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Begejstret
dansk kræftlæge fyrer
kursraket af
i Sverige
Af Thomas Mikkel Mortensen thmo@berlingske.dk

Den danske kræftlæge Peter Buhl Jensen har fyret godt
op under den svenske børs med et biotekselskab, der vil
genoplive kuldsejlede kræftmidler. På under to år er det
danske selskabs aktiekurs steget omkring 450 procent.
eter Buhl Jensen har en forkærlighed
for fart.
Og det gælder ikke kun hans hang
til hurtige motorcykler: Den 61-årige
kræftlæge har seks børn, skrev som
30-årig guldmedaljeahandling på Københavns Universitet og har siden holdt et højt
karrieretempo som serieiværksætter i biotekbranchen.
Den danske kræftlæge vendte i 2015 blikket
mod Sverige med biotekselskabet Oncology
Venture, som ik debut på minibørsen Aktietorget i juli. Det danske biotekselskab var en
stille eksistens i sit første leveår på børsen i
Sverige, men indgik så i september 2016 en
partnerskabsaftale med et stort indisk medicinalselskab om et bestemt middel mod brystkræft.
Den aftale ik aktien til at brage i vejret med
det resultat, at det danske biotekselskab nu er
steget omkring 450 procent siden børsdebuten. Det betyder, at Oncology Venture i dag
har en markedsværdi på mere end 330 millioner kroner.
»Vi har omkring 800 private svenske aktionærer, så det er ikke tusindvis endnu, men vi
er meget tilfredse. I Sverige indes der simpelthen en infrastruktur, som bare fungerer. I gamle dage, når vi skulle rejse penge i TopoTarget,
så var det Danske Bank, mahogni og alt det
der. Sådan er det slet ikke i Sverige. Det er mere sådan en Lars Larsen-agtig købmandstankegang, der ligger bag,« siger Peter Buhl Jensen.
Peter Buhl Jensen har stor erfaring med at
rejse penge hos aktionærer og småsparere. Det
er også lykkedes i tilfældet Oncology Venture,
hvor biotekdirektøren har hentet omkring 70
millioner kroner siden juli 2015. Han vurderer
selv, at omkring 60 procent af aktierne i Oncology Venture er på private hænder.
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Får sine ideer ud over rampen
At Peter Buhl Jensen igen og igen formår at få
private småsparere med om bord i sine bio-

PETER BUHL JENSEN

Serieiværksætteren
Født:
23. april 1955
Karriere:
1984: Uddannet læge.
1994: Doktorgrad i
medicin.
1998: Speciallæge i intern medicin.
2001-2008: Overlæge på Onkologisk afdeling, Finsencentret,
Rigshospitalet.
2001-2010: Administrerende
direktør og grundlægger af
TopoTarget (børsnoteret i
København frem til 2014).
2010-2011: Chefonkolog ved
Aalborg Universitetshospital.
2012-: Administrerende direktør og
bestyrelsesmedlem for Medical
Prognosis Institute, der blev
noteret i København i 2013, men
flyttede til den svenske First Northbørs sidste sommer.
2012-: Administrerende direktør og
grundlægger af Oncology
Venture, noteret på Aktietorget i
Stockholm i juli 2015.
Privat:
Gift med Ulla Hald Buhl, som siden
2010 også er hans forretningspartner. Peter Buhl Jensen har seks
børn.

teksatsninger, skyldes grundlæggende, at han
har et særligt talent for at få sine ideer ud over
rampen.
Sådan lød buddet fra Rigshospitalets chefonkolog, Henrik Roed, der har arbejdet sammen med Peter Buhl Jensen i omkring 30 år,
da Henrik Roed i et tidligere interview med
Berlingske satte ord på den danske biotekiværksætters evner.
»Han er fantastisk smittende i sin begejstring
for de ting, han går og laver. Det er også derfor,
at han er så eminent god til at sælge ideer og
skafe penge,« sagde Henrik Roed.
Peter Buhl Jensen ser selv succesen med
Oncology Venture som et vidnesbyrd om, at
det danske biotekselskab har en fortælling,
som vinder indpas hos helt almindelige investorer.
»Vi har en historie, som har en bred appel:
Vi vil alle sammen gerne have noget bedre medicin. Og vi vil også gerne have en bedre medicinsk præcision. Vi ved også, at folk kan overleve kræftsygdomme længere med bedre medicin og bedre præcision. Den fortælling har
en værdi i helt almindelige menneskers bevidsthed,« siger Peter Buhl Jensen.

Personlig medicin
Oncology Ventures forretningsmodel består
kort fortalt i, at selskabet vil forsøge at »genoplive« kræftmedicin, som andre selskaber
tidligere har opgivet at føre videre. Det danske
biotekselskab vil helt konkret kalde forliste
cancermidler til live med den genbaserede såkaldte drug response predictor-teknologi, som
den danske matematikprofessor Steen Knudsen står bag.
Det handler grundlæggende om at påvise,

ONCOLOGY VENTURE

Giver kræftmedicin
en chance til
Selskabet Oncology Ventures
formål er at udvikle lægemidler
til at bekæmpe kræft – med
særligt fokus på at udvikle
såkaldt »personlig medicin«.
Oncology Ventures forretningsmodel består i, at selskabet vil
give kasseret kræftmedicin en
ekstra chance.
Virksomhedens hemmelige
»genoplivelsestrick« er den
såkaldte drug response
predictor-teknologi. Med den
teknologi vil Oncology Venture
genoptage udviklingen af
lægemiddelkandidater, der
tidligere har vist en vis efekt i
forsøg uden dog at komme
igennem de godkendende
myndigheders nåleøje.
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Efter 42 år med
underskud:
Frankrig risikerer
at ende bagerst
i feltet
Af Søren Martin Olsen sren@berlingske.dk

