
revolutionary health solutions

      Med afsæt i vores  
peptid-ekspertise og med 
Lyxumia® på markedet  
arbejder vi målrettet for  
at levere nye innovative 
lægemidler til gavn for  
patienter og vores øvrige  
interessenter
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   Langsigtet vækst med  
afsæt i peptid-kompetencer     
 og fokuseret innovation

hvad er peptider?
Peptider er naturligt forekommende biologiske molekyler. 
Peptider findes i alle levende organismer, hvor de spiller  
en central rolle i mange komplekse biologiske funktioner.  
Ligesom proteiner, er peptider opbygget af aminosyrer  
og dannes (syntetiseres) naturligt baseret på biologisk 
aflæsning af sekvenser af den generiske kode i DNA’et.
 
hvilke fordele har peptider som lægemidler? 
Peptider har flere fordele som lægemidler. De virker med  
en høj biologisk specificitet og selektivitet og disse egen- 
skaber giver peptid-baserede lægemidler en gunstig  
virknings- og sikkerhedsprofil.
 
Forsidebilledet
Gengivelse af naturligt forekommende GLP-1 peptid, som 
danner udgangspunkt for opfindelsen af lixisenatid. 



2 Zealand – Årsberetning 2013 3Zealand – Årsberetning 2013

David Horn Solomon 

Administrerende direktør 

Daniël Jan Ellens

Bestyrelsesformand

2014 og frem:  
værdiskabelse på kort, mellemlangt og langt sigt

Vi mener at have et solidt finansielt fundament til at sikre Zealands videre vækst og værdi-
skabelse i 2014 og frem. I 2014 forventer vi gradvist stigende salg af Lyxumia® og dermed 
voksende licensindtægter. Vi ser ligeledes frem til at følge fase III-udviklingen af Lantus® 

/Lyxumia®-kombinationsproduktet frem mod forventet afslutning i 2. halvår 2015. I vores 
pipeline af interne diabetesprodukter har vi sigte på at videreføre fase I-udviklingen af
ZP2929 og tage vores glukagon-analog videre i klinisk udvikling i form af en ”easy-to-use” 
-injektionspen.

Parallelt med fremdriften i vores diabetesportefølje fortsætter vi optagelsen af patienter
i fase II-studiet med danegaptid. Studiet er designet til at vurdere effekten af dette Zealand- 
opfundne peptid til at beskytte hjertevæv mod reperfusionsskader hos patienter med en 
akut blodprop i hjertet. Resultaterne af studiet ventes i 2. halvår 2015, og et positivt udfald 
vil også kunne understøtte danagaptids relevans til behandling af andre former for reper-
fusionsskader, f.eks. ved organtransplantation og slagtilfælde. Med elsiglutid planlægger 
Helsinn opstart af et fase IIb-studie i 2014 med forventet afslutning i 2015. Vi ser for begge 
disse peptid-lægemidler et væsentligt behandlingspotentiale og dermed muligheden for at 
forbedre patienters tilværelse.

Zealand har en førende og anerkendt ekspertise inden for opfindelse, design og udvikling 
af peptid-lægemidler med en patientcentreret tilgang til innovation. Men vi kan ikke gøre 
det alene, og vi vil også fremover forene vores kræfter med førende medicinalvirksomheder 
med ressourcer til at gennemføre store kliniske studier og markedsføre vores lægemidler 
globalt. I nærmeste fremtid har vi til hensigt at indgå flere alliancer, som vil gøre det muligt 
for os at udvikle nye, banebrydende lægemidler på en omkostnings-effektiv måde gennem 
deling af finansiel risiko og værditilvækst. Denne strategi vil udvide Zealands ekspertise, 
give yderligere muligheder for at styrke pipelinen og gøre vores innovative behandlinger 
tilgængelige for patienter samt gavne vores aktionærer.

Det er takket være vores medarbejderes værdifulde indsats, at Zealand har opnået sin 
aktuelle status med sit første produkt på markedet, en bred pipeline og anderkendte 
kompetencer som samarbejdspartner. Vi takker dem for deres ihærdige arbejdsindsats og 
innovative præstationer i vores fælles bestræbelser på at opfylde Zealands mission om at 
opfinde og udvikle peptid-lægemidler, der forbedrer folks tilværelse.

Tak for din tillid til os. Vi glæder os til at dele vores videre udvikling med dig i 2014.

afgørende fase ii-resultater  
for danegaptid forventes  

i 2. halvår 2015

solid finansiel position til sikring 
af fremtidig værdiskabelse

yderligere partnerskaber 
forventes at skabe pipeline-vækst

Det er vores medarbejderstab, 
som sikrer Zealands succes

Scenen er sat
 til øget vækst

Kære aktionær 

Året 2013 og første del af 2014 blev en vigtig og begiven-
hedsrig periode for Zealand 
 
Lyxumia® (lixisenatid) opnåede i løbet af 2013 godkendelse i Europa, Japan og adskillige 
oversøiske markeder til behandling af type 2-diabetes. Dette første markedsførte produkt 
fra Zealands pipeline udrulles nu kommercielt land for land af Sanofi, én af verdens førende 
diabetesvirksomheder, efterhånden som nationale pris- og refusionsforhandlinger afsluttes. 
Vi er overbeviste om Lyxumia®’s attraktive salgspotentiale, pga. eller grundet præparatets 
særlige egenskaber og vores tillid til Sanofis kompetencer og meget stærke markeds-
position. Lanceringen af Lyximia® markerer en afgørende begivenhed som startskuddet til 
vedvarende indtægter for Zealand og udgør et stærkt fundament til videre pipelinevækst 
og øget værdiskabelse.

For ikke at risikere at svække styrken og potentialet for det igangværende meget vigtige 
lixisenatid-sikkerhedsstudie, benævnt ELIXA, besluttede Sanofi i september 2013 at trække 
sin registreringsansøgning i USA tilbage. Ansøgningen indeholdt ikke-offentliggjorte interim-
resultater fra ELIXA, og en offentliggørelse ville kunne svække studiets endelige resultat. 
Sanofis beslutning skyldes således ikke sikkerhedsspørgsmål eller mangler i ansøgningen. 
En ny ansøgning forventes indsendt i 2015, når ELIXA er fuldt afsluttet. Studiet er designet 
til at vurdere, om der er en hjerte-kar-beskyttende virkning af Lyxumia®. Det er
vores vurdering, at et positivt resultat vil føre til en markant stigning i brugen af den læge- 
middelklasse, som Lyxumia® tilhører – samt yderligere differentiere Lyxumia® fra konkur-
rerende produkter. Selvom Sanofis beslutning har forsinket lanceringen af produktet i 
USA med 2 år og påvirket Zealands aktiekurs negativt i 2013, er det vores vurdering, at 
tilbagetrækningen overordnet har styrket fremtidsudsigterne.

I starten af 2014 indledte Sanofi LixiLan fase III-udviklingsprogrammet for ’fixed ratio’-
kombinationen af Lyxumia® med Lantus®, der er det mest ordinerede basalinsulin på 
verdensplan. Begivenheden var en meget vigtig milepæl for Zealand. Den indbragte en 
betaling på 82 mio. kr. (USD 15 mio.) og bekræfter Sanofis engagement i at føre dette 
vigtige diabetesprodukt frem mod markedsansøgning allerede i slutningen af 2015.
 
I 2013 indgik vi en ny samarbejdsaftale med Lilly vedr. opfindelse og udvikling af nye typer 
af peptid-lægemidler som en helt ny tilgang til behandling af type 2-diabetes og fedme. Lilly 
er den tredje, verdensomspændende diabetesvirksomhed, foruden Sanofi og Boehringer 
Ingelheim, som nu samarbejder med Zealand. Den nye aftale udgør en yderligere 
blåstempling af vores kompetencer inden for design og udvikling af innovative diabetes-
lægemidler, der kan opfylde fremtidige patientbehov. For vores øvrige diabetesportefølje 
offentliggjorde vi lovende prækliniske resultater for en ny glukagon-analog, der kan 
anvendes i flydende form, og som dermed har potentiale som en bedre og mere patient- 
venlig behandling af svær diabetes-hypoglykæmi (episoder med kritisk lavt blodsukker).

Sammen med Boehringer Ingelheim meddelte vi primo 2014 en ændring i vores samar- 
bejde om nye dobbeltvirkende glukagon/GLP-1 agonister til behandling af type 2-diabetes 
og/eller fedme. Ændringen betyder, at under de uændrede finansielle vilkår vil en ny lead- 
kandidat erstatte ZP2929, som Zealand til gengæld har overtaget den videre udvikling af.

