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ØK tjener 200 mio på aktiesalg
Det Østasiatiske Kompagni (ØK), der er i gang
med at fintune strategien for at øge investorer
nes tro på selskabet, får nu en uventet gevinst på
næsten 200 mio. kr. på salget af en gammel ak
tiepost på 33 pct. i selskabet Akzo Nobel Paints
i Thailand. Køberen er et andet selskab i Akzo
Nobel-koncernen.
Salgsprisen er 220 mio. kr., men aktieposten
var kun bogført til 27 mio. kr. i ØK’s bøger. Ge
vinsten vil indgå i ØK’s 2010-resultat som for
tjeneste ved salg af associerede virksomheder,
oplyser ØK. Aktieposten i Akzo Nobel Paints
var historisk relateret til forretningsområdet
EAC Industrial Ingredients, der blev solgt i juli.
Det samme er to aktieposter i selskaberne Asia
tic Acrylics Company Ltd og Thai Poly Acrylics
Public Company Ltd. Disse skal også sælges på
et tidspunkt, da det ikke længere strategisk giver
mening for ØK at eje dem. De er dog væsentligt
mindre værd end posten i Akzo Nobel Paints,
oplyser Niels Henrik Jensen, ØK’s topchef. JKO

Flere med SAS i november
SAS oplevede i sidste måned en stigning i pas
sagertrafikken på 11,3 pct. målt på passagerki
lometer (RPK) i forhold til samme periode af
2009. Luftfartsselskabets sædekapacitet steg
med 6,9 pct., hvilket medførte en belægning på
70 pct. Belægningen er forbedret med 2,8 pro
centpoint fra samme måned sidste år. SAS trans
porterede i november 2,2 mio. passager, hvilket
var 7,8 pct. flere end i samme periode sidste år.
Cimber Sterling transporterede i november
163.135 egne passagerer, hvilket var 24 pct. flere
end i perioden et år tidligere. Passagertrafikken
målt på selskabets egen RPK, passagerkilome
tre, faldt 5 pct. Den samlede belægningsprocent,
også kaldet kabinefaktoren, var på 64 pct.
Også Norwegian øgede i november passager
trafikken – med 32 pct. i forhold til samme må
ned sidste år. Antallet af passagerer androg 1,08
millioner – en stigning på 16 pct. sammenlignet
med sidste år.
Direkt

Russisk indtog i Parken spoleret ...
FC København og moderselskabet Parken Sport
& Entertainment får ikke den stenrige Abramo
vich-familie ind i ejerkredsen, ifølge bestyrelses
formand i Parken, Hans Munk Nielsen.
»Den sag er der ikke mere liv i. Det er lidt uhel
digt, men den kan ikke køre, når der er offentligt
kendskab til den,« siger Hans Munk Nielsen til
TV2 Finans. Rygterne har ellers floreret om, at
den russiske rigmand Arkady Abramovich, søn
af Chelsea-ejeren Roman Abramovich, var inte
resseret i fodboldklubben FC København og klar
til at købe sig ind i Parken Sport & Entertain
ment for et beløb på op mod 450 mio. kr.
Men ifølge Hans Munk Nielsen har sladder og
medieomtale medført, at den handel ikke bliver
til noget. 
Borsen.dk

... og tilsyn politianmelder selskabet
Finanstilsynet melder nu Parken Sport & Enter
tainment til politiet, fordi det slap ud i utide, at
den tidligere bestyrelsesformand Lars Johansen
ville forlade jobbet. Parkens ledelse burde have
offentliggjort det hurtigst muligt – eller senest
samtidig med, at oplysningerne slap ud til tred
jeperson, skriver tilsynet i en meddelelse.
Baggrunden var, at Parken afholdt en ekstra
ordinær generalforsamling 22. juni. Den star
tede klokken 10.00, men 10-15 minutter før
meddelte Lars Johansen, til adm. direktør Dan
Hammer og dirigent Philip Nyholm, at han på
generalforsamlingen ville meddele sin afgang
som bestyrelsesmedlem. Midtvejs under ge
neralforsamlingen kom oplysningen offentligt
frem, men først efter afslutningen på generalfor
samlingen klokken 11.15, blev denne oplysning
videresendt i en egentlig fondsbørsmeddelelse.
Det åbnede et vindue for misbrug af insidervi
den for en udvalgt gruppe. Og det strider imod
paragraf 27, der skal sikre et højt informations
niveau og en effektiv prisdannelse på aktierne.

