol-Myers Squibb

PROSTVAC kombinationer*** Prostatakræft (lokaliseret og metastatisk) Bristol-Myers Squibb

CV301 + nivolumab Lungekræft Bavarian Nordic

MVA-BN Brachyury Solide tumorer Bavarian Nordic

* Godkendt i Canada og EU (markedsføres under navnet IMVANEX® i EU). Fase 3 forsøg pågår i USA.

** Adskillige igangværende fase 1, 2 og 3 forsøg, sponsoreret af Janssen.

*** Adskillige igangværende fase 2 forsøg, sponsoreret af NCI.
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KONKURRENCE-
MÆSSIGE FORDELE

Løbende 
indtægter er  
med til at løfte 
vores vækst

Vores løbende indtægter fra 
forsknings, udviklings, og 
leveringskontrakter samt fra 
kommercielle samarbejdsaftaler 
kan anvendes til at investere 
i videreudviklingen af vores 
kliniske pipeline.

Modulbaseret  
og patent-
beskyttet vaccine-
teknologi

I vores vaccineplatform 
anvender vi en modulbaseret 
tilgang til udvikling af levende 
virusvacciner, og platformen er 
baseret på brugen af tre typer 
poxvirus (MVA-BN, vaccinia og 
fowlpox), som kan anvendes  
i forskellige kombinationer  
til både primer- og booster-
vacciner inden for både kræft 
og infektionssygdomme. 

Produktion  
i kommerciel  
skala på egen 
cGMP-facilitet 

Vi har vist vores evne til 
effektivt at kunne producere 
vores levende virusvacciner 
gennem produktionen af 28 
millioner doser IMVAMUNE 
koppevaccine og mere end 
2 millioner doser af vores 
produktkandidat MVA-BN Filo 
mod ebola, samt produktion  
af alt klinisk materiale.

Løbende 
samarbejde  
med  
regeringer

Vi har indgået forsknings- og 
udviklingskontrakter med den 
amerikanske regering til en 
værdi af mere end USD 1,2 
mia. Vores samarbejde med 
partnerne HHS, NIH, BARDA, 
NCI, DOD og DHS spænder over 
en række sygdomsområder og 
biologiske trusler.

Samarbejdsaftaler  
med Bristol- 
Myers Squibb  
og Janssen

Vi har en global 
kommercialiseringsaftale for 
PROSTVAC med Bristol-Myers 
Squibb. Derudover har vi et 
samarbejde med Janssen,  
som har licens på vores MVA-
BN teknologi til ebola- og 
HPV-vacciner.

Som et fuldt integreret biotekselskab har 
vi en lang række vigtige konkurrence-
fordele ved at udvikle, producere og 
kommercialisere levende virusvacciner.
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CANCER-
IMMUN-
TERAPI

Målrettede, aktive immunterapeutiske læge-
middelkandidater til behandling af kræft er 
en del af et lovende forskningsområde, som er 
baseret på immunsystemets naturlige evne til 
at bekæmpe kræft. Ved at fremkalde et robust 
og bredt immunrespons mod kræftsygdommen 
forsøger man med immunterapi at reducere 
 tumorens vækstrate, hvilket potentielt kan 
medføre en længere samlet overlevelse for 
 patienterne uden væsentlige bivirkninger.

1

2

Optimering af det kommercielle potentiale for PROSTVAC 
som monoterapi og i kombination med andre lægemidler

Vi vurderer, at PROSTVAC har et stort kommer-
cielt potentiale både som monoterapi og som 
led i en kombinationsbehandling i flere stadier 
af prostatakræft. Derfor vil vi søge at optimere 
dette potentiale via vores samarbejdsaftaler 
med Bristol-Myers Squibb og National Cancer 
Institute.