Zealands pipeline af peptid-lægemidler uden for diabetes og fedme viste også fremgang 
i 2013. For danegaptid, som har vist potentiale inden for hjertebeskyttelse, startede vi 
selv et klinisk fase II proof of concept-studie. I samarbejdet med Helsinn, som er globalt 
førende inden for supporterende kræftbehandling, begyndte forberedelserne til at tage 
elsiglutid videre i klinisk fase IIb-studie baseret på lovende resultater fra et fase IIa-studie 
inden for forebyggelse af kemoterapi-induceret diarré hos patienter med tarmkræft.

lanceringen af lyxumia® markerer 
en afgørende begivenhed som 

startskud til vedvarende indtægter

registreringsansøgning for 
lixisenatid i usa ventes i 2015

lyxumia®/lantus®-kombinations- 
produkt på vej mod registrerings- 

ansøgning sidst i 2015

ny aftale med lilly;  
Zealands tredje diabetespartner  

– og lovende resultater for nyt 
glukagon-produkt med potentiale 
til at tilbyde bedre behandling af 

diabetes-hypoglykæmi

Bi samarbejde:  
ny lead-kandidat og Zealand 

overtager ZP2929

væsentlige fremskridt for 
danegaptid og elsiglutid 
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1  Frit cash flow er beregnet som pengestrømme fra driftsaktivitet fratrukket køb af materielle anlægsaktiver
2  Indre værdi pr. aktie er beregnet som egenkapital i alt divideret med totale antal aktier fratrukket egne aktier
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Ved udgangen af 2013 udgjorde Zealands likvide 
beholdninger og værdipapirer 311 mio. kr.   
I begyndelsen af 2014 modtog vi herudover 82 mio. 
kr. som milepælsbetaling fra Sanofi relateret til den 
første godkendte Fase III-studieprotokol for LixiLan.

Det er Zealands hensigt at opretholde en dynamisk og 
smidig organisation med fokus på vores kernekompetencer 
inden for opfindelse, design og udvikling af peptid-læge- 
midler. Den 14. marts var antallet af ansatte baseret på en 
fuldtidsberegning (FTE) 91. Antal medarbejdere som angivet 
i modstående skema er baseret på en ATP-opgørelse og 
kan derfor ikke direkte sammenlignes.

resultatopgørelse

likvider og værdipapirer

Gennemsnitligt antal medarbejdere

Efter to år med positive resultater er det 
negative driftsresultat for 2013 hoved-
sageligt en konsekvens af, at der ikke i 
perioden blev modtaget milepæls- 
betalinger. Forsknings- og udviklings-
omkostningerne var 10 % lavere end i 
2012. Pga. et fald i andre driftsindtægter, 
der består af omkostningsrefusioner 
under vores samarbejde med Boehringer 
Ingelheim, sås en stigning på 7 % i netto-
forsknings- og udviklingsomkostningerne. 
Administrationsomkostningerne var 24 % 
højere end i 2012, men uændrede i  
forhold til 2011.

Omsætningen i 2013 bestod af de første licensbetalinger fra Sanofi  
efter lanceringen af Lyxumia® i marts 2013. Med markedsføringen  
af det første lægemiddel fra Zealands pipeline er vejen banet for 
vedvarende indtægter. Da lanceringen af et nyt lægemiddel sker  
gradvist land for land, er salget i det første år typisk begrænset.

Som følge af, at ingen milepælsbetalinger blev modtaget fra vores 
partnere i 2013, oplevede vi et fald i omsætningen sammenlignet  
med de foregående år. Omsætningen i 2011 og 2012 bestod alene af 
milepælsbetalinger, og denne form for omsætning varierer  
betydeligt fra år til år. 

Mats Blom
Økonomidirektør
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mio. kr.
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Forsknings- og udviklingsomkostninger, netto  
(justeret for andre driftsindtægter)
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Vores
 strategi

vores strategi baner vejen for at opfylde Zealands 
mission:

at opfinde og udvikle egne peptid-lægemidler og dertil- 
hørende behandlingsløsninger, som kan forbedre folks 
tilværelse.

 
 
Til at understøtte vores mission har vi defineret en virksomhedsstrategi, der bygger  
på tre grundsøljer i vores forretning:

Designe og udvikle nye peptid-baserede lægemidler,  
som kan medvirke til at forbedre patienters liv 

Vi har en patientcentreret tilgang til at opfinde nye lægemidler og dertilhørende 
behandlingsløsninger. 

Vores aktiviteter drives af en målrettet innovationskraft kombineret med førende 
ekspertise inden for design og udvikling af peptid-lægemidler.

Vi tilstræber at udvide og fremme vores portefølje af aktiviteter og skabe værdi via  
investeringer i både egne og tilkøbte/ind-licenserede pipelineaktiver.

optimere værditilvækst og minimere risiko gennem 
partnerskaber

Vi har selv kapacitet og kompetencer til at udvikle vores peptid-lægemidler frem til  
og med kliniske fase II-proof of concept-studier.

Vores forretningsmodel er baseret på partnerskaber; med medicinalvirksomheder,  
med biotekvirksomheder og med universiteter for at geare udbyttet af vores interne 
ekspertise og sikre en optimal balance mellem værdiskabelse og risiko.

I takt med at vores virksomhed modnes, vil vi i stigende grad indgå i partnerskaber,  
der bygger på lige deling af omkostninger og risiko for derved at bevare en større  
andel af værdpotentialet for vores pipeline-produkter. Herunder vil vi sigte på at  
bevare strategiske produktrettigheder og delvise kommercielle rettigheder til  
produkter i den sene udviklingsfase. 

Bevare en smidig og fleksibel driftsmodel med fokus på F&u
 
Vi har til hensigt at bevare vores fokus inden for forskning og udvikling. Herudover  
ønsker vi at fastholde en organisationsstruktur, der sikrer operationel smidighed og  
en kort beslutningstid for derved at understøtte en høj produktivitet og sikre en  
dynamisk overgang fra opfindelse til klinisk udvikling.

•
 

•

•

•

•
 

•

•

Maksimere 
værditilvækst  
og minimere 

risko

Design  
og udvikling 

af peptid-
lægemidler

Bevare  
fokus på 

forskning og 
udvikling

Zealand
  – hvem vi er

Ved udgangen af 2013 udgjorde Zealands likvide beholdninger 311 mio. kr. 

Licensindtægter fra Sanofis salg af Lyxumia®. Milepælsbetalinger på 97 mio. kr.,  
hvoraf 82 mio. kr. er modtaget i februar. Nettodriftsomkostninger på 200-210 mio. kr.

Børsnoteret på NASDAQ OMX Købehavn (ZEAL.CO) med en markedsværdi på  
1,5 mia. kr.  (pr. 16. april 2014)

andre fakta og tal

likvide beholdninger

resultatforventninger til 2014

Markedsværdi

I Zealand er vi eksperter i peptid-lægemidler.  

Vi har opbygget en førende position inden for opfindelse, design og 
udvikling af innovative terapeutiske peptider. Vores aktiviteter 
er primært rettet mod det voksende marked for bedre behandling af 
stofskifte- og hjerte-kar-sygdomme, og vi har især stærke kompetencer 
inden for diabetes, som er en verdensomspændende epidemi.

Det første lægemiddel, som er opfundet af Zealand, lyxumia® (lixisenatid) 
til behandling af type 2-diabetes blev i 2013 ført på markedet af 
Sanofi, som er ét af verdens globalt førende medicinalselskaber inden for 
diabetesbehandling.

I kølvandet på Lyxumia® følger en bred pipeline af nye peptid-
lægemidler, der omfatter seks produkter i klinisk udvikling og adskillige 
prækliniske kandidater, som vi for en del udvikler selv og for en del i 
samarbejde med partnere. 

Vores strategi er at skabe øget vækst og værdiskabelse i vores 
produktportefølje og pipeline med afsæt i vores ekspertise inden  
for peptidforskning og -udvikling. Vi har en ansvarsfuld tilgang til risiko-
håndtering, og vi satser derfor i høj grad på partnerskaber for at få hjælp 
til at finansiere store udviklingsprogrammer og understøtte en optimal 
markedsføring. Vi har indgået partnerskaber med sanofi, helsinn 
healthcare, Boehringer ingelheim, eli lilly og abbvie.

Vores engagerede og yderst kompetente medarbejdere 
sammenholdt med en smidig og dynamisk organisation er nogle af 
hjørnestenene i vores konkurrencekraft.

Vi er drevet af vores ambition, af vores iver (”zeal”) efter at levere 
nye peptid-lægemidler og tilhørende behandlingsløsninger, der kan 
få afgørende positiv indflydelse på patienters tilværelse.
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Effekt

Stabilitet

Patentering  
og markeds-

potentiale

Nye  
Zealand 
peptid-

præparater

PK/PD
profil

Zealands integrerede  
F&u-motor 

Primære  
 performancemål

afgørende for vores succes som medicinsk F&u-virksom- 
hed er, at vi vedvarende kan generere nye lægemidler  
og fremme vores portefølje af attraktive produkter  
og partnerskaber. Derved sikres stigende indtægter og 
værditilvækst. 
 
