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Disclaimer 

This presentation does not constitute or form part of and should not be construed as, an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to 

buy or acquire securities of Zealand Pharma A/S “Zealand” in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity. No part of 

this presentation, nor the fact of its distribution, should form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment or 

investment decision whatsoever. 

This presentation contains forward-looking statements that reflect management’s current views with respect to certain future events and 

potential financial performance. Although Zealand believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are 

reasonable, no assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Accordingly, results could differ materially 

from those set out in the forward-looking statements as a result of various factors many of which are beyond Zealand's control. 

This presentation does not imply that Zealand has undertaken to revise these forward-looking statements, beyond what is required by 

applicable law or applicable stock exchange regulations if and when circumstances arise that will lead to changes compared to the date 

when these statements were provided.  

This presentation is intended solely for investors that are either qualified institutional buyers or institutions that are accredited investors (as 

such terms are defined under US Securities and Exchange Commission rules) solely for the purposes of familiarizing such investors with 

Zealand Pharma. This presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be 

any sale of securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification 

under the securities laws of any such state or jurisdiction. 
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Kort om Zealand  
- Et voksende biotekselskab med en solid platform 

Likvide beholdninger på 

440 mio. kr.1 

ultimo 2015 

Anerkendt videnskabelig ekspertise  

Udvikling af medicin baseret på peptider 
 

To produkter på markedet/under regulatorisk 

behandling                                               

Lixisenatid (Lyxumia®) og LixiLan – til behand-

ling af type 2-diabetes og udlicenseret til Sanofi 

Bred portefølje af udlicenserede produkter                                                   

Fem produkter under samarbejder med Sanofi, 

Helsinn og Boehringer Ingelheim 

Voksende pipeline af egne lægemidler 

Fire produkter i klinisk udvikling (fase I-II)  

Smidig og dynamisk organisation:                                

~110 medarbejdere, 80% inden for F&U 

Markedsværdi på  

3,4 mia. kr. 

pr. 18. april 2016 

1 Likvider beholdninger (frie og bundne 

likvider) og værdipapirer 



page 6 

Zealand er modnet betydeligt i 2015 og 2016  
- Og har sat scenen til næste skridt i sin udvikling 

Zealand Pharma A/S 

To registreringsansøgninger i USA: Lixisenatid og 

kombinationsproduktet LixiLan (Sanofi). Fremskridt i 

samarbejderne med Helsinn og Boehringer Ingelheim. 

Væsentlige fremskridt 

i den udlicenserede 

portefølje 

Både GLP-2-produkt til korttarmssyndrom og en ny 

glukagon (enkeltdosering) mod svær hypoglykæmi er 

taget videre i fase II. Fase Ib (flergangsdosering) til 

bedre kontrol af hypoglykæmi også afsluttet positivt.  

Udvidelse af 

pipelinen af egne 

lægemidler 

Der er etableret et nyt ledelsesteam og tilført stærke, 

internationale kompetencer til bestyrelsen, inklusiv 

en ny formand 

ny bestyrelsesformand    

Essential new hires to support new strategic focus 

Styrkelse af både 

organisation og 

ledelse   

Fokus er på at opbygge en portefølje af egne 

lægemidler inden for specialsygdomsområder, så 

Zealand bevarer den fulde kontrol og værditilvækst 

Nye strategiske tiltag 

mod forøget 

værdiskabelse 

» 

» 

» 

» 
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Betydelig fremdrift i Zealands pipeline 
- Adskillige milepæle nået i 2015 og ind i 2016 

Zealand Pharma A/S 

Lyxumia® 

(lixisenatid) 

LixiLan 

Danegaptid  

ZP1848    

GLP-2 agonist 

ZP4207            

Glukagon 

Sikker hjerte-kar-profil opnået (ELIXA) 

Vist positiv effekt til brug for intensiveret insulinhandling 

Positive fase III-resultater for både LixiLan-O & LixiLan-L  

FDA accepteret registreringsansøgningen med prioriteret 

behandlingstid (6 mdrs gennemgang mod normalt 10 mdr) 

Fase II-studie med 600 patienter viste ingen effekt på 

reduktion af reperfusionsskader i hjertet 

Fase II dosering af patienter påbegyndt i februar 2016 

Fase II påbegyndt i februar 2016 som enkeltdosering til 

akut behandling af svær hypoglykæmi 

Elsiglutid Patientoptagelse afsluttet i fase IIb-studie  

Resultater i 2015 og i perioden herefter 

Markedsført 

Indsendt til 

reg. 