Næste trin i udviklingen 
•  Rapportering af tredje interimanalyse og 

toplinjeresultater fra fase 3 forsøget med 
PROSTVAC (2017) 

•  Beslutning fra Bristol-Myers Squibb om 
udnyttelse af option på licensaftale omkring 
PROSTVAC 

•  Påbegyndelse af fase 2 kombinationsforsøg med 
PROSTVAC, ipilimumab og nivolumab (2017)

•  Resultater fra NCI’s igangværende fase 2 forsøg 

Etablering af en bred og stærk forretning  
inden for cancerimmunterapi

Vi vil udvide og videreudvikle vores pipeline 
ved at vise, at vores vaccinekandidater CV301 
og MVA-BN Brachyury kan have synergistisk 
effekt sammen med andre immunterapeutiske 
kræftbehandlinger.

Næste trin i udviklingen 
•  Afslutning af det indledende sikkerhedsforsøg 

og påbegyndelse af rekruttering til det 
randomiserede fase 2 kombinationsforsøg 
med CV301 og nivolumab i lungekræft (2017)

•  Påbegyndelse af fase 2 kombinationsforsøg 
med CV301 og atezolizumab i blærekræft

•  Påbegyndelse af investigator-sponsorerede 
fase 2 kombinationsforsøg med CV301 og 
andre immunmodulerende behandlinger i 
yderligere kræftsygdomme 

•  Påbegyndelse af NCI-sponsoreret fase 2 forsøg 
med MVA-BN Brachyury (2017)

VORES STRATEGI  
INDEN FOR CANCER-
IMMUNTERAPI
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Christopher Heery

Udnævnt til ny medicinsk direktør  

i Bavarian Nordic i 2016

Hans karriere blev grundlagt hos National 
Cancer Institute, hvor han har haft en 
nøglerolle i udviklingen af PROSTVAC, 
CV301 og MVA-BN Brachyury samt andre 
nye immunterapier. 

TIDEN ER 
INDE FOR
KRÆFT
VACCINER
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– Jeg er ofte blevet kontaktet angående poten-
tielle job i medicinalindustrien, men da Paul 
(Chaplin) ringede og tilbød mig muligheden for 
at fokusere på arbejdet med Bavarian Nordics 
vaccineplatform, følte jeg, at det var for god en 

chance at lade passere forbi. Bavarian Nordic 
er et veletableret firma med en unik teknologi-
platform og stort vækstpotentiale. Selskabet er 
drevet af forskning, og de produkter vi udvikler, 
vil sandsynligvis kunne forbedre patienters livs-
kvalitet i de kommende år og frem, siger Chris.

Nøgleordet er samarbejde
Omend han trives med ansvaret og muligheden 
for at arbejdet mere strategisk og fokuseret hos 
Bavarian Nordic, er Chris glad for sin tid hos 
NCI og anerkender vigtigheden af samarbejds-
relationerne med dem.

– Vores samarbejde med NCI er en af de mest 
værdifulde ressourcer i Bavarian Nordic. De 
bidrager med værdifuld indsigt, når der skal 
træffes strategiske beslutninger, de har gode 
forbindelser til læger rundt omkring, der er med 
i afprøvningerne af nye lægemidler, og de giver 
os mulighed for at udføre kliniske forsøg i sjæld-
ne eller specifikke patientgrupper, som ellers 
ville være meget dyre og/eller vanskelige at 
gennemføre forsøg med for et lille selskab som 
os. Ikke mindst, så er vores kræftvaccineplat-
form udviklet netop af folk hos NCI. Det er vores 
opgave at sikre, at vi i fællesskab kan vise de 

Den brede erfaring inden for 
immunonkologi kombineret 
med en stor kontaktflade 
med forskere, virksomheder 
og universiteter havde 
gjort ham efterspurgt, og 
for Christopher Heery, der 
allerede var i gang med at 
planlægge et karriereskift, 
var det en kærkommen 
mulighed for at fokusere sin 
forskning og dybest set blot 
et spørgsmål om at vælge 
den rigtige vej. Han tiltrådte 
som medicinsk direktør i 
Bavarian Nordic i 2016.

mange anvendelsesmuligheder for platformen  
i patienter, siger han.

Tiden er inde for kræftvacciner
I sin nye rolle som medicinsk direktør har Chris 
også ansvaret for selskabets vacciner i udvikling 
mod infektionssygdomme, og det har tilført en 
ny dimension til hans arbejde, som han værd-
sætter højt. Kræftområdet ligger dog stadig hans 
hjerte særlig nært, og hans omfattende viden  
og erfaring inden for området bliver afgørende  
i løbet af de kommende år.