Borsen.dk
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Dako-arvinger
satser millioner
på biotek
De to søskende 
Viggo Harboe og 
Ida Gunnersen
Marker har 
tilsammen satset 
30 mio. kr. på en
ny biotekspire,
der er udskilt 
af diagnostik
virksomheden
Dako, som 
faderen Niels
Harboe stiftede

To af arvingerne efter
Dako-stifteren Niels Harboe
(billedet) investerer nu millioner
i et nyt biotekeventyr.
Foto: Claus Lunde/Polfoto
tialet er på over 1,5 mia. kr.,
og Henrik Pedersen regner
med en stor markedsandel.
»Måske 50-60 pct. i løbet
af fem-seks år fra lancerin
gen. Det er signifikante pen
ge, når markedet er på 1,5
mia. kr. Jeg tror, vi kan den
høje andel, fordi nuværen
de test på markedet mildest
talt er så elendige, at mange
læger ikke ønsker at bruge
dem, fordi de giver flere pro
blemer end løsninger,« siger
Henrik Pedersen.

Skal modnes til salg
■■ Biotek
AF TOM FROVST

Søskendeparret Viggo Har
boe og Ida Gunnersen
Marker blev forgyldt, da
faderens livsværk, diogni
stikvirksomheden Dako, i
2007 blev solgt for 7,25 mia.
kr. De to søskende satser nu
på et nyt biotekeventyr med
selskabet Immudex. De har
nu hver skudt 15 mio. kr. i
selskabet og har givet tilsagn
om et indskud på yderligere
15 mio. kr., hvis en milepæl
opnås. Målet er at få to diag
nostiske produkter på mar
kedet inden for godt og vel to
år, og at sælge virksomheden
inden for fire år.
»Der er meget stor sand
synlighed for at vi når mile
pælen snart, og vi regner
den faktisk for sikker, og har
lagt forretningsplaner ud fra
det,« siger Henrik Peder
sen, stifter og adm. direktør
i Immudex.
Immudex bygger på tek
nologien Dextramer, der er
udviklet i Dako, men faldt
uden for kerneforretningen.
Immudex har fået licens på
patenterne, og skal betale en
lav encifret royalty af kom
mende salg, men har der
udover ingen tilknytning til
Dako. Henrik Pedersen har
tidligere været med til at
stifte biotekselskabet Nue
volution, og kom til Dako i
2007 for at finde udviklings
muligheder for Dextramerteknologien. Det førte til
udskilningen i en selvstæn
dig virksomhed i 2009 med
penge fra Viggo Harboe.
Selskabet sælger i dag rea
genser, der bruges til at må
le effekten af kræftvacciner.
Salget ventes øget væsentligt
i kraft af betydelig stigning i

anvendelsen af kræftvacci
ner. Tidligere voksede mar
kedet med 10-15 pct., men
sidste år voksede det hele
115 pct., og med den rigtige
partner vurderer Henrik Pe
dersen, at salget kan nå 20
mio. kr. inden for få år.
»Det er ikke enorme sum
mer, og ikke det som skal
bære værdien i selskabet,
men nok til at skabe et solidt
fundament, der kan betale
en del af udviklingen,« siger
Henrik Pedersen.

at produktet kan udvides til
andre sygdoms-situationer,
hvor en patients immunfor
svar nedsættes, eksempelvis
HIV og en række autoim
mune sygdomme.
Det store potentiale lig
ger i den anden diagnosti
ske test, som henvender
sig til et infektionsområde,
som Immudex holder hem
meligt indtil alle patenter
er på plads. Markedspoten

Han vurderer, at selskabet
skal bruge halvandet til to
år med produkter på mar
kedet, inden selskabet er
salgsmodent. Især det andet
diagnostikprodukt skal have
lidt tid til at vise sit værd.
»Det skulle gerne være så
dan, at potentielle købere
kan se, at vi kan sælge det
produkt, og at salget er kraf
tigt stigende. På det tids
punkt er det interessant in
den Immudex bliver alt for
stor og dyrt,« siger Henrik
Pedersen.
Han fremhæver, at selv
om selskabet nu er godt fi
nansieret, og kan nå profi
tabilitet, alene på salget af
reagenser, så vil han gerne
rejse flere penge, da der lig
ger ideer til et par yderligere
produkter og venter.
tom.frovst@borsen.dk

Milliardpotentiale
Selskabet har to diagnosti
ske produkter under udvik
ling, hvoraf det første ventes
på markedet inden for halv
andet til to år, mens det an
det ventes på markedet ef
ter godt to år. Samlet går de
to produkter efter et marked
på mere end 1,6 mia. kr. år
ligt. Det første produkt hen
vender sig til et marked på
150 mio. kr. og er en test, der
måler patienters immunsta
tus i forbindelse med trans
plantationer.
»Der regner vi med at
kunne få 10-15 pct. af mar
kedet inden for et-to år, men
vi tror ikke det er realistisk,
at alle typer af transplantati
oner vil tage produkter, så vi
tror, at det flader ud ved en
andel på 25-30 pct. af mar
kedet,« siger Henrik Peder
sen, der samtidig peger på,
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