Fase IIb 

Fase II 

Fase II 

Fase II 

Status Produkt 

Lixisenatid-USA  
Indsendt  til 

reg. 

ZP4207            

Glukagon 

Positive fase Ib-resultater – potentiel flerdoserings-

anvendelse som komponent i kunstigt bugspytkirtelsystem Fase I 

Glucagon/GLP-1 Ny lægemiddelkandidat taget videre (diabetes/fedme)  Præklinisk 

Ikke oplyst Ny lægemiddelkandidat taget videre (fedme/diabetes) Præklinisk 

Sept ‘15: FDA accepterede Sanofis registreringsansøgning 

for lixisenatid i USA 
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Zealands aktiekurs 
- Absolut og relativ udvikling siden 1. januar 2015 

Zealand Pharma A/S 
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   Produkt / indikation Præklinisk  Fase I Fase II  Fase III   Reg.1  Markedsført 

Udlicenserede produkter og projekter 

Lyxumia® (lixisenatid) -  ekskl. USA 
Type 2-diabetes 

Lixisenatid - USA 
Type 2-diabetes 

Lixilan (lixisenatid/insulin glargin 

kombinationsprodukt) Type 2-diabetes 

Elsiglutid (GLP-2 analog) 
Kemoterapi-induceret diarré 

Dobbeltvirkende glukagon/GLP-1-

agonister  Diabetes/fedme 

Ikke oplyst   
Fedme/diabetes 

Oversigt over Zealands produkt-portefølje  

Zealand Pharma A/S 

Egne lægemiddelkandidater (fuldt ejet) 

ZP4207 (glukagon, enkeltdosering)  
Akut, alvorlig hypoglykæmi i diabetes  

ZP1848 (GLP-2 analog) 
Korttarmssyndrom 

ZP4207 (glukagon, flergangsdosering)  
Kontrol af hypoglykæmi, til brug i pumpe  

ZP2929 (dobbeltvirkende 

glukagon/GLP-1 agonist) Diabetes/fedme 

Flere peptid-projekter og indikationer 

1 Regulatorisk behandling 
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Strategisk fokus: Fra peptid til patient  
- Opbygge en portefølje af egne speciallægemidler 

Zealand Pharma A/S 

 Accelerere pipeline vækst via strategiske partnerskaber og samtidig bevare 

væsentligste kommercielle rettigheder og kontrol over værditilvæksten frem mod 

markedsføring  

Føre egne lægemiddelkandidater helt frem til registrering inden for 

sygdomsområder, hvor den kliniske udvikling er af et omfang og kompleksitet, der 

kan håndteres af Zealand og finansieres af indtægter fra licenssamarbejder  

 Fokus på specialsygdomme, hvor peptid-baserede lægemidler har særlig 

relevans, og hvor der er et tydeligt udækket medicinsk behandlingsbehov og nem 

adgang til patienterne 

Fastholde en dynamisk R&D-organisation og en førende peptid-ekspertise 

ved at bygge på en kombination af intern innovation og eksterne muligheder 
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Forretningsmodel: Værdiskabelse fra vækst i egen 
lægemiddelpipeline og voksende licensindtægter  

Zealand Pharma A/S 

Udlicenseret portefølje  
– Milepæls- og royaltybetalinger 

Funding 

»
 »

 

Voksende pipeline af egne lægemidler  

- fuldt ejerskab og værdiskabelse  Imødekomme 

udækkede 

patientbehov 

inden for 

special-

sygdomme 

» 

» 

Eksterne samarbejder og strategiske partnerskaber 

»
 »

 

Platform af 

videnskabelige 

kompetencer til at 

opfinde og udvikle 

nye peptid-baserede 

lægemidler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

>18 års erfaring med at 

omdanne peptider til 

medicin  

10 peptider  

ført frem til   

Klinisk   

afprøvning 

  

~670         
aktive patenter  

Udlicenserede 

produkter på  

markedet 

 

» 
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Tre licensaftaler med anerkendte medicinalpartnere 
– Blåstempling og finansiering 

Zealand Pharma A/S 

• Lixisenatid (Lyxumia®)   

• LixiLan (lixisenatid/insulin 

kombinationsprodukt) 

Elsiglutid (GLP-2 analog) 

To aftaler: 

• Glucagon/GLP-1  

• Uoplyst biologisk tilgang 

Type 2-diabetes 

Kemoterapi-induceret 

diarré  
Fedme og diabetes 

I alt: 1.8 mia. kr.1  

Resterende:                        

919 mio. kr.  