– Udviklingen inden for immunonkologi går 
rigtig stærkt, og det er uden tvivl godt for kræft-
patienter, men vi har stadig et stykke vej endnu 
med hensyn til at kunne afgøre, hvordan de nye 
lægemidler kan fungere bedst for den enkelte 
patient på givne tidspunker i sygdomsforløbet. 
Denne kompleksitet kan virke uendelig. Vi skal 
først og fremmest vise, at vores vacciner i sig 
selv kan fremkalde en effekt. Dernæst skal vi 
udvælge de patienter, som har størst sandsyn-
lighed for at drage fordel heraf. Og endelig skal 
vi finde ud af, hvorledes vi kan kombinere vores 
vaccine med andre lægemidler til fordel for så 
mange patienter som muligt. Den gode nyhed 

er, at dette arbejde allerede er i gang og bliver 
mere og mere udbredt. Vi vil være en del af 
denne hurtige udvikling, både nu og fremover, 
siger han.

Kræftvacciner har af en række forskellige grunde 
ikke været i stand til at formindske tumorer i 
patienter med fremskreden kræft. I de senere år 
har checkpoint-inhibitorer dog vist, at immun-
systemet spiller en rolle i mindskningen af 
tumorer, og det har skabt fornyet interesse og 
medført finansiering af forsøg, der involverer 
immunresponset.

– Vi har i årevis vidst, at vi in vitro (i reagens-
glas) kan fremkalde den type immunrespons, 
der skal til for at slå tumorceller ihjel i patienter, 
men dette har ikke resulteret i en tilstrække-
lig reduktion af tumorer hos patienterne til at 
berettige en traditionel vaccineudvikling. Men 
nu er der en række nye lægemidler under ud-
vikling, der har potentiale til at øge effekten af 
vaccinerne, og der bliver hele tiden flere. Vi står 
således ved et vendepunkt, hvor vi har mulig-
hed for endegyldigt at vise, at vaccinerne kan 
forlænge livet for patienter med fremskreden 
kræft, slutter han.

TIDEN ER INDE 
FOR KRÆFTVACCINER – fortsat
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INFEKTIONS
SYGDOMME

Vi har udnyttet vores platform af levende virus-
vacciner til at skabe en kommerciel koppevaccine 
og en pipeline af vaccinekandidater inden for 
infektionssygdomme. Selvom det meste af 
udviklingen sponsoreres af den amerikanske 
regering eller vores samarbejdspartner Janssen, 
har vi indledt vores eget program til udvikling 
af en RSV-vaccine, hvor vi mener, der findes et 
væsentligt kommercielt marked.

1

2

Fastholdelse af den globale førerposition  
for vores koppevaccine

Vi vil optimere værdien af denne position ved at 
udvikle en frysetørret formulering af IMVAMUNE 
koppevaccinen med længere holdbarhed, der 
potentielt kan udvide den mulige patientpopula-
tion i USA. Vi søger desuden at udvide markedet 
til at omfatte flere lande og regeringer i hele 
verden, især i Europa.

Næste trin i udviklingen 
•  Tildeling af kontrakt for frysetørret IMVAMUNE 

fra den amerikanske regering
•  Rapportering af resultater fra fase 3 forsøget 

samt indsendelse af registreringsansøgning 
for den flydende-frosne udgave af IMVAMUNE 
i USA

•  Modtagelse af Priority Review Voucher fra  
de amerikanske sundhedsmyndigheder  
(efter godkendelse af IMVAMUNE)

Acceleration af udviklingen af vores pipeline  
inden for infektionssygdomme

Vi vil udnytte vores patentbeskyttede 
vaccineplatforme til at udvide vores pipeline 
af vacciner mod infektionssygdomme til at 
adressere store udækkede behandlingsbehov 
som f.eks. RSV. Vi ønsker samtidig at opnå 
en globalt førende position inden for 
ebolaberedskab via vores samarbejde med 
Janssen, og sammen med Janssen vil vi forsat 
udvikle vores MVA-BN-teknologi, i første 
omgang med fokus på en terapeutisk HPV 
vaccine.

