Biotekfirma får brug for ny kapital
Medicinal & Biotek:
Adenium, der er et spin-out fra Novozymes, er i færd med at tage det næste trin op ad
biotekstigen, både hvad angår kapital og studier.
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Der er brug for mere kapital til Adenium, hvis det danske biotekselskab vil holde gang i skuden til
næste år også og udvikle firmaets antibiotikabehandlinger.
Ledelsen vurderer, at selskabet vil have midler til driften gennem andet kvartal af 2013, fremgår det
af firmaets regnskab for 2012.
”Selskabet stiler mod at gennemføre en større serie A finansieringsrunde i fjerde kvartal 2013, når
der er valgt ’lead product candidate’. Der er taget kontakt til en håndfuld udvalgt
venturekapitalselskaber, hvoraf tre har vist interesse i at være med i en A runde,” står der i
regnskabet.
Novo Ventures løftede i februar sløret for, at tre danske biotekselskaber står til at få en markant
større kapitalindsprøjtning, hvoraf netop Adenium er et af dem.

Usikkerhed om fortsat drift
Indtil at en stor finansiering ligger på plads i fjerde kvartal 2013, får Adenium imidlertid også brug
for en overgangsfinansiering. Fordi finansieringsrunderne ikke er på plads, er der også en
usikkerhed om selskabets mulighed for at fortsætte driften, skriver Adenium i regnskabet. Dog
tilføjes:
”Ledelsen vurderer, at selskabet vil være i stand til at sikre finansiering fra de påtænkte
finansieringsrunder, hvorved selskabets likviditetsbehov vil blive dækket tidligst til udgangen af
2013.”

Selskabet arbejder med udvikling af stoffet Arenicin, der udskilles fra sandorme. Arenicin er
sandormens forsvar mod invasive bakterier. Stoffet har vist sig at være særdeles effektivt over for
multiresistente gram-negative bakterier - altså de bakterier, som volder størst problemer på
hospitalerne i dag, skriver selskaberne i en pressemeddelelse.

Tre udvalgte kandidater
Efter flere dyreforsøg har Adenium udvalgt tre Arenicin-varianter, der skal testes yderligere, så
biotekforretningen i fjerde kvartal af 2013 kan vælge det primære lægemiddelkandidat-molekyle.
I dag kan patienter, som under en hospitalsindlæggelse, pådrager sig mindre ”alvorlige”
infektionssygdomme som for eksempel urinvejs- og lungebetændelse, risikere, at disse udvikler sig
og bliver livstruende.
Dette skyldes, at mange af disse bakterier er multiresistente og at de eksisterende
antibiotikabehandlinger ikke er tilstrækkeligt effektive. Adenium satser på, at Arenicin vil kunne
bruges til behandling af hospitalsinfektioner, hvor andre eksisterende antibiotika hidtil er kommet
til kort.
Adenium havde ultimo december 2012 en likvid beholdning på 7,2 mio. kr. og selskabets
resultatopgørelse viser et underskud på 9,6 mio. kr.
Biotekselskabet blev i 2011 spundet ud af Novozymes og startede op på en seed-finansiering på 22
mio. kr. I maj 2012 modtog Adenium en kapitalindsprøjtning på 11 mio. kr. fra Sunstone Life
Science Ventures.

