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gammel møbelfabrik konkurs
Den mere end 100 år gamle møbelvirksomhed Vejle Møbelfabrik er begæret konkurs af indehaveren, der ikke længere
kunne få økonomien til at hænge sammen. Med lukningen
har kreditorerne, anført af banken, ansatte og leverandører,
godt 6 mio. kr. i klemme, skriver Vejle amts Folkeblad.
Konkursen kommer efter ﬂere år med røde tal på bundlinjen og efter et underskud på godt 2 mio. kroner sidste år. Vejle
Møbelfabrik var et gammelt familiefirma, der i sine bedste
dage eksporterede sine klassiske møbler til USa, Canada og
Storbritannien som de primære markeder.
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Dako-knopskud
ser milliardpotentiale

Midtjyske bureauer sammen
Reklamebureauerne IB & Co og Happy advertising fra henholdvs Ikast og Herning slår sig sammen og bliver fra nytår
under navnet Happy & Co et af de største jyske bureauer med
en omsætning på omkring 40 mio. kr. og 30 medarbejdere.
Jakob gaardsted Petersen, der er direktør og stor aktionær
i Happy advertising, bliver adm. direktør i det fælles selskab.
Han siger, at i en branche med hård konkurrence, er der stort
potentiale i at slå de to bureauer sammen, både når det gælder
effektivitet og kompetencer. IB & Cos grundlægger og hidtidige direktør Bo Jensen bliver arbejdende bestyrelsesformand.
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skaber, og Henrik Pedersen
vurderer også, at en fremtidig
partner vil være en sandsynlig
køber til Immudex.
Problemet med de nuværende borreliatest er, at 50
pct. tester positivt, selv om de
ikke har infektionen i kroppen.
Samtidig går der et stykke tid
efter bid fra en skovﬂåt, før de
nuværende test kan opfange
problemet, og derfor tester en
række personer negativt, selv
om de rent faktisk bærer
infektionen.
De mange
fejldiagnostice-

Biotekselskabet immudex er udskilt af
Dako og har penge fra Dako-arvingen
Viggo Harboe. Målet er et salg
inden for få år, hvis en ny mere
sikker borreliatest får succes

storm ødelægger bølgeprojekt
Holstebro-firmaet Dexa Wave blev hårdt ramt under søndagens storm. Firmaet, der har udviklet et bølgeenergianlæg,
mistede nemlig kontakten med firmaets prototype, der ligger
halvanden sømil ud for Hanstholm. Det skriver Dagbladet
Holstebro på nettet.
Normalt følger firmaet sit bølgeanlæg med både gps, radar
og videobilleder. Men søndag eftermiddag mistede man kontakten til anlægget, som først blev fundet i går eftermiddag
ved Bulbjerg, øst for Hanstholm.
“Den har revet ankerkæderne over og ligger nu på stranden.
Den har slæbt ankerkæderne efter sig, så der har virkelig
været smæk på,” siger direktør for Dexa Wave, Lars Elbæk.
Forsøg og beregninger har vist, at anlægget skulle kunne
klare orkan på 44 meter i sekundet.
Ritzau

Æresmedalje til Mascot i Vietnam
Selv om han i det daglige laver arbejdstøj i Vietnam, fik han
mandag en smule royalt stjernedrys også. Thomas Bo Pedersen, der er det danske firma Mascots udsendte i Vietnam, har
netop fået Prins Henriks Æresmedalje og Dansk eksportforenings Diplom af kronprins Frederik under et stort erhvervsseminar i Hanoi.
Thomas Bo Pedersen har siden 2006 arbejdet i Vietnam.
Virksomheden laver arbejdstøj og beskæftiger i dag 1700
medarbejdere i Hai Duong provinsen i det nordlige Vietnam.
Dermed er den i dag det største datterselskab i Mascot-gruppen.
Ritzau

redAKTIoner
I dAnmArK

sYdVEsTJYLLaNd
Jette Warrer Knudsen
Kongensgade 77, 1.,
boks 349, 6701 esbjerg
jekn@borsen.dk
Tlf. 72 42 31 66 - mob. 72 42 51 66

