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ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

2014 

24. APRIL 2014 



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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DAGSORDEN 



ASGER AAMUND 
BESTYRELSESFORMAND 
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AKTIEKURSEN I 2013-2014 
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ANDERS HEDEGAARD 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 



OMSÆTNING OG RESULTAT I 2013 BEDRE END VENTET 
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Realiseret Forventet 

Omsætning DKK 1.213 mio. DKK 1.100 mio. 

Resultat før skat DKK 6 mio. DKK 0 mio. 

Kapitalberedskab DKK 652 mio. DKK 600 mio. 



UDVIKLING I OMSÆTNING OG RESULTAT 
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VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER 

IMVANEX®/IMVAMUNE® koppevaccine blev godkendt i Europa og Canada 

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

Fortsat succes med optimering af produktionen 

PROSPECT fase 3 forsøget med PROSTVAC aktivt i 14 lande/185 centre 

Delanalyser for PROSPECT forsøget aftalt med FDA – kan afkorte udviklingstiden 

Produktionen i Kvistgård udvides og forberedes til produktion af PROSTVAC® 

Udvidet samarbejde med NCI om cancerimmunterapier (tyktarmskræft) 
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PIPELINE 

INFEKTIONSSYGDOMME 

Kopper IMVANEX®/ IMVAMUNE®  * 

Kopper IMVAMUNE® frysetørret 

Miltbrand MVA-BN® Anthrax 

Filovira MVA-BN® Filo 

Mund- og klovsyge MVA-BN® FMDV 

RSV MVA-BN® RSV 

* Godkendt i EU i under navnet IMVANEX® samt i Canada under navnet IMVAMUNE®.  

Sælges til regeringer under deres national beredskabsregler. Fase 3 registreringsstudier pågår i USA 

CANCERIMMUNTERAPI Præklinisk Fase 1 Fase 1/2 Fase 2 Fase 3 Marked 

Prostatacancer PROSTVAC® 

Tyktarmscancer CV-301 Colon Cancer 

Brystcancer CV-301 Breast Cancer 

Prostatacancer MVA-BN® PRO 

Brystcancer MVA-BN® HER2 
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INFEKTIONSSYGDOMME 
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SAMARBEJDET MED USA FORTSÆTTER OG UDVIDES 
INDGÅEDE KONTRAKTER TIL VÆRDI AF MERE END US $ 1 MIA. 

Teknologi- og vaccineudvikling, 

vaccineproduktion og leverancer 

Produktforbedring Udvidelse af teknologiplatform  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RFP-1 

IMVAMUNE® 

Koppevaccine 

US$ 29 mio. 

RFP-3 

IMVAMUNE® 

Koppevaccine 

US$ 500m 

RFP-2 

IMVAMUNE®   

Koppevaccine 

US$ 100 mio. 

RFP-2 udvidelse 

IMVAMUNE® 

Koppevaccine 

US$ 16 mio. 

RFP-3 udvidelse 

IMVAMUNE® 

Koppevaccine 

US$ 49 mio. 

RFP Frysetørret 

IMVAMUNE®  

Koppevaccine 

US$ 40 mio. 

RFP Frysetørret 

Udvidelse 

 

US$ 54 mio. 

MVA-BN® 

Marburgvaccine 

 

US$ 18 mio. 

MVA-BN® 

Mund- og 

klovsyge 

US$ 1 mio. 

MVA-BN®  

Ebola/Marburg 

Tidlig forskning 

 

Leveringskontrakt 

IMVAMUNE® 

Koppevaccine 

US$ 228 mio. 

2013 2014 

MVA-BN ® 

Burkholderia 

 

US$ 0.5 mio. 
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CANCERIMMUNTERAPI 



PROSPECT STATUS 
 

• 185+ aktive centre i 14 lande 

• Australien, Belgien, Canada, Danmark, 

England, Estland, Frankrig, Holland, Island, 

Israel, Polen, Rusland, Spanien, & USA 

pr. marts 2014 

 

• Indrullering forventes afsluttet i andet 

halvår 2014 

 

• Delanalyser aftalt med FDA 

• Delanalyser vil blive foretaget med henblik 

på at evaluere, hvorvidt forsøget skal 

fortsætte som planlagt, eller standses 

tidligere, som følge af påvist effekt eller 

mangel heraf 
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PROSTVAC + GM-CSF 

PROSTVAC 

Placebo 

Fase 2 resultater:  

Viste en hazard ratio på 0,56 = 44% 

reduktion i risiko for at dø 

Vilkår for fase 3:  

Kræver en hazard ratio på 0,82 eller 

mindre = 18% reduktion i risiko for at dø 

1.200 patienter 

3 studiearme 

Primært endemål er overlevelse 

 

En eller begge af de aktive arme skal være 

bedre end placebo. 

