Efter kurseksplosion på 790
pct.: “Personligt tror jeg ikke
vi får lov at være i fred”

Niels Brünner og Jan Stenvang stiftede Scandion Oncology på basis af et skrottet lægemiddel fra
Neurosearch. Foto: Thomas Nielsen
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Danske Scandion Oncology har med mere end en ottedobling af værdien over det
seneste år været en af de allerbedste aktier på de svenske børser, og ifølge medstifter
og topchef Niels Brünner er der meget mere at komme efter.
“Personligt tror jeg ikke, vi får lov at være i fred, hvis vi får positive resultater i vores
fase 2-forsøg. Det er for stort, til at de store vil sidde det overhørig,” siger Niels
Brünner om selskabets lægemiddel, der blev droppet af Neurosearch, endte på en
hylde og har fået nyt liv i Scandion Oncology.
Stoffet har vist sig at kunne blokere for den resistens mod kemoterapi, som mange
patienter udvikler og i sidste ende dør af. Der dør omtrent 8 mio. årligt af kræft. I
Danmark er det over 40 mennesker om dagen.
“Det her har multiblockbusterpotentiale, fordi det kan kombineres med kemoterapi,”
vurderer Niels Brünner.
Han peger på, at det amerikanske selskab Oric Pharmaceuticals, der kan nogenlunde
det samme som Scandion Oncology, men har fokuseret på andre kræftsygdomme, er
mere end 1 mia. dollar (6,6 mia. kr.) værd på Nasdaq-børsen i USA. Ifølge Niels
Brünner er Scandion Oncology faktisk længere fremme end det amerikanske selskab i
forhold til antal stoffer og fremskridt i udviklingen, men Scandion Oncology er 550
mio. kr. værd på aktiemarkedet.
“For det første er der forskellen mellem det europæiske og det amerikanske marked.
Det er jeg helt sikker på, men jeg tror, at de er overvurderet, og jeg ville være ked af,
hvis vi havde sådan en værdiansættelse. Jeg ville føle, at det ville være et kæmpe,
kæmpe pres,” siger Niels Brünner, der dog også mener, at Scandion Oncology er
undervurderet trods den kraftige værdiforøgelse.
“Ja, det vil jeg sige ja til,” siger biotekchefen, der finder en vis ro og glæde ved, at der
nu er et amerikansk selskab at sammenligne sig med.
“Mange har sagt, at hvis vi er de eneste, der laver det her, så må der være et eller
andet galt, siden de store firmaer ikke laver det. Nu er der en til, og de kan vise, at folk
værdsætter det, og så er der jo plads til at vokse,” siger Niels Brünner.
Målet for selskabet er at finde en global partner med resultaterne fra fase 2 -forsøget i
hånden eller potentielt sælge selskabet, der i dag har Saniona som hovedaktionær
med en ejerandel omkring 50 pct.