Øge værdien af vores produktpipeline gennem udvikling af nye 
lægemidler frem mod markedet 
Bringe pipeline-produkter videre til næste udviklingstrin (to fase-skift pr. år)

Bringe nye produkter effektivt fra præklinisk til klinisk udvikling (ét nyt produkt i klinisk 

udvikling pr. andet år)

Øge andelen af egne produktrettigheder
Flere produkter i udvikling, hvor Zealand bevarer enten de fulde eller delvise rettigheder 

for dermed at sikre en større andel af værditilvæksten i virksomheden

udvide porteføljen af partnerskaber
Indgå nye partnerskaber, og herunder samarbejder med store medicinalselskaber, der 

kan bibringe sen-fase udviklingskompetencer, kommercielle kompetencer, finansiering og 

risikodeling

skabe voksende indtægter og sikre solid finansiel position
Voksende licensindtægter (kvartal/kvartal, år/år)

Summen af potentielle milepælsbetalinger fra partneraftaler

Bevare en likvid beholdning, der kan dække min. 18 måneders nettodriftomkostninger

•
•

•
•
•

•

•

Zealands primære performance- 
mål for 2014 og perioden herefter

Zealand har til hensigt at bevare sit fokus på opfindelse og udvikling af nye lægemiddel-
løsninger. Derfor overlader vi ansvaret for den afsluttende udvikling og markedsføring til 
internationalt repræsenterede og kommercielt stærke medicinalpartnere. 
 

Zealands integrerede tilgang til peptid-forskning og -udvikling

Størrelsen og strukturen på vores forsknings- og udviklingsorganisation er efter vores 
vurdering optimalt gearet til at understøtte en dynamisk og interaktiv udviklingsproces. 

Efter modning af en idé til et projekt indleder vi arbejdet med at finde den bedst egnede 
peptid-produktkandidat. Det er en iterativ proces, hvor alle relevante faggrupper i virk- 
somheden bidrager med deres input. Vi er overbevist om, at vores integrerede tilgang 
medvirker til at fremme udviklingen af vores nye lægemidler effektivt fra præklinisk til 
klinisk udvikling og med den lavest mulige risiko, og at det i den henseende er en fordel 
for os at have en smidig og fleksibel organisation. 

Vores 
 forretningsmodel

vores forretningsmodel er funderet i vores ekspertise 
inden for peptid-lægemidler og bygger på partnerskaber. 
samarbejde på alle niveauer sikrer grundlaget for optimal 
udnyttelse af vores kernekompetencer, udvidelse af vores 
aktiviteter, værditilvækst i vores pipeline samt en god 
balance mellem vækst og risiko. vi er ZealanD (=og) 
patienter, medicinal- og biotekvirksomheder, behandler- 
samfund og universiteter. 
 
De væsentligste elementer i vores forretningsmodel 

Hele vejen fra idéfasen til markedsføringen af Zealand-opfundne peptid-lægemidler og 
tilhørende behandlingsløsninger satser vi på partnerskaber. Denne tilgang er afgørende 
for, at vi kan nå vores mål og samtidig bevare en smidig organisation med fokus på vores 
kernekompetencer. 

 
Det er vores overbevisning, at opfindelse og udvikling af revolutionerende lægemiddel-
løsninger kræver dyb forståelse for patienter og indsigt i deres behov kombineret med  
en stærk videnskabelig kunnen og bred IP beskyttelse. Vi samarbejder derfor med 
patientorganisationer og pårørende fra idéfasen op igennem den kliniske udvikling af et 
nyt lægemiddel for at sikre, at patientbehov hele tiden holdes for øje. 

Vi har en omfattende værktøjskasse af peptid-teknologier og viden i virksomheden. 
Vi erkender samtidigt, at der også uden for vores virksomhed løbende udvikles nye 
teknikker og tilgange til peptid-design og formulering. For at sikre en altid tidsvarende 
platform for vores aktiviteter indgår vi partnerskaber med biotekvirksomheder og 
universiteter i den tidlige udviklingsfase. Vi har den fornødne ekspertise til at tage nye 
peptid-baserede lægemiddelkandidater inden for udvalgte indikationer frem til at bevise 
klinisk effekt i fase II. Vi udfører dog vores kliniske studier i tæt samarbejde med førende 
hospitaler, kliniske centre og med støtte fra CROs (Contract Research Organizations), 
som hjælper os med at løfte niveauet for vores eget arbejde. Dermed etablerer vi også 
nødvendigt stærke og værdifulde kontakter på lægecentre og bygger netværk med 
vigtige, medicinske opinionsdannere. 

Zealands  
forretningsmodel

lyxumia®

Idéfase og 
projekt-

etablering

Medicinske 
eksperter/
behandler-
samfund 

Zealands 
peptid-

baserede 
F&U-motor

Biotek- 
virksomheder

Første 
lægemiddel 
fra Zealands 
pipeline på 
markedet

Pipeline  
med nye 
Zealand  
peptid-

lægemidler

Store 
medicinalvirk-

somheder

Patient- 
foreninger

Universiteter/
akademiske 
institutioner
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Pipeline- 
 overblik

Kardio-metaboliske sygdomme Andre indikationer

Type 2- 
diabetes

Type 2-  
diabetes

Diabetes/ 
fedme

Inflammatorisk
tarmsygdom

Myokardial 
iskæmisk  
reperfusionsskade

På 
markedet

Akut 
nyreskade

Kemoterapi- 
induceret diarré

Kardio-metaboliske
sygdomme og 
andre indikationer

Lyxumia® (Lixisenatid) 

Lyxumia® / Lantus® kombinationprodukt

ZP2929

Danegaptid

ZP1848 1

Elsiglutid

ZP1480 (ABT-719)

Fase iBehandlingsmål/ 
indikation

Glucagon/GLP-1-dobbeltagonister – diabetes/fedme 

Glucagon-analog til flydende formulering – diabetes-hypoglykæmi

Ikke-offentliggjort biologisk target – diabetes/fedme

Flere peptidprogrammer og indikationer

Fase iiForskning/  
præklinisk

Partner/  
ejerskab

Fase iii registrering

1 ZP1848  vil kun blive taget videre I fase II-udvikling som del af en partneraftale. 

vi har en bred portefølje af produkter, omfattende udover 
lyxumia®, seks peptid-lægemidler i klinisk udvikling og 
adskillige prækliniske projekter. en stor del af vores 
produkter udvikles i samarbejde med globale medicinal- 
virksomheder.

Vores pipeline afspejler vores terapeutiske fokus, der ligger inden for metaboliske og 
hjerte-kar-sygdommen. Alle peptid-lægemidler i vores pipeline er opfundet som resultat  
af vores egen forskning.

Zealands tilgang til at levere
 “Revolutionary health solutions”

Bag vores virksomheds-slogan ”revolutionary health  
solutions” (revolutionerende sundhedsløsninger) ligger 
ambitionen om at tilvejebringe nye peptid-lægemidler 
og tilhørende behandlingsløsninger, som kan bidrage 
til at forbedre tilværelsen for patienter. hermed følger 
eksempler på vores tilgang:

lixisenatid (lyxumia®)
 
type 2-diabetes
(licenseret til Sanofi)

Danegaptid
 
iskæmiske reperfusionsskaber
(Zealand har alle rettigheder)

elsiglutid
 
Kemoterapi-induceret diarré 
(licenseret til Helsinn)

Glukagon-analog til 
flydende formulering

Diabetes-hypoglykæmi 
(Zealand har alle rettigheder) 

Produkt revolutionerende egenskaber

Opfundet af Zealand i 1999 som den første GLP-1 agonist til én gang daglig dosering. 
GLP-1 agonister var dengang en helt ny type behandling inden for diabetes, og klassen har 
flere væsentlige fordele over andre former for diabetesmedicin: 

- Lavere risiko for hypoglykæmi (for lavt blodsukker) og en bedre beskyttelse af  
 insulinproducerende celler;
- Første diabetesmedicin nogensinde, der kan give vægttab;
- Har vist tegn på at kunne beskytte mod hjerte-kar-sygdom. Hvis dette kan bevises  
 i kliniske studier, vil det være en egenskab af væsentlig betydning for diabetes- 
 patienters tilværelse.  

Opfundet af Zealand med unikke egenskaber inden for beskyttelse mod vævsskader forår- 
saget af iskæmisk reperfusion (genetablering af blodtilførsel til væv, som har været uden ilt).

Der findes i dag ingen effektiv behandling af eller forebyggelse mod iskæmiske reperfusions-
skader, der udgør et væsentligt problem, bl.a.for patienter med en akut blodprop i hjertet, 
der behandles med en ballonudvidelse.

Zealand tester danegaptid i et fase II studie i patienter med akut blodprop i hjertet. Hvis 
studiet viser, at danegaptid har en beskyttende effekt, kan det føre til et afgørende forbedret 
behandlingsperspektiv på dette område og en bedre livskvalitet for patienter. 

En GLP-2 agonist opfundet af Zealand inden for en ny medicinsk klasse med potentiale 
til at beskytte/styrke tarmfunktionen. Under et partnerskab med Helsinn udvikles elsiglutide 
som en helt ny tilgang til forebyggelse af diarré hos kræftpatienter i kemoterapi.

