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Dansk selskab køber fejlskud fra
Novartis: Spår tocifret milliardsalg
Biotekiværksætteren Peter
Buhl Jensen rækker ud efter
milliardmarked med kræftlægemiddel, som egentlig var
droppet af schweiziske Novartis. Foto: Jeppe Carlssen

Oncology Venture,
fra Hørsholm, men
børsnoteret i
Sverige, har overtaget et fejlet
kræftmiddel fra
Novartis og ser nu
stort milliardpotentiale

være afgørende, mener han.
“De fleste vil nok gerne betale
for at mindske risikoen for, at
den næste CT-skanning viser,
at tumoren er blevet større,”
siger Peter Buhl Jensen.
Han har ikke vurderet, hvad
det vil koste at videreudvikle
produktet, så det kan komme
på markedet.
“Det er heller ikke vores
plan, at vi skal igennem den
mølle. Det er medicinalselskaber, som er interesseret i
det her produkt,” siger Peter
Buhl Jensen, der efterlyser en
partner, der kan stå for markedsføringen.

Af Tom Frovst

M

edicinalgiganten Novartis smed et kræftmiddel
i skraldespanden, men danske
Oncology Venture ser nu mulighed for at skabe et tocifret
milliardsalg, hvis man kan
ramme netop de patienter, der
kan få glæde af lægemidlet.
Kræftmidlet Dovitinib blev
droppet i 2013 af Novartis, da
det i et forsøg, hvor det målt
op mod rivalen Bayers lægemiddel, ikke formåede at vise
andet, end at det var nogenlunde lige så godt, og så var det
ikke stærkt nok til, at Novartis
kunne se en forretning. Det er
ifølge Børsens oplysninger
netop det lægemiddel, der er
tale om.
“Det var stort set klart til
FDA (de amerikanske sundhedsmyndigheder, red.), og så
dropper de det, fordi det ikke
var bedre end de andre produkter i markedet,” siger Peter
Buhl Jensen, adm. direktør,
stifter og medejer i Oncology
Venture.
Selskabet er et spinout fra
moderselskabet Medical Prognosis Institute (MPI), som
tidligere har været børsnoteret
i Danmark. Nu er begge selskaber noteret på svenske børser.

På jagt efter partner

“Tilknyttet vores
genanalyse vil vi
finde en partner,
der kan bringe det
til en kommerciel
succes”
Peter Buhl Jensen, adm.
direktør i Oncology Venture
MPI har udviklet en teknologi,
der via vævsprøver kan analysere sig frem til hvilke patienter, der især har glæde af en
given behandling.
Han tror på, at man med
den teknologi kan luge den
tredjedel af patienterne, der
ikke har glæde af lægemidlet,
væk, og så vil lægemidlet være

det bedste i klassen for resten.
“Så vil vi sidde med to tredjedele af markedet, som i dag
er 3 mia. dollar (18,2 mia. kr.)
værd. Det er potentialet,” siger
Peter Buhl Jensen, adm. direktør i begge selskaber.

Fire dominerer

sammen med vores Drug Response Predictor (DRP), så vil
det samlede patent være det
gældende, og så gør det ikke
noget, at der er brugt noget patenttid i Novartis,” siger Peter
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Markedet er i dag domineret
af omtrent fire spillere, heriblandt tyske Bayer, hvis produkt Nexavar var det lægemiddel, Dovitinib oprindeligt blev
målt op imod, og hvor Novartis
valgte at trække i bremsen.
Efter yderligere analyse af
de forsøgsdata, som Novartis
har haft med lægemidlet Dovitinib, er Oncology Venture nu
klar til at udnytte sin option,
købe lægemidlet og udvikle
det frem til godkendelse.
“Hvis produktet godkendes
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Buhl Jensen, der heller ikke
frygter, at nogle af de eksisterende midler går af patent. Der
vil evnen til at forudse hvilken
behandling, der har bedst effekt på en bestemt patient,

Oncology Venture og Peter Buhl

 eter Buhl er tidligere overlæge på Rigshospitalet og
P
stiftede og børsnoterede Topotarget, som han var chef
for frem til 2010.
 fter at være vendt tilbage til lægegerningen stiftede
E
han i 2012 Medical Prognosis Institute og Oncology Venture, som begge er børsnoterede på svenske børser i dag.
 ncology Venture satser på at udvikle lægemidler, der er
O
droppet af større koncerner, men har vist effekt i mennesker. Selskabets teknologi kan målrette lægemidlerne
til netop de personer, som har mest glæde af midlet.

“Vores overbevisning er, at det
her produkt er super spændende, og tilknyttet vores genanalyse vil vi finde en partner, der
kan bringe det til en kommerciel succes,” siger han.
Lægemidlet er i dag ejet 10
pct. af MPI, Oncology Venture ejer 40 pct. og en privat
investor ejer 50 pct. Oncology
Venture har dog en option på
at købe 35 pct. fra den private
investor for 3,5 mio. dollar inden juni 2018.
Endelig vil Oncology Venture skulle betale lidt til Novartis, hvis missionen lykkes med
at bringe det lægemiddel, som
schweizerne skrottede i 2013,
til markedet. “Royaltyprocenten er i den fredelige ende af,
hvad man betaler for sådan et
produkt,” siger Buhl Jensen.
Selskabets mål er at udvikle
lægemidlet til flere kræftformer, herunder kræft i nyrerne,
brystet og leveren.
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