 

Lav tocifret %-andel af det 

globale salg1                           

(total nettosalg af LixiLan) 

 

 

I alt: 1.040 mio. kr.  

Resterende:                          

923 mio. kr. 

 

Høj éncifret %-andel af det 

globale salg  

I alt: 4.993 mio. kr.   

Resterende:                        

4.850 mio. kr.   

 

Høj éncifret til lav tocifret 

%-andel af det globale 

salg 
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1 Zealand betaler 13,5% af alle indtægter fra  lixisenatid og LixiLan til tredjeparter   
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Tre egne lægemiddelkandidater inden for 
specialsygdomme i klinisk udvikling 

Zealand Pharma A/S 

Langtidsvirkende GLP-2 analog (ZP1848): 

I fase II – behandling af korttarmssyndrom 

Letter sygdomsbyrden for patienter og reducerer 

bl.a. behovet for intravenøs ernæring 

Ny glukagon-analog (ZP4207): 

I fase II – enkeltdosering til akutbehandling   

Giver diabetespatienter på insulin en  “klar-til-brug”-

behandling i forbindelse med akut, alvorlig 

hypoglykæmi 

Ny glukagon-analog (ZP4207): Fase Ib afslutttet 

–   komponent i dobbelt-hormonpumpe i 

kunstigt bugspytkirtelsystem 

Fuld automatiseret system til bedre kontrol af  

diabetes og med minimal risiko for hypoglykæmi 



 

Opfundet af Zealand 

 

 

Globale rettigheder udlicenseret 

til Sanofi 

Lyxumia® (lixisenatid) til type 2-diabetes – Det første 
lægemiddel opfundet af Zealand, som er på markedet 

Lixisenatid 

Zealand Pharma A/S side 14 

Vækst på markedet for GLP-1: ~30% 

(Gennemsnitlig årlig vækstrate)1 

Geografisk 

markedsfordeling  

USA ~75% 

Europa ~20% 

Markedsværdi 

2015: Ca. 4 mia. USD 

2020: Est. 7 mia. USD 

1 Kilde: IMS data 

● Eneste prandiale GLP-1 til én gang 

daglig dosering 

● Lanceret i 50 lande som Lyxumia® 

● USA: Under FDA-behandling m/ 

panelanbefaling 25. maj og 

regulatorisk beslutning ult. juli 2016 

● Sanofis salg i 2015:  EUR 38 mio. 
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LixiLan til behandling af type 2-diabetes 
– Præmiks-kombination af lixisenatid og insulin glargin 

• USA: Under behandling hos FDA, panel-

anbefaling 25. maj og afgørelse i august 20163  

• EU: Indsendelse af registreringsansøgning 

planlagt af Sanofi til 1. kvartal 2016 

To fase III-studier afsluttet med 

positive resultater: 

● Signifikant større fald i 

langtidsblodsukkeret (HbA1c) end 

ved behandling med hhv. insulin 

glargin og lixisenatid  

● Virkning påvist i to patientgrupper, 

som ikke i tilstrækkelig grad kan 

kontrollere deres blodsukker med  

     LixiLan-O: tabletbaseret 

diabetesmedicin (1.170 patienter) 

 LixiLan-L: insulin alene                                         

(736 patienter) 

 

+ 

Lixisenatid 

Udtalt effekt til 

sænkning af måltids-

relateret blodsukker1 

1 Resultater fra Sanofis kliniske fase III-program GetGoal med lixisenatid  2 Sanofi rapporterede et nettosalg af Lantus® på 6,4 mio. EUR i 2015  
3  Med registreringsansøgningen indløste Sanofi en prioritetskupon (erhvervet i maj 2015 for 245 mio. USD), som nedsætter                                                                            

FDA’s behandlingstid fra ti til seks måneder  

Lantus® (insulin 

glargin) 