Diarré er en af de hyppigste og alvorligste bivirkninger, der ses inden for kræftbehandling i 
dag, og der findes ingen effektiv behandling. Tilstanden giver kraftigt nedsat livskvalitet for 
patienter og i mange tilfælde må kemobehandlingen nedtones eller afkortes.
 
Hvis elsiglutid kan forebygge eller afhjælpe diarréen, vil det betyde en bedre tilværelse for 
patienter og potentielt en bedre sygdomsprognose – et banebrydende resultat. 

Et typisk eksempel på Zealands peptid-kompetencer er opfindelsen af en glukagon-analog, 
der har vist god effekt i flydende formulering. 

Glukagon er et peptid, der spiller en vigtig rolle for at forhindre et for lavt blodsukkerniveau. 
Stoffet har imidlertid vist sig vanskeligt at arbejde med i terapeutisk sammenhæng. Vores 
produkt i en flydende formulering repræsenterer muligheden for at kunne tilbyde diabetes-
patienter en helt ny og bedre form for behandling af hypoglykæmi i form af en pen, der er klar 
til brug. Vi mener, at dette vil være af stor værdi for patienter og pårørende.
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lyxumia® – en ny behandling af type 2-diabetes, opfundet af 
Zealand og markedsført af sanofi

I marts 2013 blev Lyxumia® lanceret på de allerførste markeder af Sanofi, der har de 
globale udviklings- og kommercielle rettigheder til produktet i henhold til en licensaftale 
med Zealand. Lyxumia® er i dag godkendt i over 40 lande verden over til behandling af 
type 2-diabetes, og markedslancering pågår i Europa, Japan, Mexico og enkelte andre 
markeder. 

Zealand er berettiget til licensbetalinger af Sanofis globale salg af Lyxumia®. I 2013 beløb 
licensindtægterne sig til 6,5 mio. kr. (EUR 0,9 mio.). Sanofi fortsætter den kommercielle 
udrulning af produktet land for land.

Fortsat kommerciel udrulning af lyxumia® som en ny be- 
handling af type 2-diabetes forventes at føre til stigende 
licensindtægter til Zealand i de kommende år. i usa 
ventes en ansøgning om godkendelse indsendt i 2015. 
 
”Fixed-ratio”-kombinationen af lyxumia® med lantus®,
den mest udskrevne basalinsulin på verdensplan,  
i en samlet pen blev af sanofi taget videre i fase iii- 
udvikling i starten af 2014. studierne ventes afsluttet 
i 2. halvår 2015 med planlagt registreringsansøgning 
allerede i slutningen af 2015.

Værdiskabelse på kort til mellemlangt sigt:   
  Lyxumia® og Lyxumia®/Lantus®  
    -kombinationsprodukt

Blodsukkerniveau under behandlingBlodsukkerniveau ved diabetes

Insulinbehandling alene

Morgenmad Frokost Aftensmad

Kombineret insulin + GLP-1-behandling

Forventet gavnlig effekt på både fastende og måltidsrelateret blodsukker

hvorfor sænkning 
af måltidsrelateret 
(post-prandialt) 
blodsukker er 
vigtigt? 
 
Sænkning af blodsukker-
niveauet både post- 
prandialt og mellem 
måltiderne (fastende 
blodsukker) er vigtig for 
en god gennemsnitlig 
blodsukkerkontrol og 
dermed behandling af 
diabetes. Basalinsulin har 
sin primære virkning på 
det fastende blodsukker, 
så derfor har det relevans 
for diabetesbehandlingen 
at kombinere med en 
prandial GLP-1 agonist 
som Lyxumia® med 
fremherskende effekt 
på sænkning af måltids-
relateret blodsukker.

Behandling med basalinsulin er effektiv til 
at kontrollere langtidsblodsukkerniveauet 
primært via effekt på det fastende blodsukker. 
Basalinsulin har imidlertid ikke stor effekt på 
sænkning af det måltidsrelaterede blodsukker 
(post-prandial glukose, PPG).

 

Tilføjelse af en GLP-1 agonist med frem- 
herskende virkning på PPG komplementerer 
effekten af basalinsulin med sigte på at 
normalisere blodsukkeret over hele dagen.

Letanvendelig prandial GLP-1  
til én gang daglig indgivelse

Finansielle vilkår: Alle omkostninger dækkes af Sanofi 
 
Milepælsbetalinger til Zealand: Potentielt op til i alt 1,5 mia. kr. 
(USD 275 mio.), af hvilke 880 mio. kr. (USD 160 mio.) resterer   

licensbetalinger til Zealand: Lave, trinvist stigende tocifrede 
procentvise licensbetalinger af Sanofis globale salg af Lyxumia® 
og faste lave tocifrede procentvise licensbetalinger af det globale 
salg af kombinationsprodukter, som inkluderer lixisenatid, herunder 
kombinationen med Lantus®

Finansielle vilkår: Zealand og Lilly deler de finansielle omkost-
ninger, risiko og afkast for projekter og lægemidler, der udvikles 
under samarbejdet

Sanofi 
sanofi.com

Global licensaftale,  
omfattende udvikling 
og kommercialisering af 
lixisenatid (lyxumia®),  
og ethvert kombinations-
produkt, som inkluderer 
lixisenatid

eksklusiv global aftale 
for udvikling og kommer-
cialisering af elsiglutid inden 
for et specifikt område 
relateret til supplerende 
kræftbehandling

Finansielle betingelserPartner samarbejdsaftale

Vores portefølje
  af partnerskaber

Finansielle vilkår: Alle omkostninger dækkes af Boehringer 
Ingelheim
 
Milepælsbetalinger til Zealand: Totalt op til 2,8 mia. kr. (EUR 
376 mio.), hvoraf 2,7 mio. kr. (EUR 365 mio) resterer i potentielle 
betalinger for udviklingsmæssige, regulatoriske og kommercielle 
milepæle. Ekstra potentielle milepælsbetalinger for andre produkter 
fra samarbejdsaftalen 

licensbetalinger til Zealand: Fra høje étcifrede til lave tocifrede 
procentvise licensbetaling af det globale salg af produkter, der 
stammer fra samarbejdsaftalen

Boehringer Ingelheim
boehringer- 
Ingelheim.com

Global licens- og samarbejds-
aftale omfattende udvikling 
og kommercialisering af 
glucagon/GlP-1 dobbelt-
virkende agonister til bedre 
behandling af type 2-diabetes 
og/eller fedme

Finansielle vilkår: Alle omkostninger dækkes af Helsinn
 
Milepælsbetalinger til Zealand: Op til i alt 1,05 mia. kr.  
(EUR 140 mio.) af hvilke 105 mio. kr. (EUR 14 mio.) er modtaget

licensbetalinger til Zealand: Høje étcifrede procentvise 
licensbetalinger af Helsinns globale salg af elsiglutid. Zealand har 
option på at få de kommercielle rettigheder til elsiglutid tilbage i de 
nordiske lande

Helsinn Healthcare 
helsinn.com

Finansielle vilkår: Alle udgifter dækkes af Abbvie

licensbetalinger til Zealand: Lave, étcifrede procentvise 
licensbetalinger af Abbvies globale salg af produktet

Abbvie 
abbvie.com

licensaftale vedrørende 
ZP1480 (aBt-719)

omfatter fælles design og 
udvikling af nye terapeutiske 
peptid-lægemidler for type  
2-diabetes og fedmeEli Lilly

lilly.com

Finansiel support, risikohåndtering og validering



14 Zealand – Årsberetning 2013 15Zealand – Årsberetning 2013

2012 2013 2014

Endelig europæisk 
godkendelse af 
Lyxumia® (lixisenatid)

De amerikanske  
lægemiddelmyndig-
heder (FDA) accepterer 
ansøgningen for 
lixisenatid i USA

Første kommercielle  
salg af Lyxumia® 

(lixisenatid) i Europa

Afslutning på fase III 
GetGoal-program 
for lixisenatid (Sanofi)

Ansøgning om godken- 
delse af Lyxumia® i Japan

Lyxumia® anbefales  
til godkendelse af råd- 
givende komité i Europa

Ansøgning om godken-
delse af lixisenatid i USA

Sanofi vælger ”fixed-
ratio”-kombinationen 
af Lyxumia® /Lantus® 

(fremfor ”Fix-Flex”-
kombination) til fase 
III-udvikling

Japansk godkendelse 
af Lyxumia®

Første vedvarende ind- 
tægter baseret på ind- 
ledende salg af Lyxumia® 
beløb sig til 6,5 mio kr.  
(3,2 mio. kr. i 4. kvt. ) i 2013

Start af LixiLan fase  
III-udviklingsprogram for 
Lyxumia®/Lantus®-kombi- 
nationsproduktet: milepæls-
betaling til Zealand på  
82 mio. kr.