NOrdJYLLaNd

sØNdErJYLLaNd

malene Severinsen
Algade 44
boks 1830, 9000 Aalborg
mase@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 06 - mob. 72 42 52 06

Helge Andreassen
Storegade 22
boks 68, 6200 Aabenraa
hean@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 04 - bil. 72 42 52 04

MidT/VEsTJYLLaNd

FYN/TrEKaNTOMrÅdET

bjarne bang
bredgade 55, 1.
boks 224, 7400 Herning
bjba@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 03 - mob. 72 42 52 03

Jens bertelsen
nørregade 77, 2.
boks 105, 5100 odense C
jebe@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 05 - mob. 72 42 52 05

ØsTJYLLaNd

sJÆLLaNd/ØErNE

oskar Lund
Arosgaarden, Åboulevarden 31
8000 Århus C
oslu@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 09 - mob. 72 42 52 09

Knud Teddy rasmussen
møntergade 19
1140 København K
knra@borsen.dk
Tlf. 33 32 01 02 - lok 3207
mob. 72 42 52 07

■ BIOTeK
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n mere sikker borreliatest
kan vinde milliardsalg,
da de nuværende test er næsten ubrugelige, men alligevel
sælger for omkring 2 mia. kr.
årligt.
Biotekselskabet Immudex,
der er udskilt af diagnostikvirksomheden Dako og har
Dako-arvingen Viggo Harboe
blandt ejerne, mener at have
fundet en bedre test, der kan
være på markedet i 2013.
en borreliainfektion kan
opstå efter et bid fra en skovﬂåt og behandles infektionen
ikke, kan den sprede sig til
nervesystemet og medføre
komplikationer som ledsmer-

ter, lammelser,
meningitis og betændelse i hjertet. en sikker identifikation tidligt i
forløbet vil derfor kunne
føre til en mere effektiv
behandling.

Usikre test
“De eksisterende test er
så dårlige, at flere læger
ikke ønsker at bruge dem,
da de giver flere problemer
end løsninger,” siger Henrik
Pedersen, stifter og medejer
af Immudex, der netop har
vundet ernst & Youngs “entrepreneur of the Year” inden
for sundkedskategorien.
Henrik Pedersen vurderer,
at markedet sagtens kan være
dobbelt så stort som de anslå-

“Ser man tre-fire år ud i fremtiden, så
er vi enten solgt for en fantastisk sum
penge, eller vi sælger rigtigt godt af
disse test”
Henrik Pedersen,
stifter, Immudex

ede 2 mia. kr., og søger efter en
stor partner, der kan udbrede
selskabets test, når den er klar
om et par år. Men målet er et
salg af virksomheden inden for
tre år.
“Jeg tror ikke, at det bliver et
problem at finde en distributør, når borreliatesten er klar.
Vi har brug for en salgsmaskine, der kan komme ud over det
hele,” siger Henrik Pedersen.

En stor partner
Mulige partnere skal findes
blandt større diagnostiksel-

En bid fra en skovﬂåt kan
resultere i en borealiainfektion, som kan sprede sig
til nervesystemet, hvis den
ikke behandles. Immudex har
opfundet en ny borealiatest,
der er mere pålidelig end de
eksisterende.
Arkivfoto: Lars Laursen/
Scanpix
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FAKTA Borreliose
Borreliose er en infektionssygdom, der kan opstå som
følge af et bid fra skovflåten. Sygdommen kaldes også
Lymes sygdom efter den by i USA, hvor sygdommen først
blev beskrevet.
■■ Borreliose skyldes en såkaldt spirokæt, der tager ophold
i små pattedyr, blandt andet små gnavere. Infektionen
spredes så via skovflåten til mennesker.
■■ Skovflåten bliver smittet med spirokæten allerede i
larvestadiet, når larven suger blod fra et inficeret dyr.
Voksne flåter suger fortrinsvis blod fra større dyr.
■■ Spirokæten bliver omformeret i skovflåtens tarm, og
smitten spredes så fra skovflåten til mennesket, når skovflåten bider.
■■ Blot 10-15 pct. af flåterne er smittede, så riskoen for at
blive smittet ved et skovflåtebid er forholdsvis lille.
■■
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Kilde: Netpatient

ringer fører til forkerte behandlinger og store udgifter
for sundhedssystemet.
De eksisterende test måler
på antistoffer i blodet, mens
Immudex måler på T-celler,
som selskabet vurderer som
langt mere sikkert.

