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Væsentlige begivenheder 

Ny IMVAMUNE® leveringskontrakt til værdi af 1,3 mia. kr. netop indgået med USA 

Succesrigt arbejde med optimering af produktionen af IMVAMUNE® 

8,3 mio. doser leveret til USA i 2012 og IDD nu lønsom med DKK 360 mio. i 2013E  

Udviklingskontrakter for yderligere DKK 315 mio. indgået med USA i 2012 

Fase 3 med IMVAMUNE® påbegyndt 

Ansættelse af James Breitmeyer som ny direktør for cancervaccinedivisionen 

PROSTVAC® fase 3 aktivt i USA og Europa 

Delanalyser af PROSTVAC® forsøget aftalt med FDA - kan afkorte udviklingstiden 
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Cancervacciner 

Kassebeholdning 

550 mio. kr. 

Teknologisk værdi 

1,25 mia. kr. Bred pipeline i 

større cancere 

 

PROSTVAC® i fase 3 

Ordrebeholdning 

2,7 mia. kr. 

 

IMVAMUNE® i fase 3 

Infektionssygdomme 
Markedsværdi 

1,8 mia. kr. 
April 2013 



Anders Hedegaard 
Administrerende direktør 
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Omsætning og resultat i 2012 bedre end 

ventet 
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Omsætning DKK 1,017 mio. DKK 850 mio. 

Underskud før skat DKK -49 mio. DKK -200 mio. 

Kapitalberedskab DKK 670 mio. DKK 350 mio. 

Realiseret Forventet 



Udvikling i omsætning og resultat 
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Divisionen for cancervacciner 
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Præklinisk Fase 1 Fase 1/2 Fase 2 Fase 3 Marked 

CANCERVACCINER 

Prostatacancer PROSTVAC® 

Brystcancer CV-301 breast 

Lungecancer CV-301 lung 

Æggestokcancer CV-301 ovarian 

Prostatacancer MVA-BN® PRO 

Brystcancer MVA-BN® HER2 



Divisionen for cancervacciner 

• PROSPECT forsøget er nu aktivt i 10 lande i USA og Europa 

 

• Ny divisionschef har iværksat en række initiativer til at øge 

rekruttering af patienter 

 

• Yderligere interne og eksterne ressourcer allokeret for at øge 

dialogen med kliniske centre 

 

• Interim analyse af studiet aftalt med de amerikanske 

sundhedsmyndigheder 

 

• Lovende resultater med CV-301 i brystcancer præsenteret 
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Interim analyse af PROSTVAC® fase 3 

• Aftale med de amerikanske sundhedsmyndigheder om at gennemføre 

delanalyser af forsøgsresultaterne 

 

• Den endelige analyse sker ved 534 events (dødsfald) – delanalyserne 

vil foregå ved færre dødsfald 

 

• Udviklingstiden kan potentielt blive afkortet, hvis delanalyserne 

viser tilstrækkelig effekt af vaccinen, hvilket kan betyde en 

tidligere indsendelse af ansøgning om godkendelse 
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Cancervacciner – kortsigtede mål 

• Afslutte rekruttering af patienter til PROSTVAC®  fase 3 

 

• Rapportere resultater fra NCI-støttede kliniske studier med PROSTVAC® 

 

• Rapportere resultater fra NCI-støttede kliniske studier samt fastlægge 

fremtidig overordnet udviklingsstrategi for CV-301 

 

• Forberede produktionsanlægget i Kvistgård til fremtidig kommerciel 

fremstilling af PROSTVAC® 
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Divisionen for infektionssygdomme 
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Præklinisk Fase 1 Fase 1/2 Fase 2 Fase 3 Marked 

BIOFORSVARSVACCINER 

Kopper IMVAMUNE® 

Kopper IMVAMUNE® frysetørret 

Miltbrand MVA-BN® Anthrax 

Filovira MVA-BN® Filo 

Mund- og klovsyge MVA-BN® FMDV 

KOMMERCIELLE VACCINER 

RSV MVA-BN® RSV 

Sælges til regeringer til anvendelse i nødsituationer 



Divisionen for infektionssygdomme 

• 8,3 mio. doser IMVAMUNE® leveret til USA i 2012 og produktiviteten 

blev væsentlig forbedret  

 

• Udviklingskontrakter for yderligere  DKK 315 mio. indgået med USA i 

2012 

 