Sanofi trækker ansøg-
ningen for lixisenatid 
tilbage i USA af frygt  
for kompromittering 
af det igangværende 
hjerte-kar-sikkerheds-
studie, ELIXA

”Fixed-ratio”-kombinationen af lyxumia® med lantus® til 
én gang daglig injektion: lixilan fase iii-udviklingsprogram 
startet af sanofi i starten af 2014 
 
”Fixed-ratio”-kombination af Lyxumia® (lixisenatid) og Lantus® (insulin glargin) er admini-
streret som én gang daglig injektion.

”Fixed-ratio”-kombinationen er blevet vurderet af Sanofi i et fase IIb-studie for sin effekt 
på blodsukkerkontrol, målt som sænkning af langtidsblodsukkerniveauet HbA1c, 
sammenlignet med Lantus® over 24 uger. Studiet omfatter type 2-diabetespatienter i 
behandling med metformin, men som ved optagelsen i studiet ikke har et velkontrolleret 
blodsukkerniveau. Studiet blev afsluttet i 2013, og offentliggørelse af resultaterne for- 
ventes i forbindelse med en medicinsk kongres senere i 2014.

I februar 2014 offentliggjorde Sanofi opstarten af et klinisk fase III-udviklingsprogram, 
LixiLan for ”fixed-ratio”- kombination.

lixi-lan-programmet består af to studier:

lixilan-o (O = Oral) undersøger effekten af behandling med ”fixed-ratio” kombina-
tionen af Lyxumia® og Lantus® hos personer med type 2-diabetes (1.125 patienter) op 
imod behandling med enten Lantus® alene eller Lyxumia® alene. Den første patient blev 
screenet i studiet i februar 2014.
 
lixilan-l (L = Lantus) undersøger effekten af behandling med ”fixed-ratio” kombi- 
nationen af Lyxumia® og Lantus® ‘til kontrol af’ HbA1c hos personer med type 2-diabetes 
(700 patienter) op imod behandling med Lantus® alene. Den første patient blev screenet i 
studiet i slutningen af januar 2014.

Afslutning af LixiLan-programmet forventes i 2. halvår af 2015 og indsendelsen af de 
første ansøgninger om godkendelse ventes i slutningen af 2015. Denne tidsplan giver 
mulighed for, at ”fixed-ratio”-kombinationen af Lyxumia® og Lantus® kan blive det første 
”fixed-ratio”-kombinationsprodukt, omfattende en GLP-1-agonist kombineret med 
basalinsulin til én gang daglig injektion, som introduceres på det amerikanske marked. 

•
 

•

+

=

Mere end 380 millioner mennesker på verdensplan har diabetes 

Antallet af mennesker med type 2-diabetes er stigende over hele verden. På verdensplan skønnes det, at 382 
mio. mennesker i dag har diabetes, og dette tal forventes at stige med 55 % til 592 mio. i 2035. Hvis diabetes ikke 
behandles tilstrækkeligt, kan sygdommen medføre en række invaliderende og livstruende helbredsproblemer, 
herunder alvorlige lidelser, der påvirker hjertet og blodkarrene, øjnene, nyrerne, leveren og nervesystemet. 
Det vurderes, at omkring 175 mio. mennesker med diabetes ikke er diagnosticeret.

Kilde: International Diabetes Federation

1999 2003 2007 2010 2011

Zealand opfinder 
lixisenatid

Fase IIb-studie for 
lixisenatid afsluttes af 
Sanofi

Udvidelse af aftalen med 
Sanofi til også at omfatte 
rettigheder til lixisenatid i 
kombinationsprodukter 

Første positive resultater 
fra det globale GetGoal 
Fase III-udviklings-
program for lixisenatid  
i type 2-diabetes

Yderligere positive resultater 
fra GetGoal-progammet, 
der viser, at lixisenatid giver 
betydelig HbA1c-reduktion, 
en udtalt sænkning af måltids- 
relateret blodsukker og en 
gavnlig effekt på kropsvægt 

Ansøgning om godkendelse 
af Lyxumia® (lixisenatid)  
i Europa

Licenssamarbejde 
med Sanofi 
vedrørende global 
udvikling og 
markedsføring af 
lixisenatid

udviklingstidslinje for lyxumia® (lixisenatid) og lyxumia®/lantus®-kombinationsproduktet

registreringsansøgning  
for lixisenatid i usa ventes 

indsendt i 2015 efter afslutning 
af eliXa-sikkerhedsstudiet

lyxumia®’s egenskaber gør  
dette lægemiddel særlig egnet 

som tillægsbehandling til 
basalinsulin, herunder lantus®

Lyxumia® (lixisenatid) er forbundet med en væsentlig sænkning af langtidsblodsukkeret, 
målt som HbA1c (glykosyleret hæmoglobin), en gavnlig effekt på kropsvægt og en  
fremherskende effekt på at sænke måltidsrelateret blodsukker. Disse egenskaber gør 
Lyxumia® særlig velegnet som tillægsbehandling til basalinsulin, herunder Lantus® (insulin 
glargin). Lantus® er Sanofis førende diabetesprodukt og den mest udskrevne basalinsulin 
på verdensplan med et årligt salg på 42,5 mia. kr. (5,7 mia. EUR)  i 2013. (Se s. 12 for 
information om de finansielle vilkår under vores aftale med Sanofi).

I februar 2013 accepterede de amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA en 
registreringsansøgning indgivet af Sanofi for lixisenatid i USA. Ansøgningen omfattede 
foreløbige (interim) resultater fra det igangværende, store hjerte-kar-sikkerhedsstudie 
med lixisenatid, benævnt ELIXA. I september meddelte Sanofi, at man havde besluttet 
at trække ansøgningen tilbage med sigte på at indsende en ny ansøgning i 2015 efter 
afslutningen af det fulde ELIXA-sikkerhedsstudie. Beslutningen om at trække lixisenatid-
ansøgningen tilbage fulgte efter drøftelser med de amerikanske lægemiddelmyndigheder, 
FDA om processen for ansøgningens vurdering, inklusiv mulig offentlig diskussion af de 
foreløbige data fra ELIXA. Sanofi vurderede, at en potentiel offentliggørelse af de fore- 
løbige resultater fra ELIXA, selv med sikkerhedsforanstaltninger, risikerede at kompro-
mittere integriteten af det fulde studie. 

Sanofis beslutning var således ikke relateret til sikkerhedsspørgsmål vedrørende 
lixisenatid eller mangler ved NDA-ansøgningen. 

lyxumia® (lixisenatid) hjerte-kar-sikkerhedsstudie, eliXa: 
afslutning i 2015

ELIXA (Evaluering af lixisenatid i akut koronar syndrom)-studiet er et hændelsesbetinget 
kardiovaskulært (CV) sikkerhedsstudie, omfattende type 2-diabetespatienter med høj 
risiko for et hjerte-kar tilfælde. Det primære mål for ELIXA-studiet er at vise, at behandling 
med lixisenatid kan reducere hjerte-karsygdom og død (sammensat mål for hjerte-kar 
betinget død, ikke-fatalt myokardie infarkt (MI), ikke-fatalt slagtilfælde, hospitalsind-
læggelse for ustabil angina) sammenlignet med placebo (behandling med uvirksomt 
kontrolstof) af type 2-diabetespatienter, der for nylig har oplevet ét alvorligt hjerte-kar-
tilfælde (akut koronar syndrom). 
 
ELIXA-studiet blev indledt i juni 2010 med et forventet mål om at optage 6.000 patienter. 
I August 2013 blev målet for patientoptagelse nået, og studiet forventes fuldt afsluttet i 
2015 med offentliggørelse af resultaterne samme år.
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thomas engstrøm

overlæge dr.med., PhD

Kardiologisk Laboratorium,

Hjertecentret, Rigshospitalet, 

København og studieleder på 

danegaptid-studiet.

iskæmiske reperfusionsskader – en alvorlig hjertesygdom 

Blodprop i hjertet (også benævnt myokardieinfarkt) er den hyppigste årsag til død og invaliditet på verdensplan og 
ifølge WHO førte lidelsen i 2008 til knap 7,3 mio. dødsfald (12,8% af alle dødsfald) En betydelig del af de skadelige 
virkninger, som ses efter en blodprop i hjertet, skyldes iskæmiske reperfusionsskader. Denne form for skade  
ses ofte hos patienter med den mest alvorlige form for blodprop i hjertet kaldet akut ST-segment elevations  
myokardieinfarkt (STEMI). Behandlingen af en blodprop i hjertet tilstræber så hurtigt som muligt at sikre tilbage-
venden af blodtilførslen til den del af hjertet, der har været uden ilt, for derved begrænse størrelsen af skaden, og 
standardbehandlingen i dag udgøres primært af ballonudvidelse, også kaldet perkutan koronar intervention (PKI) 
med eller uden trombolyse, og stent-indsættelse. Genåbning af blodtilførslen til beskadiget hjertevæv, der har været 
uden ilt, redder menneskeliv, men giver i sig selv yderligere skader på hjertet (iskæmiske reperfusionsskader).  
I 2020 er forekomsten af STEMI forudsagt at udgøre 756.700 tilfælde i alt i USA, Europa og Japan, og 4/5 af alle 
STEMI- patienter gennemgå PKI-proceduren, der nu er etableret i de fleste vestlige lande som standardbehandling.