Salg i fremtiden

kr. fik arvingerne efter Niels
Harbo, da de solgte Dako til
kapitalfonden EQT i 2007
Immudex rejst 45 mio. kr. fra
Viggo Harboe og hans nu afdøde søster og henter desuden
finansiering fra et løbende
og kraftigt stigende salg af
reagenser til brug i studier af
kræftvacciner. Selskabet regner derfor med at have penge
nok frem til en exit. Ernest &
Young lagde i sin afgørelse af
Immudex vægt på, at selskabet med sin teknologi “ikke
kun sikrer et afkast til virksomheden, men også for
de læger og patienter,
der gør brug af deres
diagnoseprodukter”.

BUSINESS AND
PLEASURE
BEGRÆNSET ANTAL
TIL INTROPRIS
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Penge til familien

*

kr.

Den afdøde stifters familie
blev forgyldt med 4,4 mia. kr.,
der blev fordelt blandt 30 familiemedlemmer, heriblandt
sønnen Viggo Harboe.
Han har ikke ønsket at udtale sig til denne artikel.

for 12 mdr.
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228 kr

.
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modtagerudstyr

tofr@borsen.dk

TV 2

“Som tingene ser ud i dag,
er vi et kommende borrelia
firma, og ser man tre-fire år
ud i fremtiden, så er vi enten
solgt for en fantastisk sum
penge, eller vi sælger rigtigt
godt af disse test,” siger
Henrik Pedersen.
Indtil dato har

4,4 mia

Dako har i dag ingen ejerandel
i Immudex, men skal have royalty-betaling af et fremtidigt
salg af test udviklet på grundlag af den såkaldte dextramerteknologi, som Immudex er
opbygget omkring.
Dako blev stiftet i 1966, da
Niels Harboe så muligheden
for at producere antistoffer
til at diagnosticere kræftsygdomme. I 2007 blev selskabet
solgt til kapitalfonden EQT for
7,25 mia. kr.

Scan og se mere

FAKTA Skovflåten
Skovflåter er blodsugende mider og tæt beslægtede
med edderkopper, hvilket de også kan ligne, når de bevæger sig hen over huden.
■■ På trods af størrelsen er de ikke så harmløse. Faktisk er
de skovens farligste dyr.
■■ Skovflåten kaldes ofte en tæge. Dette er imidlertid forkert, da tæger er insekter, som ikke suger blod og ikke kan
smitte mennesker med sygdomme.
■■

Kilde: Netpatient
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Betalingskanal fra 11.01.12

Disse kanaler
kan du
altid se med
Disse
kanaler
kanBoxer-udstyr
du altid se

med Boxer-udstyr

Fra nytår bliver TV 2 betalingskanal.
Hvis du ser TV 2 med antenne, skal du have Boxer.
Her er TV 2 med
alle pakker,
dukortafgift
kan +endda
få
*Samletimindstepris
237 kr. (199og
kr. i årlig
2x19 kr. i abonnement).
Gælder kun ved
tilmelding til PBS. Abonnementet løber tidligst fra d. 11.01.12 – du kan som altid se TV 2 med
den som selvstændig
kanal.
Boxer-udstyr frem til denne dato.

* Intropris i begrænset antal dog senest inden 01.04.12. Samlet mindstepris ved
tilmelding til Betalingsservice: 199 kr. i årlig kortafgift. Abonnementet løber tidligst
fra d. 11.01.12 – du kan som altid se TV 2 med Boxer-udstyr frem til denne dato.
Normalpris pr. 01.04.12: årlig kortafgift 199 kr. + 19 kr./md.

www.boxertv.dk
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