Næste trin i udviklingen 
•  Rapportering af fase 2 resultater for MVA-BN 

RSV (2017)
•  Fastlæggelse af videre klinisk udvikling  

frem mod godkendelse af MVA-BN RSV 
•  Afslutning af den kliniske udvikling af  

ebolavaccinen i samarbejde med Janssen 
•  Påbegyndelse af fase 1 forsøg med MVA-BN 

HPV i samarbejde med Janssen 
•  Potentielle licensaftaler med Janssen omkring 

MVA-BN inden for yderligere to infektions-
sygdomme

VORES STRATEGI 
INDEN FOR INFEK-
TIONSSYGDOMME
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BAVARIAN  
NORDIC AKTIEN
Bavarian Nordic er noteret på Nasdaq Copen-
hagen under handelssymbolet BAVA. Selskabets 
aktiekapital udgjorde DKK 313.538.460 ved 
udgangen af 2016 bestående af 31.353.846 stk. 
aktier à nominelt DKK 10. Hver aktie giver  
én stemme. 

Bavarian Nordic har et sponsoreret Level 1 
American Depositary Receipt (ADR)-program. 
ADR-certifikater kan handles på det amerikanske 
OTC-marked, hvor tre ADR-certifikater svarer til 
én Bavarian Nordic-aktie. Handelssymbolet for 
ADR-certifikatet er BVNRY.

Ejerforhold
Pr. 31. december 2016 havde Bavarian Nordic 
38.370 navnenoterede aktionærer, som ejede 

27.099.503 stk. aktier. Følgende aktionærer 
havde offentligt oplyst Bavarian Nordic om, at 
de ejede fem procent eller derover af selskabets 
aktier: ATP-koncernen, Hillerød, Danmark.

Bavarian Nordic ejer 11,144 egne aktier, svar-
ende til 0,04% af aktiekapitalen. Aktierne blev 
tilbagekøbt i maj 2016 for at opfylde selskabets 
forpligtelser i henhold til et aktiebaseret incita-
mentsprogram for direktionen. 

Analytikere
Bavarian Nordic dækkes af en række danske og 
internationale finansanalytikere, som jævnligt 
fremkommer med udtalelser om og anbefalin-
ger baseret på selskabets resultater og forhold, 
der kan påvirke selskabets forretning og den 
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Fordeling af aktiekapitalen Finanskalender 2017

  Danmark     EU     Nordamerika     Ikke-navnenoterede

fremtidige udvikling i aktiekursen. En liste over 
samtlige analytikere kan ses på selskabets 
hjemmeside. 

Investor relations
Selskabet ønsker at opretholde en aktiv dialog 
med aktionærer, analytikere, potentielle inve-
storer og andre interessenter ved at kommu-
nikere åbent og ærligt for at sikre, at de har 
den fornødne viden til at vurdere selskabet. 
Selskabet vil opnå dette ved bl.a. at sikre rettidig 
og korrekt kommunikation om relevante strate-
giske, økonomiske, finansielle, driftsmæssige og 
videnskabelige forhold i selskabet under iagt-
tagelse af selskabets investor relations-politik.

Aktionærportal
Via selskabets hjemmeside kan alle navneno-
terede aktionærer få adgang til vores aktionær-
portal, hvorfra det er muligt at tilmelde sig en 
række elektroniske informationstjenester samt 
rekvirere adgangskort og/eller afgive stemme 
eller fuldmagt til generalforsamlinger. Aktionærer 
opfordres til at lade deres aktier navnenotere, 
hvilket skal ske gennem aktionærens depotbank.

Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes 
tirsdag den 25. april 2017 kl. 16:00 på Comwell 
Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten. 