Den mest udskrevne 

basalinsulin på 

verdensplan2 

Præmikset enkeltinjektions-kombination af 



Positive resultater med LixiLan i “proof-of-concept”-
studie1 

Zealand Pharma A/S side 16 

Data 

Baseline A1c2 

End point A1c 

Ændring i A1c 

Ændring i FPG (mg/dL) 

% som opnår A1c <7% 

Kvalme (%) 

Opkastning (%) 

Ændring i kropsvægt (%) 

LixiLan-resultater 

8,06 

6,3 

-1,8 

-60 

84% 

7,5% 

2,5% 

-1,0% 

1 Kilde: Et 24-ugers randomiseret, ikke-blindet studie til sammenligning af behandlingseffekt og bivirkninger af den præfiksede kombination af insulin glargin 

og lixisenatid over for insulin glargin i type 2-diabetespatienter utilstrækkeligt kontrolleret med metformin-behandling alene, foretaget af Sanofi. Resultater 

fra studiet blev præsenteret på ADA i juni 2014. 
2 A1c er glykeret hæmoglobin og er standardmålet for gennemsnitligt blodsukkerniveau over en periode på 3-4 måneder hos diabetespatienter. 

 



Elsiglutid til behandling af kemoterapi-induceret diarré  
– Patientoptagelsen fuldendt i fase IIb-studie  

Zealand Pharma A/S side 17 

Potentiel ny behandling af 

kemoterapi-induceret diarré, 

med mulighed for at 

• Reducere sværhedsgraden af 

diarré  

• Forbedre patientens helbred 

• Optimere kræftbehandlingen  

 

  

Dosisbestemmende klinisk fase IIb-studie 

 Optagelsen af ca. 500 patienter med 

tarmkræft er fuldendt 

 Primært effektmål for studiet:                               

Andelen af patienter, der oplever diarré af 

sværhedsgrad 2 eller værre  

 

 • H2 2016: Topline-resultater fra 

dosisbestemmende fase IIb-studie 

• H2 2016:  Resultater fra 

observationsstudie i kemoterapi-

induceret diarré (ca.1.700 patienter) 

Behandlinger med 5-FU-baseret 

kemoterapi kan medføre svær 

diarré hos op til 50-80% af 

patienterne1 

1: Stein, Voigt and Jordan, Ther. Adv. Med. Oncol. 2010 
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ZP1848 til behandling af korttarmssyndrom 
– Et voksende sygdomsområde med et stort udækket behandlingsbehov  

Zealand Pharma A/S 

Rask person Person med 

korttarmssyndrom 

Forekomst af korttarmssyndrom  

Stigende forekomst som følge af 

voksende viden og bedre 

behandlingsmuligheder: 

EU = ca. 10.000-20.000 patienter1 

USA = ca.10.000-20.000 patienter 

(senest tilgængelige estimater fra 1995)2 

Behandlingsmuligheder  

 Markant øget fødeindtagelse 

 Parenteral ernæring: Intravenøs 

support-ernæring via et centralt 

placeret kateter 

 Èt eksisterende lægemiddel: Teduglutid 

(Gattex®), en korttidsvirkende GLP-2-

analog med en årlig behandlingspris på 

USD 410.000 pr. patient (i USA)   

1 Jeppesen PB. J Parenter Enteral Nutr. 2014;38(suppl 1): 8S-13S  
2 Byrne TA, et al. Ann Surg. 1995;222(3): 243-255 

Patienter med korttarmssyndrom har 

høj sygelighed og dødelighed og ofte 

en kraftigt nedsat livskvalitet 

Tarmlængde  

< 2 meter   

Tarmlængde  

Ca. 8,5 meter  
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GLP-2-behandling 
– Forbedrer ubalancen mellem næringsoptagelse og -udskillelse 

Raske personer    
Fin balance mellem 

næringsoptagelse og -udskillelse  

   

Patienter med 

korttarmssyndrom  

Nedsat tarmoptagelse medfører 

væsketab, ernæringsunderskud og  

Markant forøget udskillelse        

Udskillelse 

Væske 

optagelse 

Næringsstof 

optagelse 

Kilde: Thompson JS, et al. Surg Clin N Am. 2011;91(3):493-510 

Patienter med 

korttarmssyndrom i 

behandling med GLP-2 

Øget tarmoptagelse af væsker 

og næringsstoffer og mindre 

udskillelse       

Udskillelse 

Væske 

optagelse 

Næringsstof 

optagelse 

Patienternes behov: Mindre afhængighed af parenteral ernæring i hjemmet, mere 

energi, mindre diarré og mindre dehydrering i løbet af dagen  

Zealand Pharma A/S 
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ZP1848 
– Langtidsvirkende GLP-2-analog, flydende formulering 