Hver sammenligning kræver 534 dødsfald 

for at kunne foretage endelig analyse 



Nylige begivenheder 

• To nye fase 2 studier med PROSTVAC i kombination med enzalutamide 

(hormon) påbegyndt af NCI 

• Kombination af selskabets teknologi med ”checkpoint inhibitorer” viser 

positive takter 

• Lovende resultater med CV-301 i tyktarmscancer præsenteret – yderligere 

klinisk udvikling planlægges afhængig af finansiering 

 

Kommende NCI-sponsorerede studier 

• Fase 2 forsøg med CV-301 i blærecancer  

• Fase 1 forsøg med selskabets MVA-BN teknologi, der målrettes mod 

brachyury antigenet, der er overudtrykt i en række cancerformer 
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CANCERIMMUNTERAPI 
PIPELINEN UDVIDES VIA SAMARBEJDET MED NCI 



2014 

Omsætning DKK 1.200 mio. 

Resultat før renter og skat (EBIT) DKK 0 mio. 

Kapitalberedskab ved årets udgang DKK 600 mio. 

Forudsætninger: 

 

Forventningerne er baseret på levering og indtægtsførelse af 6,5 mio. doser i 2014 

Forsknings- og udviklingsomkostninger, koncern * DKK 600 mio. 

Infectious Disease Division, EBIT DKK 400 mio. 

Cancer Immunotherapy Division, EBIT DKK -400 mio. 

 
Alle tal er cirkatal 

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

der vil blive ført som kontraktudgifter under produktionsomkostninger i resultatopgørelsen samt DKK 50 mio. i aktiverede 

omkostninger. 
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FINANSIELLE FORVENTNINGER 



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 

Gerard van Odijk 

 

 

 

 

Claus Bræstrup 

 

 

 

 

 

Erik G. Hansen 

 

 

 

 

 

 

Anders Gersel 

Pedersen 

 

 

 

 

Peter Kürstein 
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6. VALG AF REVISION 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab 
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7. ØVRIGE FORSLAG 

Pkt. 7.a. Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapital 

Forslag om at bemyndigelserne til bestyrelsen indeholdt i 

vedtægternes § 5a forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i 

perioden indtil den 30. juni 2015 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 og forlænges, således at bestyrelsen bemyndiges til i 

perioden indtil 31. december 2015 at udstede tegningsoptioner 

(warrants), der giver ret til tegning af aktier af en værdi på op til 

nominelt kr. 6.000.000, hvoraf der særskilt kan udstedes 

tegningsoptioner, der giver ret til tegning af op til nominelt kr. 

300.000 til medlemmer af selskabets bestyrelse, dog maksimalt 

nominelt kr. 50.000 til hvert medlem. Bestyrelsen foreslår derudover, 

at bestyrelsen bemyndiges til at genanvende eller genudstede 

eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner inden for 

bemyndigelsens vilkår og tidsmæssige begrænsninger.  
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7. ØVRIGE FORSLAG 

Pkt. 7.c. Vederlag til bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 

2014 udgør op til kr. 1.750.000, der fordeles med kr. 500.000 til 

formanden og kr. 250.000 til hvert af de øvrige medlemmer af 

bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår derudover, at hvert 

bestyrelsesmedlem kan tildeles 5.000 warrants, der giver ret til 

tegning af aktier i selskabet.  
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7. ØVRIGE FORSLAG 

Pkt. 7.d. Erhvervelse af egne aktier 

Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at erhverve egne aktier. 

 

Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende 

værdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital.  
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7. ØVRIGE FORSLAG 

Pkt. 7.e. Koncernsprog 

Bestyrelsen foreslår, at selskabets koncernsprog ændres til engelsk. 
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7. ØVRIGE FORSLAG 

Pkt. 7.f. Sprog på generalforsamlingen 

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen fremover efter 

bestyrelsens beslutning kan afholdes på enten dansk eller engelsk, og 

at dokumenter til brug for generalforsamlingen ligeledes efter 

bestyrelsens beslutning kan udarbejdes på dansk eller engelsk.  
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7. ØVRIGE FORSLAG 

Pkt. 7.g. Års- og delårsrapporter på engelsk 

Bestyrelsen foreslår, at selskabets årsrapport og delårsrapporter 

fremover alene udarbejdes på engelsk, medmindre bestyrelsen 

beslutter, at årsrapporten tillige skal udarbejdes på dansk.  
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7. ØVRIGE FORSLAG 

Pkt. 7.h. Retningslinjer for incitamentsaflønning 

Bestyrelsen foreslår, at der vedtages nye overordnede retningslinjer 

for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion.  
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8. EVENTUELT 



Denne præsentation indeholder udsagn om fremtiden ("forward-looking statements"), som er 

forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette 

kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i 

ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores 

planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk 

information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om 

fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i 

det omfang dette er foreskrevet ved lov.  


