
ADVARSEL. Danskerne skal
holde sig fra bankernes
nye konti, hvor man speku-
lerer i valuta eller aktier,
advarer bl.a. Forbrugerrå-
det. Tricket er, at kunderne
gambler deres indlånsren-
te på sparepengene for til
gengæld at få muligheden
for at få et meget højt af-
kastSelv om forbrugerne
ikke taber noget, så adva-
res der fra flere sider mod
at investere penge i kontie-
ne. Især produkter, hvor
man spekulerer i, om f.eks.
russiske rubler stiger, er i
skudlinjen: »De kunne lige
så godt spå om lottotalle-
ne«, siger investeringsråd-
giver Kim Valentin. 
ritzau

Kritik af bankers
spekulationskonti

AUTOHIFI. Danske Bang &
Olufsen (B&O) udvider nu
samarbejdet med Audi, så
den helt nye Audi Q5 kan
leveres med Bang & Oluf-
sen Sound System. 

Chefen for Bang og Oluf-
sen Automotive, Jens Peter
Zinck, siger: »Det har stor
betydning for samarbejdet
med Audi og for den fort-
satte udvikling af Bang og
Olufsen, hver gang vi kan
annoncere vores tilstede-
værelse i en af Audis nye
modeller«. 

Den nye aftale med Audi
ændrer ikke på B&O’s for-
ventninger til dette regn-
skabsår for Bang & Olufsen
Automotive. 
ritzau

Ny Audi leveres
med B&O-anlæg 

licenshandel 

Erhvervsmanden Asger Aamund forlader for-
mandsposten i Neurosearch efter 20 år og uden 
at have sendt et eneste produkt på markedet. Men
virksomheden er fire milliarder værd – lige nu.

Milliardforretning uden en eneste vare på hylden

I 20 år har erhvervsmanden Asger Aa-
mund siddet for bordenden i den
danske biotech-virksomhed Neuro-

search. Det var ham, der i 1988 grundlag-
de virksomheden. Nu har han meddelt, at
han forlader både formandsstolen og be-
styrelsen.

Neurosearch er kendt i offentligheden,
men nok mest på grund af netop Asger
Aamund, hvor medierne den ene dag for-
tæller, at nu har han tabt en halv milliard,
den næste, at nu er han blevet en halv mil-
liard rigere. 

På trods af megen presseomtale og på
trods af en betydelig, om end stærkt
svingede, værdisætning på børsen, så er
virksomheden i Ballerup ikke mindst ka-
rakteriseret ved, at den trods 20 års arbej-
de endnu ikke har sendt et eneste pro-
dukt på markedet. 

Hvad har Neurosearch egentlig lavet i de
20 år, du har været bestyrelsesformand?

»Jamen, vi har da skabt en masse værdi-
er for vores aktionærer«. 

Men Neurosearch har ikke i de 20 år ud-
viklet et eneste produkt, som kan købes i bu-
tikkerne?

»Nej, det er rigtigt. Sådan er livet i bio-
tech-branchen. Det er rigtigt, vi har arbej-
det på at få produkter i 20 år, og det er og-
så rigtigt, at hvis man for 20 år siden, da vi
startede, havde sagt, at vi i 2008 nok ikke
ville have et produkt på markedet, men
være omkring 4 milliarder værd på børs-
en, så ville jeg nok have nægtet at tro det.
Men sådan har det udviklet sig«.

Hvis vi tager det med de manglende pro-

dukter først, altså havde du vidst det, da du
startede, hvad så?

»Ja, så vil jeg ikke tro, at Neurosearch
overhovedet havde eksisteret. Men i dag
er det sådan, at de store farmaceutiske
koncerner har stærkt brug for en fødekæ-
de, faktisk kan de slet ikke overleve, hvis
de ikke har den innovative muskel, som
biotech-virksomhederne er for dem. Der-
for er det lykkedes at lave en virksomhed,
som i dag sælger knowhow og licenser til
andre virksomheder. Det er det, som giver
os den værdi på børsen, som aktionærer-
ne synes vi skal have, altså lige nu 4 milli-
arder kroner«.