Trods en lurende
gældskrise er det
usandsynligt, at de
franske politikere
for alvor vil gå i gang
med økonomiske
reformer efter
præsidentvalget.
Frankrig risikerer at
hænge bagerst i
feltet blandt de EUs
økonomier.

at kuldsejlede kræftlægemidler virker, hvis
patientens kræft har særlige gener.
Oncology Venture opererer på et felt, som
stadig er forholdsvis ungt. Fra den mere tra
ditionelle medicinalbranche indes en hel ka
tegori af selskaber, som opkøber og genopfri
sker gamle lægemidler. Det danske bioteksel
skabs strategi er dog ikke at opkøbe allerede
godkendte midler, men i stedet med hjælp fra
big data at kunne matche kræftramte med me
dicin på en helt særlig måde.
Mennesker reagerer ofte forskelligt på den
samme medicin, men hvis Oncology Venture
får held med at udvikle sin præcisionsmedi
cin, vil det være muligt at give en bestemt pa
tient den behandling, som virker bedst – i før
ste hug.

KURSRAKET

Dansk biotekselskab
leverer gyldent afkast
Oncology Ventures kursudvikling
i svenske kroner
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Opkøbskandidat
Peter Buhl Jensen er dog ret sikker på, at store
globale spillere allerede pusler med projekter,
der kan minde om det, som Oncology Venture
har kastet sig over.
»Jeg er overbevist om, at giganter som Ap
ple, Google og GE Healthcare allerede er i gang
på det her område,« siger Peter Buhl Jensen.
Hvis vi antager, at Google og Apple skal til at
satse på det her område, ville det vel være oplagt, at en af dem købte et selskab som jeres for
at komme lidt hurtigere i gang?
»Jamen, det må de da også gerne.«
Så du betragter Oncology Venture som et opkøbsmål?
»Ja, det er vi da. Jeg ser da ikke, at vi bare
kan få lov til at gå og hygge os med det her.
Hvis det virker, som jeg er overbevist om, at
det gør, så kommer alle de store også på ba
nen,« siger Peter Buhl Jensen.
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Søndag blev det afgjort, hvilke kan
didater der er videre til sidste valg
runde i kampen om at blive Frank
rigs næste præsident. Flere brikker
mangler at falde på plads, men sik
kert er det, at Frankrigs kommende
præsident står over for enorme øko
nomiske udfordringer.
For trods Frankrigs kroniske un
derskud på de ofentlige inanser
hvert eneste år siden 1975 og et skri
gende behov for politiske og økono
miske reformer er der ikke meget håb
for, at en kommende præsident vil
gennemføre nødvendige, men fol
keligt upopulære reformer, lyder det
fra økonomer.
Heller ikke, selv om Frankrig af
EU gang på gang har fået udsættelse
for, hvornår underskuddet skal væ
re bragt ned under de tilladte tre pro
cent. Læg dertil, at den franske ar
bejdsløshed har bidt sig fast omkring
10 procent og ikke som i resten af
eurozonen har oplevet et markant
fald i de seneste år.
»Blandt internationale økonomi
ske organisationer er der bred enig
hed om, at Frankrig har brug for øko
nomiske reformer for at bryde ud af
lavvækstfælden. Men det er en svær
pille at sluge for franskmændene, og
historisk har politikerne det med at
trække følehornene til sig igen. Der
for er jeg ikke optimistisk på Frank
rigs vegn for, at en kommende præ
sident for alvor tager skeen i den an
den hånd,« siger Jacob Graven, che
føkonom i Sydbank.

Intet reformpres mod Frankrig
Manglen på reformer i Frankrig samt
et beskedent pres fra investorer står
i skærende kontrast til blandt andet
Portugal og Spanien, der som følge
af gældskrisen ik kniven for struben

af investorerne. Portugiserne og spa
nierne har været gennem hårde øko
nomiske reformer for at undgå at
blive ramt af en gældspiral som Græ
kenland, og det har i de seneste år
løftet den økonomiske vækst i Por
tugal og Spanien.
»Hvis det ikke lykkes at få gen
nemført økonomiske reformer efter
det franske valg, er der overhængen
de risiko for, at Frankrig i stigende
grad vil komme til at hænge bagerst
i feltet blandt de europæiske økono
mier i de kommende år,« siger Jacob
Graven.
Cheføkonom Steen Bocian fra
Dansk Erhverv er enig i, at Frankrig
risikerer at blive hægtet af på den
økonomiske front. Det skyldes, at
der ikke er større reformer på bed
ding efter valget uanset kandidat,
påpeger han.

Lave forventninger
»Prognoserne for fransk økonomi
tegner også et billede af en økonomi,
som har svært ved at løfte sig, og som
har haltet efter Europa som gennem
snit længe,« siger Steen Bocian.
Han henviser til, at væksten i
Frankrig var på 1,2 procent i 2016,
mens væksten i euroområdet lå på
1,7 procent samme år.
»Det er dog ikke helt utænkeligt,
at der kan blive gennemført nogle
fornuftige initiativer, hvis en af de
mere midtersøgende kandidater vin
der præsidentvalget. Men man skal
huske, at parlamentet bestemt ikke
altid er en medspiller i forhold til
præsidenten. Så noget, der ligner sta
tus quo, er ikke et dårligt bud,« siger
Steen Bocian.
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at løfte sig.
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