Du og teamet på Rigshospitalet har stor erfaring med behandling af patienter med 
hjertesygdom, herunder patienter med en akut blodprop – hvordan vil du beskrive 
behandlingsresultaterne i dag?

I løbet af de seneste årtier har vi set betydelige fremskridt i behandlingen af patienter 
med akut blodprop i hjertet. Patientoverlevelsen er bragt op til omkring 90 % i forhold 
til tidligere omkring 40 %. Dette er i vid udstrækning opnået gennem indførelsen 
af interventionelle procedurer, herunder især perkutan koronar intervention, hvor et 
ballonkateter indføres i den forsnævrede åre for at genåbne for blodgennemstrømningen 
(reperfusion). I de fleste udviklede dele af verden er intervention blevet standardbehand-
lingen for en akut blodprop. Hertil kommer, at i visse lande, herunder Danmark, er tiden 
fra blodproppen til behandlingsstart også blevet reduceret til et minimum gennem 
optimal logistik og hospitalsopsætning, hvilket også er vigtigt for at mindske skaderne af 
en blodprop i hjertet. 

På trods af fremskridtene i behandlingen af akut blodprop, står vi tilbage med en alvorlig 
terapeutisk udfordring: selvom interventionsbehandling til at genåbne for blodtil-
strømning til de dele af hjertet, der har været uden ilt som følge af en blodprop, er 
nøglen til at redde patientens liv, så forårsager selve tilbagestrømningen yderligere 
skader på hjertet. Sådanne skader, som generelt omtales som iskæmiske reperfusions-
skader, giver nedsat hjertefunktion og livskvalitet for patienterne, og herunder en  
forhøjet risiko for hjertesvigt.

Hvilke muligheder har vi i dag for at forebygge eller behandle reperfusionsskader i hjertet?

Vores team på Rigshospitalet har spillet en aktiv rolle i løbet af de sidste mange år i at 
finde behandlingsmuligheder, som kan mindske reperfusionsskader. Hidtil har vi fundet 
et par procedurer, som kan give patienterne nogle fordele, men vi har endnu ikke 
nogen etableret behandling til rådighed til i væsentlig grad at forebygge eller behandle 
hjerte-reperfusionsskader.

Vi står således over for et stort udækket behov for nye forebyggende behandlinger, 
der kan hjælpe med at forbedre det overordnede kliniske resultat og livskvaliteten for 
patienter efter en akut blodprop i hjertet.

interview med Dr. thomas engstrøm:  
iskæmisk reperfusionsskader udgør en alvorlig behandlings- 
mæssig udfordring 

Kilde: WHO: The Atlas of Heart Diseases and Stroke. Datamonitor: Stakeholder Insight: Acute Coronary Syndrome 2010

Zealand har bevaret fuldt ejerskab af danegaptid, der 
har vist lovende potentiale som tillægsbehandling til 
beskyttelse af hjertevæv efter akut blodprop. resultater 
fra et igangværende fase ii-studie ventes i 2. halvår 
2015. 
 
elsiglutid udvikles i partnerskab med helsinn til 
forebyggelse af diarré hos kræftpatienter i kemoterapi.  
et fase iib-studie ventes igangsat i 2. halvår 2014 med 
planlagt afslutning i 2015.
 

Danegaptid – en potentiel first-in-class medicinsk behandling 
af iskæmiske reperfusionsskader 

Danegaptid er opfundet af Zealand som et nyt, lille peptid, der har vist både anti-aryt- 
miske og celle-beskyttende (cytoprotektive) egenskaber.

I en præklinisk sygdomsmodel for den beskadigelse af hjertevæv, som reperfusion 
(blodtilbagestrømning) kan forårsage efter en akut blodprop i hjertet (også benævnt 
akut myokardieinfarkt), har danegaptid vist sig at kunne give en betydelig reduktion af 
omfanget af beskadigelsen. Danegaptids sikkerhedsprofil er blevet grundigt evalueret i 
et omfattende fase I-program, omfattende tre individuelle studier med i alt 153 forsøgs-
personer. Fase I-resultaterne viser, at stoffet er både sikkert og veltolereret.
 
I november 2013 tog vi på egen hånd danegaptid videre i udvikling med indledningen af 
et klinisk fase II-studie for at bevise præparatets effekt i patienter med en akut blodprop 
(ST-segment elevations myokardieinfarkt, STEMI). 

Fase II-studiet er et randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret studie, som 
udføres i samarbejde med Hjertecentret på Rigshospitalet i København. Op til 600 
STEMI-patienter ventes behandlet i studiet med enten en høj eller en lav dosis af 
danegaptid eller placebo i tillæg til gældende standardbehandling i form af ballon- 
udvidelse.

Det primære mål for studiet er at vurdere danegaptids effekt til at beskytte hjertevæv, der 
har været uden ilt som følge af en blodprop, mod reperfusionsskader. Vurderingen vil ske 
3 mdr. efter ballonudvidelse baseret på Myocardial Salvage-indekset (MSI), der måler 
omfanget af en vævsbeskadigelse i hjertet. MSI er en dokumenteret relevant markør for 
hjerte-udfald (fx død og hjertesvigt). 

Fase II-studiet forventes afsluttet i 2. halvår af 2015. Studieresultaterne vil være 
afgørende for vurderingen af danegaptids potentiale som en ny behandling til beskyttelse 
af hjertevæv mod reperfusionsskader, et område med store udækkede medicinske 
behov. Desuden vil resultatet af denne undersøgelse hjælpe med at definere danegaptids 
videre potentiale som en mulig generel behandling til forebyggelse af reperfusionsskader 
inden for andre områder end akut blodprop, hvilket omfatter organtransplantation, 
nyreskader og slagtilfælde. 

Andre bidrag til værdiskabelse  
 på mellemlangt sigt: 
   Danegaptid og elsiglutid

Danegaptid  
– en helt ny type terapeutisk 

peptid opfundet af Zealand

resultaterne af Fase ii-studiet, 
der ventes i 2. halvår af 2015, vil 

være afgørende for vurderingen af 
danagaptids potentiale og værdi
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Peptid-baserede terapeutiske lægemidler repræsenterer 
en række nye uudnyttede muligheder på flere sygdoms- 
områder. 

Zealands førende kompetencer inden for design og 
udvikling af peptid-lægemidler kombineret med en 
patient-fokuseret innovationskultur udgør et godt 
udgangspunkt for at udnytte og drage fordel af disse 
unikke kompetencer. 

Langsigtet vækst  
    med afsæt i peptid-kompetencer  
   og fokuseret innovation

Peptid-baserede lægemidler – et voksende marked

Peptider har flere fordele som lægemidler. De spiller en 
naturlig rolle i reguleringen af menneskets fysiologise 
funktioner, og de virker med en høj biologisk specificitet 
og selektivitet. Disse egenskaber giver peptid-baserede 
lægemidler en gunstig virknings- og sikkerhedsprofil.
 
Peptid-baserede lægemidler har desuden fordele i 
forhold til protein-baserede præparater for så vidt angår 
administrationformer og fremstillingsomkostninger.

Peptid-lægemidler er en klasse i vækst og med 
uudnyttet potentiale inden for flere sygdomsområder. 
Mange markedsførte peptid-lægemidler har opnået 
block-buster status (et årligt salg på +1 mia. USD), 
herunder Capoxone, Victoza, Sandostatin, Forteo, 
Zoladex.

 
Kilde: Transparency Market Research, Peptide Therapeutics Market Global Industry 
Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2012-2018

Peptideksperter

Kernekompetencer i peptid-baseret innovation og 
lægemiddeludvikling

Hos Zealand forstår vi, hvordan peptider fungerer. Det gør det muligt for os at skabe 
nye peptid-baserede lægemidler og tilhørende behandlingsløsninger, som kan forbedre 
patienternes livskvalitet. 

Vi har en stor viden inden for peptid-lægemiddelforskning og-udvikling, og siden 
Zealands etablering har vi opbygget en verdensførende position på området. Vi har 
en integreret forsknings- og udviklingsorganisation, som er bredt anerkendt for sin 
ekspertise og erfaring, og vi har alle væsentligste funktioner internt, herunder: 

Identificering af nye biologiske mål-receptorer og test af deres terapeutiske relevans 
(idé-skabelse);

Innovation, design, modifikation og optimering af terapeutiske peptider;

Løsninger på udfordringerne med at gøre peptid-molekyler til holdbare, stabile og 
omkostningseffektive lægemidler;

Præklinisk og klinisk udvikling af nye lægemidler rettet mod diabetes og stofskifte- 
sygdomme samt relaterede sygdomme, herunder mavetarm- og hjerte-karsygdomme.