4 milliarder papirpenge
Når man har brugt 20 år, uden at der er kom-
met noget konkret ud af det, hvordan kan
man så være 4 milliarder værd?

»Fordi markedet synes, vi er 4 milliar-
der værd. Men vi har da tjent penge, bl.a.
har vi haft 600-700 millioner i licensind-
tægter, så vi har ikke udelukkende levet af
aktionærernes penge. Vi har også fået
knowhow-fees, så det er ikke bare en en-
vejs-forretning. Men sådan er markeds-
konditionerne for innovative virksomhe-
der«.

Hvad er det for licenser, man sælger, når
ikke man har noget konkret?

»Man sælger retten til de produkter, vi
udvikler. Men der sker så det, og det er
det, der er sket for Neurosearch, at en del
af de licenser, man har solgt, senere viser
sig ikke at kunne blive til noget. Vi har
f.eks. haft et meget lovende produkt til be-
handling af parkinsons syge, men det vi-
ste sig ,at det havde nogle bivirkninger
ved de dyreforsøg, der blev gennemført.

Så vores partner på det produkt turde ik-
ke gå videre med det«.

Det var en af de gange, hvor man i aviser-
ne kunne læse, at du mistede en halv milli-
ard på en dag?

»Ja, ja ... det gik stærkt. Neurosearch tab-
te måske 40 procent af sin børsværdi på
en lille time den dag. Senere havde vi et
andet projekt, som led samme kranke
skæbne. Men det er noget, som vores sam-
arbejdspartnere tager i stiv arm, for de
store milliardvirksomheder i medicinal-

industrien har måske 24 af den slags pro-
jekter kørende, og de ved, at de bare skal
have et af dem til at blive en succes, så har
det betalt alle de andre. Det kan lyde som
en mærkelig forretningsmodel, men det
er sådan, den farmaceutiske industri fun-
gerer«.

Flygtige værdier
De fire milliarder, som Neurosearch er værd
på børsen i dag, hvordan opstår de. I har
haft store udgifter til lønninger og drift og
kun 600-700 mio. i licensindtægter. Værdien
er vel rene papirpenge?

»Ja, det er det. De kan hurtigt forsvinde,
og det har vi jo set. Hvis et af vore flagski-
be forsvinder, og det er lige nu et fedme-

produkt og præparatet til behandling af
Huntingtons syge, en slags Parkinson,
hvis de bliver nedlagt, så vil du se marke-
det reagere meget negativt og voldsomt
på det. Så de fire milliarder, det er meget
flygtige værdier. De faste værdier er det,
der ligger i kassen i Neurosearch, og det
er omkring 900 millioner«.

Og hvor har I så de 900 millioner fra. I har
også betalt lønninger og et stort hovedsæde
i Ballerup?

»Dels fra de indtægter, vi har haft, dels
har vi jo haft en stor aktieemission, så det
er aktionærindskud«.

Hvornår bliver Neurosearch en over-
skudsforretning?

»Først den dag, der er royalties for et af

de projekter, vi udvikler lige nu. Det er
den eneste måde, man kan skabe et kon-
stant overskud på. Og det kan ske via sal-
get af Huntington-produktet, fedmepro-
duktet eller et antidepressiv-produkt,
som vi samarbejder med GlaxoSmith-
Kline om«.

I jeres pipeline, som det hedder, altså det i
arbejder på, er der 18-20 produkter. Er der
nogen som helst garanti for, at der er et ene-
ste af disse produkter, der nogensinde kom-
mer på markedet?

»Nej, det er der bestemt ikke«.
Men der er nogen, der tror på dem?
»Ja«.
Når Neurosearch engang bliver en rigtig

forretning med nogle produkter på hylden,
bliver det så et Neurosearch-produkt eller
bliver det en af de multinationale medicin-
giganter, som kommer til at markedsføre
det?

»Det kan blive begge dele. Men det mest
sandsynlige er, at vi markedsfører det
gennem en samarbejdsaftale med et stort
medicinalfirma. Jeg tror ikke, man skal
vente, at Neurosearch bliver ligesom
Lundbeck eller Novo, så vi i eget regi eller
under eget mærke kommer til at mar-
kedsføre produkter. Det bliver gennem
andre«.