Kontakt
• Rolf Sass Sørensen, Vice President,  
 Investor Relations & Communications (Europa)
 Tlf. +45 33 26 83 83
 investor@bavarian-nordic.com
• Seth Lewis, Vice President,  
 Investor Relations & Communications (USA)
 Tlf. +1 978 341 5271

Læs mere
På investorsiden på selskabets hjemmeside får 
du adgang til regnskaber, selskabsmeddelelser, 
præsentationer og meget andet:  
www.bavarian-nordic.com/investor

2016 2017
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HOVED- OG NØGLETAL
Mio. kr. 2016 2015 2014 2013 2012

Resultatopgørelse

Nettoomsætning  1.006,7  1.020,6  1.216,8  1.212,5  1.016,6 

Produktionsomkostninger  297,8  415,1  495,1  484,7  513,6 

Forsknings- og udviklingsomkostninger  463,2  386,8  478,9  496,6  340,1 

Distributions- og administrationsomkostninger  212,8  217,1  226,1  197,8  194,6 

Resultat af primær drift (EBIT)  33,0  1,6  16,7  33,4  (31,7)

Årets resultat  30,6  59,4  25,9  (46,7)  (240,0)

Balance

Langfristede aktiver  541,1  585,0  568,1  551,8  644,3 

Kortfristede aktiver  2.282,6  1.404,3  1.319,1  900,4  894,9 

Samlede aktiver  2.823,7  1.989,3  1.887,3  1.452,2  1.539,2 

Egenkapital  2.017,2  1.342,5  1.252,1  976,3  999,7 

Langfristede forpligtelser  54,7  56,6  51,9  86,7  54,2 

Kortfristede forpligtelser  751,8  590,2  583,3  389,3  485,3 

Pengestrømsopgørelse

Likvide midler og værdipapirer  1.899,9 1.058,2  979,7  532,1  549,9 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter 267,6 105,3  338,7  147,1  20,1 

Pengestrømme fra investeringer (448,2) (178,1)  (503,7)  (146,5)  71,0 

– heraf investering i obligationer (358,3) (119,3)  (397,8)  7,2  116,4 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 657,2  26,6  216,2  (7,1)  (9,6)

Nøgletal (i DKK) 1)

Indtjening (basis) pr. aktie á DKK 10  1,0  2,1  1,0  (1,8)  (9,2)

Indre værdi pr. aktie (historisk)  64,3  47,9  45,2  37,4  38,3 

Børskurs, ultimo (historisk)  249  358  198  89  50 

Børskurs/Indre værdi (historisk)  3,9  7,5  4,4  2,4  1,3 

Udestående aktier i t.stk, ultimo  31.354  28.020  27.671  26.094  26.094 

Egenkapitalandel 71% 67% 66% 67% 65%

Antal medarbejdere omregnet til fuldtid, ultimo 437 409 422 426 450

1)  Indtjening pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33, “Indtjening pr. aktie”.   
Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens ”Anbefalinger og Nøgletal 2015”
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Vi indfriede vores resultatmæssige 
forventninger i 2016 med en omsætning  
på DKK 1.007 mio. og et overskud før  
renter og skat (EBIT) på DKK 33 mio.

Kapitalberedskabet ved udgangen af 
2016 var DKK 2.292 mio. I april 2016 

opjusterede selskabet forventningerne til 
kapitalberedskabet til DKK 1.900 mio. efter 
at have hentet DKK 665 mio. i en succesfuld 
kapitalforhøjelse, og igen i januar 2017 til DKK 
2.300 mio., hvilket var resultatet af en tidligere 
modtagelse af betalinger for IMVAMUNE 
leverancer end ventet. 

Mio. kr.
2016 

forventet
2016 

realiseret
2017 

forventet

Omsætning 1.000 1.007 1.300

Resultat før renter og skat (EBIT) – 33 350

Kapitalberedskab, ultimo 2.300 2.292 2.400

ØKONOMISKE RESULTATER FOR 2016

FORVENTNINGER TIL 2017

I 2017 forventer vi en omsætning på ca. DKK 
1.300 mio. og et overskud før renter og skat 
(EBIT) på ca. DKK 350 mio.

