11

Torsdag 22. August 2019

STARTET I DET SMÅ:
– Starten til Prophylix
kom i 2006 da jeg fikk
tildelt førsteprisen på
10.000 kroner under
Forskningsdagene i
Tromsø, sier Prophylixgründer Bjørn Skogen.
Til venstre styreleder
Karl-Johan Jakola, til
høyre Erlend Skagseth,
Managing Partner i
Sarsia Seed. 
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assen
prosentsats, sier Jakola.
Transaksjoner i dette segmen
tet ligger vanligvis i milliard
skalaen.
I juli 2018 betalte det svenske
selskapet Sobi 430 millioner kro
ner til sveitsiske Novimmune for
rettighetene til en medisin mot en
sjelden blodsykdom. De påfølgen
de åtte årene skulle sveitserne får
ytterligere 3,4 milliarder kroner.
Sucampo Pharmaceuticals
kjøpte Vtesse for 200 millioner
dollar i 2015. Vtesse hadde utvi
klet behandling for cellesykdom
men Niemann-Pick type C.
Siden Jakola fastslår at Prop
hylix har laget en blockbusterkandidat, er det naturlig å tenke
seg at bedriften kan få milliardbe
løp på konto de kommende årene,
forutsatt at milepælene blir inn
fridd og salgsprognosene blir
nådd.
Upfront og milepæl-betalingen kan muligens ligge i området rundt 400–500 millioner
kroner.

Et optimistisk anslag på ver
dien i transaksjonen kan være opp
mot 2–3 milliarder kroner.

Rykk frem i køen-kort

NAITgam har mottatt Orphan
Drug Designation for behand
ling av FNAIT fra U.S. Food and
Drug Administration (FDA) og
fra EMA, som er det europeiske
motstykket.
I USA ligger også medisinen an
til å få en såkalt Priority Review
Voucher.
Den som eier en slik kupong
kan få hurtigbehandling hos FDA
neste gang de ønsker godkjenning
av en ny medisin. Denne tillatel
sen til hurtigbehandling kan også
selges til andre legemiddelutvi
klere.
– I USA er disse voucherne
omsettelige, og det ligger store
verdier bare her, sier Jakola.
Voucherne som er omsatt de to
siste årene er blitt solgt for mellom
70–130 millioner dollar.

Vi kan slå fast at dette
er Norges største
såkorntransaksjon
Karl-Johan Jakola, styreleder i Prophylix

Behov for mekling i byggesaker,
skaderapporter, byggeledelse?
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