•
 

•

•

•

elsiglutid – til forebyggelse af kemoterapi-induceret diarré,  
et område med store udækkede medicinske behov

Elsiglutid er en GLP-2-receptor-agonist, som er opfundet af Zealand. Dette peptid-
præparat er designet til én gang daglig indgivelse og har vist sig at kunne normalisere 
tarmfunktionen via stimulering af tyndtarmens slimhinde. 
  
De globale udviklings- og marketingrettigheder til elsiglutid inden for supplerende 
kræftbehandling er licenseret til Helsinn Healthcare, som udvikler produktet til fore- 
byggelse af kemoterapi-induceret diarré (CID). Helsinn er en privatejet medicinal-
virksomhed med hovedsæde i Schweiz og en globalt førende position på verdensplan 
inden for supplerende kræftbehandling.

Helsinn har gennemført et randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret klinisk 
fase IIa-studie omfattende 138 patienter i kemoterapibehandling for tarmkræft for at 
vurdere elsiglutids effekt til at forebygge diarré. På baggrund af lovende resultater fra 
dette studie, besluttede Helsinn i 2013 at tage elsiglutid videre i klinisk udvikling. Et 
dosisbestemmende fase IIb-studie forventes påbegyndt i 2. halvår 2014, og hvorfra 
resultaterne ventes at foreligge i 2015.
 
Som en del af udviklingsprogrammet for elsiglutid har Helsinn iværksat et stort interna-
tionalt observationsstudie, omfattende et betydeligt antal kræftcentre i USA og EU for 
at vurdere forekomsten af kemoterapi-induceret diarré i tarm- og brystkræftpatienter. 
Resultaterne af dette observationsstudie sammen med resultaterne fra det planlagte fase 
IIb-studie vurderes at danne et meget stærkt grundlag for optimalt at kunne designe et 
registreringsunderstøttende fase III-udviklingsprogram for elsiglutid.

elsiglutid er opfundet af 
Zealand som et præparat til 

normalisering af tarmfunktionen

igangsættelse af fase 
iib-studie i 2. halvår 2014

Kemoterapi-induceret diarré (CiD)  
– en stor udfordring i behandlingen af kræft

Mange kræftpatienter, der modtager kemoterapi, især 5-fluorouracil 
(5-FU) kemoterapi, lider af alvorlige diarré-inducerede skader på tarmene 
forårsaget af kemoterapien. CID kan føre til alvorlige bivirkninger og 
medføre indlæggelse, ikke-optimal kræftbehandling og alvorligt nedsat 
livskvalitet for patienterne.

Kilde: Healthways, Chemotherapy Induced Diarrhea, Care Guide Update 2010

Hvordan ser du den videre vej frem for at give bedre behandlingsmuligheder og udsigter 
for patienterne?

At finde en måde til effektivt at forhindre eller reducere reperfusionsskader ville være 
et væsentligt fremskridt i behandlingen af akut blodprop i hjertet. Det ville sikre et samlet 
bedre behandlingsresultat med nedsat risiko for et nyt hjertetilfælde, hvilket vil forbedre 
livskvaliteten for patienterne markant og også være formålstjenstlig fra en sundheds-
økonomisk synsvinkel. Danegaptid , som vi i øjeblikket evaluerer i et fase II-studie 
i samarbejde med Zealand, repræsenterer en relevant medicinsk tilgang. I studiet 
undersøger vi, om behandling med dette nye peptidstof i tillæg til ballonudvidelse kan 
reducere reperfusionsskader og opfylde vores behov.
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Regnskabsforventninger  
 og nyhedsudsigt for 2014

regnskabsforventninger til 2014

I 2014 vil Zealand modtage indtægter dels fra milepælsbetalinger og dels fra  
licensbetalinger baseret på salget af Lyxumia®.
 
Milepælsbetalinger forventes at udgøre 97 mio. kr.,  der inkluderer 82 mio. kr. 
modtaget fra Sanofi i januar 2014 og en tidsbaseret milepælsbetaling fra Helsinn 
på 15 mio. kr., som forfalder til betaling i 4. kvartal 2014. Tidsmæssigt ligger andre 
potentielle milepælsbetalinger i vid udstrækning uden for Zealands kontrol og er 
derfor ikke medtaget i forventningerne. Forventninger til licensindtægter fra salget  
af Lyxumia® i 2014 kan ikke præciseres, eftersom Sanofi ikke har offentliggjort 
forventninger til salget af Lyxumia® i 2014.
 
Nettodriftsomkostninger i 2014 forventes i niveauet 200-210 mio. kr.

 

nyhedsudsigt for 2014 

lyxumia® (lixisenatid) 
Sanofis fortsatte markedsmæssige udrulning (kvartalslige  
opdateringer på salg og licensindtægter)
Offentliggørelse af resultater fra igangværende fase IV studier til 
yderligere belysning af lægemidlets terapeutiske profil 
Afslutning på patientbehandlingen i ELIXA hjerte-kar-sikkerhedsstudiet
 
lyxumia®/lantus®-kombinationsprodukt
Præsentation af resultater fra fase IIb-studiet af ‘fixed-ratio’ 
-kombinationen (323 patienter)

ZP2929
Fortsættelse af den kliniske fase I-udvikling af produktet

Danegaptid
Videreførelse af patientoptagelsen og -behandlingen i fase II-studiet  
(op til 600 patienter). Resultater ventes i 2. halvår 2015

elsiglutid
Igangsættelse af klinisk fase IIb-studie (forventes afsluttet i 2015)

andre væsentlige pipeline-nyheder
ZP1480 (ABT-719): Videreførelse i fase II-udvikling til forebyggelse  
af akut nyreskade (AbbVie)
Igangsættelse af klinisk fase I-udvikling med ny glukagon-analog  
til flydende formulering (Zealand)
Udvælgelse og videreudvikling af ny dobbeltvirkende glucagon/GLP-1 
’lead’-kandidat (Boehringer Ingelheim)
Nye partnerskabsaftaler til fremme af F&U-aktiviteter og pipeline

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Peptider som lægemiddel

hvad er peptider?

Torsten Hoffmann
Forskning- og udviklingsdirektør

Peptider er naturligt forekommende biologiske molekyler. Peptider findes i alle levende 
organismer, hvor de spiller en central rolle i mange komplekse biologiske funktioner.
Ligesom proteiner er peptider opbygget af aminosyrer, som sammensættes (syntetiseres) 
naturligt baseret på biologisk aflæsning af sekvenser af den generiske kode i DNA’et.

For at et peptid kan udøve sin biologiske virkning binder det sig normalt til en receptor, 
som er specifik for det enkelte peptid. Peptid-receptorer findes i cellemembranen og i 
organer. Mange receptorer går gennem cellemembranen og består af både et ekstra-
cellulært område, hvor peptidet bindes, og et intracellulært område, hvorigennem 
effekten af peptidbindingen og receptor-aktiveringen udøves. Et eksempel er glucagon- 
receptoren, der er placeret på lever og fedtvæv. Ved aktivering af leverens glukagon-
receptorer som følge af binding af naturligt glukagon eller en glukagon-analog (et 
syntetiseret peptid, der efterligner virkningen af naturligt glukagon) foranlediges leverceller 
til at frigive glukose til blodet, hvilket hjælper med til at forhindre for lavt blodsukker, dvs. 
hypoglykæmi. Hypoglykæmi er en ofte forekommende tilstand hos patenter med type 2- 
diabetes, der behandles med insulin.

Sammenlignet med tablet-baserede lægemidler, der er baseret på små kemiske mole- 
kyler besidder peptid-baserede lægemidler en række fordelagtige egenskaber, herunder:

Kraftigere effekt – Peptid-lægemidler er generelt meget virkningsfulde på deres biologiske 
receptorer, hvilket alt andet lige giver højere effekt ved en lavere dosis.

Højere selektivitet – Peptider binder mere præcist til deres tilhørende receptorer end 
tilfældet er med små molekyler. Det betyder, at peptider selektivt binder kun til de 
mål-receptor, der ønskes aktiveret, hvilket mindsker risikoen for uønskede bivirkninger.

Naturligt forekommende: Peptider nedbrydes naturligt af enzymer i blodbanen til deres 
oprindelige byggesten, aminosyrerne, der findes i stort antal i organismen allerede, og 
som derfor ikke giver anledning til toksisitet.

•
 

•

•

Peptid-baserede lægemidler udgør i dag en fuldt ud anerkendt 
terapeutisk klasse, hvis anvendelse jeg forventer fremover  
vil brede sig langt ud over det, vi kender i dag. I Zealand er 
vi pionerer inden for design og udvikling af peptider, og jeg 
vurderer, at vores aktuelle førerposition på området udgør et 
solidt og værdifuldt fundament for vores videre bestræbelser  
på at levere bedre lægemidler. 

Lixisenatid, ZP10 (Lyxumia®), 
Zealands først opfundne 
peptid-lægemiddel
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Zealands aktiekurs var 59 kr. ved udgangen af 2013 sammenlignet med 84 kr. ved 
udgangen af   2012, svarende til et kursfald på 30% i løbet af året (2012: +47,4%). Til 
sammenligning steg OMX Københavns Midcap-indeks 53%, MSCI Europe Biotech-
indekset 60% og Nasdaq Biotech-indekset 61% i 2013.