Der forventes en omsætning på DKK 399 mio. 
fra indtægtsførelse af forudbetalingen, som blev 
modtaget fra Bristol-Myers Squibb (BMS) som 
led i den globale licensoptionsaftale omkring 
PROSTVAC. Dette er baseret på en formodning 
om, at vi leverer toplinjeresultater fra PROSPECT 
(fase 3) forsøget i andet halvår 2017. 

Der ventes en omsætning på cirka DKK 800  
mio. fra produktion af IMVAMUNE bulkvaccine 
til den amerikanske regering og leverancer af 
IMVAMUNE til Public Health Agency of Canada. 

Yderligere omsætning på cirka DKK 100 mio. 
forventes fra igangværende forsknings- og  
udviklingskontrakter. 

Kapitalberedskabet ved årets udgang forventes 
at stige til ca. DKK 2.400 mio. Kapitalberedskabet 
udgøres af likvide beholdninger, investering i 
værdipapirer samt uudnyttede kreditfaciliteter. 
Dette inkluderer et lån uden sikkerhedsstillelse på 
EUR 50 mio. fra Den Europæiske Investeringsbank 
(EIB), som selskabet forventer at trække på.

Pr. balancedagen er alle kendte eksterne 
forpligtelser i USD afdækket. 

Der forventes samlede forsknings- og udvik-
lingsomkostninger på DKK 425 mio., primært 
relateret til afslutningen af PROSPECT forsøget, 
det igangværende fase 2 forsøg inden for RSV, 
afslutning af fase 3 forsøget med flydende- 
frossen IMVAMUNE samt proof-of-concept  
forsøget med CV301 i lungekræft.
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VI REDDER  
ALTID MERE 
END ET LIV
Vores mission er at bidrage væsent-
ligt til at forbedre folkesundheden 
via opdagelsen og udviklingen af  
nye behandlinger, der kan hjælpe 
med at beskytte eller forlænge livet 
for mennesker.
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Disclaimer

Dette resumé indeholder fremadrettede udsagn. Ord som “tror”, “forventer”, “regner med”, “agter” og 
“har planer om” og lignende udtryk er fremadrettede udsagn. De faktiske resultater eller præstationer 
kan afvige væsentligt fra de fremtidige resultater eller præstationer, der direkte eller indirekte er 
kommet til udtryk i sådanne udsagn. De væsentlige faktorer, som kunne bevirke at vore faktiske 
resultater eller præstationer afviger væsentligt, inkluderer bl.a. risici forbundet med produktopdagelse 
og -udvikling, usikkerheder omkring udfald af og gennemførelse af kliniske forsøg, herunder uforudsete 
sikkerhedsspørgsmål, usikkerheder forbundet med produktfremstilling, manglende markedsaccept 
af vore produkter, manglende evne til at styre vækst, konkurrencesituationen vedrørende vort 
forretningsområde og vore markeder, manglende evne til at tiltrække og fastholde tilstrækkeligt 
kvalificerede medarbejdere, manglende adgang til at håndhæve eller beskytte vore patenter og 
immaterielle rettigheder, vort forhold til relaterede selskaber og personer, ændringer i og udvikling af 
teknologi, som kan overflødiggøre vore produkter samt andre faktorer. For en yderligere gennemgang 
af disse risici henvises til afsnittet “Risk Management” i vores engelske årsrapport for 2016. Bavarian 
Nordic påtager sig ingen forpligtigelser til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn i dette 
resumé og bekræfter heller ikke sådanne udsagn i forbindelse med faktiske resultater, medmindre 
dette kræves i medfør af lov.

DESIGN Kontrapunkt   FOTO Carsten Andersen, side 16



Bavarian Nordic A/S 
Hejreskovvej 10A
3490 Kvistgård
Danmark

Tlf. +45 3326 8383
Fax. +45 3326 8380
CVR nr. 16 27 11 87

Adresser på Bavarian Nordics 
datterselskaber og øvrige 
kontorer kan findes på 
selskabets hjemmeside: 

www.bavarian-nordic.com

IMVANEX®, IMVAMUNE®,  
MVA-BN® og PROSTVAC®  
er registrerede varemærker  
ejet af Bavarian Nordic.

http://www.bavarian-nordic.com