Zealand Pharma A/S 

Parameter ZP18481 Teduglutid2 

Struktur  39-aa 33-aa 

Halveringstid 

(i mennesker) 
14-17 timer 1,3-2 timer 

Formulering 

Flydende, 

potentiale som 

“klar-til-brug” 

produkt 

 

 

 

 

 

 

Frysetørret, til 

rekonstituering før brug3  
 

 

 

 

 

 

 

Dosisfrekvens

/indgivelses-

form 

Én gang dagligt, 

injektion med pen 

Én gang dagligt, med 

sprøjte 

1 Data på fil (Zealand Investigator Brochure,3. udgave)  
2 Gattex® [produktresumé] NPS Pharmaceuticals, Bedminster, NJ. 2015   

3 Teduglutid kræver følgende hjælpemidler: ampul med frysetørret teduglutid, fortyndende sprøjte, nål, doseringssprøjte, klargøringsinstrukser på 7 trin.  

I prækliniske studier har ZP1848 

påvist at give en signifikant forøgelse 

af tyndtarmens overflade i forhold til 

eksisterende GLP-2-analog1  

 Ty
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100 
Lægemiddelstof (nmol/kg) 

ZP1848 

Kun til illustration  

Sammenligning af ZP1848 og Teduglutid 
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ZP1848 nu i fase II – Første patienter med 
korttarmssyndrom doseret i februar 2016 

Primært mål for studiet:  

Ændring i udskillelsen i forhold til udgangspunktet målt som mængden af fæces fra 

stomi eller diarré  

Tidslinje (dage) 

-21 0 70 105 

Patient-
screening og 

-optagelse 

Høj 
Udrens-
ning af 
første 
dosis 

T1 T2 T3 T4 

Middel 

Lav  

Middel/Lav 

Høj/Lav 

Høj/Middel 

KRYDSNINGSFASE 

21 49 

Fase II-studiedesign: Dobbeltblindet, ”Proof of Concept”, dosisbestemmende studie               
(18 patienter)  

Opfølg-
ning 

Zealand Pharma A/S 
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ZP1848  
– Attraktivt potentiale inden for korttarmssyndrom 

  

Forbedret formulering, administration 

• Potentiel anvendelse i en “klar-til-brug”-pen 

• Potentielt forbedret patientvenlighed  

Forbedret farmakologisk profil 

• Øget halveringstid 

Øge den funktionelle kapacitet af den tilbageværende 

del af tarmen 

• Forbedret absorptionskapacitet 

• Forbedret væskebalance 

 Forbedre patientens livskvalitet 

• Nedsætte infusionstiden. 

• Reducere antallet af dage med parenteral ernæring i 

hjemmet 

 

 

 

  

 

» 
Ultimo 2016: 
Opdatering af 

patientoptagelse og 
forventet afslutning     

Zealand Pharma A/S 

» 
Flere 

udviklingsopdateri
nger i 2016     

2017: Forventede 
resultater af fase II-

studiet   

Næste skridt 



ZP4207 til bedre kontrol af hypoglykæmi  
– Svær hypoglykæmi hos diabetes-patienter er fortsat en udfordring 

Zealand Pharma A/S side 23 

I 2013: Ca. 282.000 besøg på skadestue 

som følge af tilfælde af hypoglykæmi 

(tal fra USA4) 

I USA er 2,9 mio. diabetespatienter i 

behandling kun med insulin3 

Risici forbundet med svær hypoglykæm 

omfatter f.eks. bevidstløshed og hjerneskade 

Hurtig behandling af svære hypoglykæmi-

tilfælde giver færre komplikationer 

Udgør den mest frygtede bivirkning 

forbundet med insulinbehandling i diabetes1 

Tilfælde pr. 100 patientår2: 

• Type 1-diabetes: 115 til 320 tilfælde 

• Type 2-diabetes: 35 til 70 tilfælde 

» 

Alvorligt tilfælde af hypoglykæmi:  