• USA udvidede befolkningsgruppen, der må modtage IMVAMUNE® 

 

• Fase 3 med IMVAMUNE® er påbegyndt 

 

• Registreringsansøgning for IMVAMUNE® indsendt i Europa 

 

• Ny IMVAMUNE® leveringskontrakt til værdi af 1,3 mia. kr. netop 

indgået 
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Overskudsgrad IMVAMUNE® leverancer 
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Kvistgård bliver multiproduktionsanlæg 

Produktionskompetencer samles i Kvistgård: 

•Udnytter fordelene ved intern ekspertise og ressourcer 

•Optimering af anvendelsen af anlægget i Kvistgård 

• BN opnår større kontrol og mindsker afhængigheden af 

underleverandører 

•Mulighed for yderligere forbedringer af lønsomheden 

 

Produktionskrav på kort, mellemlang og lang sigt: 

• IMVAMUNE® til USA samt andre regeringer 

• Forberedelse til kommerciel fremstilling af PROSTVAC® 

• Produktion af klinisk forsøgsmateriale 
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Infektionssygdomme – kortsigtede mål 

• Levere 7 millioner doser af IMVAMUNE® til det amerikanske 

strategiske nationale beredskabslager i 2013 

 

• Sikre langsigtet og stigende lønsomhed i divisionen 

 

•Afslutte indrullering i det første fase 3 forsøg med IMVAMUNE® 

 

• Påbegynde det andet kliniske fase 3 forsøg med IMVAMUNE® 

 

•Afgørelse på ansøgning om godkendelse af IMVAMUNE® i Canada og EU 

 

• Påbegynde nyt klinisk fase 2 forsøg med frysetørret IMVAMUNE® med 

henblik på at understøtte nødberedskabsgodkendelse 
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2013 

Omsætning DKK 1.100 mio. 

Resultat før skat DKK 0 mio. 

Kapitalberedskab ved årets udgang DKK 600 mio. 

Forudsætninger: 

 

Forventningerne er baseret på levering og indtægtsførsel af 7 mio. doser i 2013 

Forsknings- og udviklingsomkostninger * DKK 460 mio. 

Divisionen for infektionssygdomme, EBIT DKK 360 mio. 

Divisionen for cancervacciner, EBIT DKK -325 mio. 

 
Alle tal er cirkatal 

* Forsknings- og udviklingsomkostningerne indeholder yderligere ca. DKK 110 mio.,  

der vil blive ført som kontraktudgifter under produktionsomkostninger i resultatopgørelsen.  

Finansielle forventninger 
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Agenda 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af 

underskud i henhold til den godkendte årsrapport 

4. Beslutning om décharge for bestyrelse og direktion 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

6. Valg af revision 

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer  

8. Eventuelt 
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5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Asger Aamund 

 

 

 

 

 

Claus Bræstrup 

 

 

 

 

 

Erik G. Hansen 

 

Gerard van Odijk 

 

 

 

 

Anders Gersel 

Pedersen 

 

 

 

 

Peter Kürstein 
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6. Valg af revision 

Valg af revision 

 

Genvalg af Deloitte Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab 
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7. Øvrige forslag 

Pkt. 7.a. 

Forslag om at bemyndigelserne til bestyrelsen indeholdt i 

vedtægternes § 5a forlænges, således at bestyrelsen 

bemyndiges til i perioden indtil den 30. juni 2014 at 

forhøje selskabets aktiekapital samlet set med indtil i alt 

nominelt kr. 26.000.000.  
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7. Øvrige forslag 

Pkt. 7.b. 

Forslag om at bemyndigelsen til bestyrelsen indeholdt i 

vedtægternes § 5b forhøjes, således at bestyrelsen 

bemyndiges til i perioden indtil 31. december 2014 at 

udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret til 

tegning af aktier af en værdi på op til nominelt kr. 

6.000.000. 
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7. Øvrige forslag 

Pkt. 7.c. 

Forslag om godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det 

igangværende regnskabsår. 
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7. Øvrige forslag 

Pkt. 7.d. 

Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve 

egne aktier. 
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8. Eventuelt 
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This presentation includes "forward-looking statements" that involve risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, 

that could cause actual results to differ materially from the results discussed in the forward-looking statements. Forward-looking statements include 

statements concerning our plans, objectives, goals, future events, performance and/or other information that is not historical information. We 

undertake no obligation to publicly update or revise forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances after the date made, 

except as required by law. 

 