Neurosearch er et forsyningsselskab?
»Det kan du sige«.
Når du nu går som formand, er det så for-

di nogle af jeres samarbejdspartnere blandt
de store medicinalvirksomheder selv vil sty-
re udviklingen?

»Nej, det er det ikke. Den eneste grund
til, at jeg går som formand, er et ancienni-
tetsspørgsmål. Det er ikke fordi, jeg føler
mig for gammel, men når man har siddet
i 20 år som formand, så er det rimeligt at
skifte holdet ud. Det gjorde vi også for et
par år siden med direktionen«. 

Der har ikke været stillet krav fra nogen
samarbejdspartner?

»Nej, nej, bestemt ikke. Det har der al-
drig været tale om«.
erhverv@pol.dk

STIG ANDERSEN
interview

GENERATIONSSKIFTE. Efter 20 
år på formandsposten forlader Asger 
Aamund virksomheden Neurosearch. 
Arkivfoto: Jacob Ehrbahn
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Mest læste i går
1. Danske kvinder eksporteres til Norge
2. Bankers spekulationskonti møder kritik
3. Unge vil have flere kvindelige chefer
4. Jobzonen
5. IMF: Hundredtusinde vil dø af sult

OK. Næsten 9 ud af 10 østarbejdere bliver ansat på
overenskomster. Det viser en kortlægning foretaget
af Ugebrevet A4. Det er en klar fremgang i forhold til
tidligere, lyder det fra fagforbundet 3F. Siden 2006
har det via forhåndsgodkendelser været muligt at
ansætte østeuropæere uden ventetider og bureau-
krati, og det nævnes som primær forklaring på, at
der er kommet styr på overenskomsterne. Ugebre-
vet A4 har undersøgt 31.114 østarbejdere i Danmark,
som har været her, siden EU blev udvidet i maj 2004. 
ritzau

Østarbejdere på overenskomst
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SKÆVHED. Der tegner sig
et stigende krav blandt de
unge om flere kvindelige
chefer. Det viser en ny un-
dersøgelse.

100 år efter manden opgav
soloretten til at stemme
kommunalt, er kvindernes
muligheder på det danske ar-
bejdsmarked fortsat et tema.
Fagforbundet HK/Privat har
blandt deres unge medlem-
mer et udbredt ønske om at
få flere kvindelige chefer på
det danske arbejdsmarked,
og formand Karin Retvig me-
ner, det går for langsomt. 

»Det er meget passende, at
vi her 100 år efter, at kvinder
fik ret til at stemme, nu gør
noget for at rette op på de
skævheder, der er på ledelses-

gangene. Kønskvotering har
længe været et fy-ord, men
det er måske i virkeligheden
det, der skal til. Jeg har tidli-
gere været naiv nok til at tro,
at det ville komme af sig selv
gennem udviklingen, men
det må vi konstatere ikke
sker. Derfor er det på tide at
overveje mere drastiske me-
toder«, siger HK/Privats for-
mand, Karin Retvig. 

Fagforbundet har sammen
med Capacent-Epinion
spurgt blandt 874 medlem-
mer, og undersøgelsen viser,
at 69 procent i aldersgrup-
pen 18-34 år mener, der er
brug for flere kvindelige
chefer. 

HK/Privat er et kvindedo-
mineret fagforbund, og kun

43 procent den samlede
gruppe af mænd i undersø-
gelsen mener, der er brug for
flere kvindelige chefer. 

De opfordres til sammen
med de danske chefer at bru-
ge 20. april til tænke lidt
over, om det er ikke er ved at
være tid til at åbne chefdøre-
ne lidt hyppigere for hun-
kønnet. 

» Alle de mandlige chefer
på landets virksomheder bør
bruge 20. april til selvransa-
gelse og tænke over, hvorfor
der ikke bliver forfremmet
flere kvinder til chefstillin-
ger, der er nemlig masser af
veluddannede og talentfulde
kvinder på arbejdsmarke-
det«, siger Karin Retvig.
ritzau

De unge vil have flere kvindelige chefer

Få hjælp til haven af Søren Ryge 
hver uge i lørdagsliv