Et abnormt fald i blodsukkeret Akut og livstruende tilstand 

1 Dansk Diabetesforening; 2 Event Rates. Diabetes Care. 2013 May; 36(5): 1384–1395;      
3 www.diabetesselfmanagement.com/diabetes-resources/tools-tech/insulin-pumps  4  Center for Disease Control and Prevention.cdc.org;  

 

http://www.diabetesselfmanagement.com/diabetes-resources/tools-tech/insulin-pumps
http://www.diabetesselfmanagement.com/diabetes-resources/tools-tech/insulin-pumps
http://www.diabetesselfmanagement.com/diabetes-resources/tools-tech/insulin-pumps
http://www.diabetesselfmanagement.com/diabetes-resources/tools-tech/insulin-pumps
http://www.diabetesselfmanagement.com/diabetes-resources/tools-tech/insulin-pumps
http://www.diabetesselfmanagement.com/diabetes-resources/tools-tech/insulin-pumps
http://www.diabetesselfmanagement.com/diabetes-resources/tools-tech/insulin-pumps
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ZP4207: Stabil glukagonanalog 
– To sideløbende produktudviklingsprogrammer 

Kun til illustration 

Flergangsdosering hjælper til at 

forbedre blodsukkerkontrollen                                               

Dobbelt hormonpumpe (kunstigt 

bugspytkirtelsystem med insulin + 

glukagon) er et fuldt automatiseret system 

til at kontrollere diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun til illustration 

Akutbehandling med enkeltdosering 

Potentiale som en “klar-til-brug”-

engangspen til behandling af akut, svær 

hypoglykæmi med mulighed for at give 

hurtigere behandling 

 

 

ZP4207 viser bedre stabilitet end 

naturligt forekommende glukagon, som 

er ustabilt i flydende formulering1  

Zealand Pharma A/S 

1 Zealand data på fil (prøver inkuberet i mikrotiterplader ved 28ºC med aflæsning af fluorescens hvert 10. minut) 

12 mio kr. modtaget fra Helmsley til at 

afprøve ZP4207 som mulig komponent i et 

pumpesystem 



Zealand Pharma A/S side 25 

“.. den komplekse karakter af 

nødkittet er et problem” 2 

Markedet for behandling af hypoglykæmi er voksende/ 
uudnyttet potentiale - nuværende prod. svære at bruge 

Baseret på salgstal, pris og 

antallet af diabetespatienter, der 

får insulin, anslås markedet at 

have et markant uudnyttet 

potentiale... 

Amerikanske glukagon-marked i 2015: 

Ca. 250 mio. USD1 
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US Glucagon Market

Værditilvækst fra H1 14 til H2 15 

(mio. USD)  

1H 2014 1H 2015

1 IMS Health MIDAS data 2015; 
2 Forskning bestilt af Zealand Pharma n = 11.373 kommentarer omkring hypoglykæmi i diabetesfora 
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ZP4207 – I fase II til at understøtte de to parallelle 
produktudviklingsprogrammer 

Zealand Pharma A/S 

Kun til illustration 

Akutbehandling  

Kun til illustration 

Komponent i kunstigt 

bugspytkirtelsystem 

Fase Ia-studie, del 2: 
Krydsningsstudie med type 1-

diabetespatienter  

 

Fase Ib-studie 
Daglig dosering over flere dage 

 
Resultater 

 Dosisbestemmende stigninger i 

blodsukkerniveauet efter 

gentagne doser  

 ZP4207 viste sig at være 

sikkert og veltolereret i studiet 

Resultater 

 Stigning i blodsukker i raske 

frivillige forsøgspersoner og i 

patienter med type 1-diabetes  

 ZP4207 viste sig at være 

sikkert og veltolereret i studiet 

 Klar til klinisk 

studie i dobbelt 

hormonpumpe-

system 

 Kroniske 

toksikologi-studier 

pågår 

● Fase II-studie 

igangsat (feb. 16) 

● 56 type 1-

diabetespatienter, 

4 enkeltdoser 

● Resultater ventes 

offentliggjort i 2. 

halvår 2016 

» 

» 
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Forventet nyhedsflow  
- Udlicenserede produkter og projekter 

2016  

H1 H2 

Lixisenatid (Lyxumia®) 

Kvartalsrapportering af licensindtægter samt statusopdatering 

 

 

 

 

Møde i rådgivende FDA-panel (25. maj)  

Regulatorisk beslutning om registrering i USA (Juli)  

Præmiks-kombination af lixisenatid/insulin glargin (LixiLan)  

FDA accept af Sanofis registreringsansøgning i USA (m/ forkortet behandlingstid) 

 

 

Indsendelse af registreringsansøgning i Europa (planlagt af Sanofi i marts)  

Møde i rådgivende FDA-panel (25. maj)  

Præsentation af fase III-resultater på medicinsk diabetes-konference  

Regulatorisk beslutning om registrering i USA (1. kvt.)  