Faldet i vores aktiekurs i 2013 var primært en konsekvens af følgende to meddelelser 
fra Sanofi: 1) i februar vedrørende en seks måneders forsinkelse af den planlagte opstart 
af   fase III-udviklingsprogrammet for Lyxumia®/Lantus®-kombinationsproduktet og 2) 
i september med offentliggørelse af beslutningen om at trække USA-registrerings-
ansøgningen for Lyxumia® tilbage for i stedet at ansøge i 2015 efter afslutningen af det 
igangværende hjerte-kar-sikkerhedstudie, ELIXA. Efter hver af disse meddelelser faldt 
Zealand-aktien 20 %. 

Positive nyheder i løbet af året, inklusiv 1) godkendelsen af Lyxumia® i Europa, Japan 
samt en række andre lande og den indledende lancering af det første markedsførte 
produkt fra Zealands pipeline, 2) Helsinns beslutning om at gå videre med elsiglutide 
i fase IIb efter opløftende resultater i fase IIa, 3) vores indledning af et væsentligt fase 
II-studie med danegaptide og 4) et nyt partnerskab med Eli Lilly inden for diabetes og 
fedme, havde ikke tilstrækkelig effekt på aktiekursen til at opveje nyhederne fra Sanofi.

Siden begyndelsen af   2014 er vores aktiekurs steget med godt 10 % til 65 kr. den  
16. april. Den primære årsag er Sanofis opstart af   LixiLan fase III-udviklingsprogrammet 
for Lyxumia®/Lantus®-kombinationsproduktet i januar og en relateret milepælsbetaling 
til Zealand på 82 mio. kr. (15 mio. USD) der gav anledning til en godt 20% kursstigning. 
Siden er vores aktie faldet tilbage med en generel tilbagegang for biotek-aktier i både 
USA og Europa.

På den positive side oplevede vi i 2013 en yderligere markant forbedring i omsætte-
ligheden for Zealand-aktien. Den gennemsnitlige daglige omsætning på NASDAQ OMX 
København var 3,5 mio. kr. i 2013 – næsten en fordobling i forhold til 2012. Det gennem-
snitlige daglige antal aktier, der blev handlet i 2013, var 47.306 mod 19.827 i 2012. 
I 2014 år-til-dato er set en yderligere mindre fremgang i den daglige gennemsnitlige 
omsætning for vores aktie, primært som følge af en meget kraftig handel i januar efter 
nyheden om opstart af fase III-studier med Lyxumia®/Lantus®-kombinationsproduktet.  

Zealands aktie faldt 30 % i 2013 
pga. forsinkelse vedr. lyxumia®

aktiekursen er steget godt 10 %  
i 2014 åtd. 

en række positive pipeline-
nyheder i 2013 – men kun 

ringe kurseffekt

aktielikviditeten forøget  
betydeligt i 2013

2013 kursudvikling  
og omsætning

Gennemsnitlig daglig omsætning
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Aktionær- 
 information

Zealand er noteret på nasDaQ oMX Københavns 
fondsbørs under handelsnavnet Zeal. selskabet har 
en markedsværdi på 1,5 mia. kr. (pr. 16. april 2014) og 
indgår i nasDaQ oMX Københavns Midcap-indeks. 

Den nominelle værdi af Zealands aktiekapital er 23.193.047 kr. fordelt på 23.193.047 
aktier med en nominel værdi på 1 kr. pr. aktie. Aktiekapitalen er uændret siden starten af 
2013. Alle Zealand-aktier er ordinære aktier og tilhører én klasse. Denne bemyndigelse 
er foreslået forlænget til 2019 som et punkt på dagsordenen til den ordinære general-
forsamling 2014.

Den 31. december 2013 havde Zealand 4.507 navnenoterede aktionærer, der samlet 
holdt 21.055.753 aktier, hvilket repræsenterer 91 % af selskabets totale udestående 
aktiekapital. Dette svarer til en 134% stigning i antallet af navnenoterede aktionærer i 
 2013 (31. december 2012: 1.925 navnenoterede aktionærer). I de første måneder 
af 2014 har antallet af navnenoterede aktionærer været næsten uændret med 4.553 
registreret pr. 16. april. 
 
Næsten 40 % af Zealands aktier ejes af investorer uden for Danmark med de største 
ikke-danske besiddelser i USA, Frankrig og Storbritannien. 

Geografisk fordeling af 
Zealand-ejerskab

antallet af Zealand-aktionærer 
steg 134 % i 2013

eu 13 %

ikke-registrerede 9 %Danmark 60 %

usa 18 %

sunstone Bi Funds og sunstone life science ventures Fund Danmark

lD Pension (lønmodtagernes Dyrtidsfond) Danmark

innovation Capital Frankrig 

lsP (life science Partners) Holland

a/s Dansk erhvervsinvestering Danmark

25,7 %

11,3 %

11,0 %

5,5 %

5,2 %

storaktionærer 
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Kontaktinformation

investor relations (ir) hos Zealand

I overensstemmelse med oplysningsforpligtelserne for selskaber noteret på NASDAQ 
OMX København udsender Zealand selskabsmeddelelser for at informere aktiemarkedet 
om væsentlige nyheder vedrørende virksomheden og dens aktiviteter samt kvartals- 
rapporter, meddelelser om ledelsesændringer mv. Herudover udsendes pressemed-
delelser for at informere om forretningsmæssige nyheder af ikke materiel karakter samt 
Investornyheder for at informere om IR-relaterede nyheder og begivenheder.

Zealands målsætning er at være åben, tilgængelig og proaktiv i sine interaktioner med 
investor- samfundet, og vores vigtigste IR-aktiviteter omfatter følgende: direkte adgang til 
dialog med den øverste ledelse i form af fysiske møder, telefonkonferencer og webcasts. 
Vi afholder årligt Kapitalmarkedsdage og præsenterer jævnt fordelt over året på investor-
konferencer i både USA og Europa og tager herudover på roadshows i de største byer i 
Europa og USA.

Zealand er i øjeblikket dækket af syv aktieanalytikere, der repræsenterer internationale  
banker, franske investerings-banker og skandinaviske banker. En væsentlig milepæl blev 
nået ultimo marts med Goldman Sachs’ optagelse af analysedækning på vores aktie.  
En fuldstændig liste over analytiker-navne og kontaktinformation kan findes på  
zealandpharma.com/investors

Vi udsender på regelmæssig basis IR-nyhedsbreve til de aktionærer/investorer, som vi 
har email-adresser på, for at opdatere vores IR-interessenter om de seneste nyheder og 
om status for vores pipeline-produkter og aktiviteter. Under investor-sektionen på vores 
hjemmeside: zealandpharma.com/investors er adgang til relevant information i 
form af alle vores nyhedsmeddelelser, vores IR nyhedsbreve, slide-præsentationer samt 
til en oversigt over vores IR-kalender. Zealand kan også følges på Twitter, Facebook og 
LinkedIn.

Zealand har til hensigt i fremtiden at overgå mere og mere til elektronisk kommunikation 
med henblik på at beskytte miljøet og spare omkostninger, der i stedet kan investeres 
i værdiskabende pipeline-aktiviteter. Vi vil derfor gerne opfordre alle vores aktionærer 
til at registrere deres e-mail-adresse på vores hjemmeside under zealandpharma.
com/investors aktionær-portal for dermed at modtage vores nyhedsmeddelelser, IR 
nyhedsbreve samt invitationer direkte. Adgang til direkte modtagelse af nyheder kan også 
opnås ved email-registrering under zealandpharma.com/investors/news

ir nyhedsbrev

analysedækning fra 
7 banker – herunder 

Goldman sachs 

registrer dig på vores 
hjemmeside for at få  

nyheder og ir nyhedsbrevet 
tilsendt direkte

Direkte adgang til 
ledelsen

Hanne Leth Hillman
Vice President, Head of IR  

& Corporate Communications

Når vi siger, at forholdet til vores investorer er vigtig for os, så 
mener vi det. Kun via direkte, åben og proaktiv dialog kan vi 
forbedre kommunikationen med vores interessenter, og vi op- 
fordrer derfor alle med en interesse i Zealand til at kontakte os 
med eventuelle spørgsmål, kommentarer eller anmodninger 
vedrørende vores forretning og pipeline.

Vi opfordrer vores aktionærer, investorer, analytikere og andre interessenter til at kontakte 
os med eventuelle spørgsmål eller forespørgsler vedrørende Zealand: 

Investor Relations og Corporate Communications
Telefon: 88 77 36 00
E-mail: investor@zealandpharma.com

Zealand Pharma a/s
Smedeland 36

DK-2600 Glostrup

Tel: +45 88 77 36 00
Fax: +45 88 77 38 98

info@zealandpharma.com
zealandpharma.com
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