Elsiglutid 

Fuldende optagelsen af ca. 500 patienter i fase Iib-studie 

 

 

Resultater af fase IIb dosisbestemmende studie  

Publicering af resultater fra observationsstudie (EU og USA)  

Boehringer Ingelheim samarbejdsaftaler  

Videreudvikling af prækliniske kandidater hen imod klinisk udvikling 
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Forventet nyhedsflow  
- Egne lægemiddelkandidater i udvikling 

2016  

H1 H2 

ZP4207 (enkeltdosering)  

Igangsættelse og dosering af patienter i fase II studie (1. kvt.) 

 

 

Rapportering af primære resultater fra klinisk fase II studie  

ZP1848 (GLP-2) 

Dosering af patienter med korttarmssyndrom i fase II studie 

 

 

Opdatering på patientoptagelse og tidsplan for studiets gennemførsel  

ZP4207 (flergangsdosering) 

Avancere til næste kliniske udviklingsstadie  

 

 

ZP2929 (glukagon/GLP-1 dobbeltagonist) 

Beslutning om næste kliniske udviklingstrin 

 

 

Præklinske projekter med egne produkter 

Samarbejde med BioSolveIT GmbH vedr. nyt peptid design-software 

 

 

Præsentation af nye data på medicinsk konference   



Hoved- og nøgletal 

Zealand Pharma A/S 



Helårsresultat for 2015  
- Omsætning, driftsomkostninger og likviditet 

side 30 Zealand Pharma A/S 

Omsætning Nettodriftsomkostninger Likvide beholdninger 

 Licensindtægterne udgjorde 

28,6 mio. kr., svarende til en 

stigning på 41% i forhold til 

2014  

 

 Milepælsindtægterne udgjorde 

159,1 mio. kr., svarende til en 

stigning på 19% i forhold til 

2014 

 Driftsomkostningerne 

udgjorde 246,7 mio. kr., 

svarende til en stigning på 

16% i forhold til 2014 

 440,2 mio. kr. pr. 31. 

december 2015 

 Inkluderer ikke 

milepælsbetalingen på 

137 mio. kr. fra Sanofi i 

december 2015                

 



Helåret 2015 – Resultatopgørelse  

Zealand Pharma A/S 

IP  
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Helåret 2015 - Aktivbalancen 

Zealand Pharma A/S 

IP  
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Helåret 2015 – Passivbalancen 

Zealand Pharma A/S 

IP  
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Helåret 2015 - Pengestrømsopgørelse  

Zealand Pharma A/S 

IP  
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Resultatforventninger til 2016  
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Licensindtægter – Potentiale for voksende bidrag til omsætningen 

• Forventet stigning i licensindtægter fra Sanofis salg af Lyxumia® (lixisenatid) uden for USA 

• Potentiale for de første licensindtægter fra salg i USA af lixisenatid og kombinationsproduktet 

Lixisenatid/Lantus®, hvor der forventes en regulatorisk afgørelse i USA i henholdsvis juli og august, 

hvorefter Sanofi vil lancere produkterne  

• Den forventede størrelse af licensindtægterne kan dog ikke præciseres, da Sanofi ikke har 

offentliggjort forventninger til salget af lixisenatide eller kombinationsproduktet  

Milepælsbetalinger – Potentiel stigning (i forhold til 2015) 

• Der forventes milepælsbetalinger på op til 200 mio. kr. fra licenspartnere udløst af 

udviklingsmæssige og regulatoriske begivenheder 
  

Forventet stigning i driftsomkostninger afspejler et højere aktivitetsniveau 

• Nettodriftsomkostninger forventes i niveauet 340-360 mio. kr.  

• Stigning i forhold til 2015 som følge af et højere aktivitetsniveau i vores pipeline af egne 

lægemiddelkandidater og en styrkelse af organisationen med henblik på at tage de næste skridt i 

Zealands udvikling 
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Tak for 

opmærksomheden 


