
BioPorto præsentation

Investormøde d. 21. marts 2012



Safe Harbor erklæring

Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige
udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter i forskellige
områder af diagnostisk forskning, udvikling og salg.

Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del 
vil være uden for BioPortos kontrol, kan medføre at den faktiske udvikling afviger fra de 
forventninger, som indeholdes i præsentationen.



BioPorto - virksomhedsprofil

Grundlagt i år 2000 

Ca. 30 medarbejdere fordelt på udvikling, 
produktion, QA/RA, salg/marketing og 
administration

BioPorto har en række diagnostiske test og 
antistoffer på markedet og flere under udvikling

Fokusproduktet er NGAL, en biomarkør til 
diagnostik af akut nyreskade

Børsnoteret i 2004 (symbol: BIOPOR)

Markedsværdi: DKK ~210 mio.
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NGAL 
NEUTROFIL GELATINASE-ASSOCIERET LIPOKALIN

Akut nyreskade



Diagnostik af akut nyreskade (AKI)

Hvert år rammes mere end 13 millioner 
patienter af AKI, heraf 30% med dødelig 
udgang 

Tidlig diagnose har afgørende betydning for 
behandlingen

NGAL er et protein, der udskilles fra nyrerne, 
når disse bliver udsat for skadelig påvirkning. 
Ved nyreskader stiger niveauet af NGAL 
markant og meget hurtigt

NGAL-måling kan påvise akut nyreskade 1-3 
døgn tidligere end s-creatinin-måling, som i 
dag anvendes rutinemæssigt

Source: Goetz et al. 2002 Mol Cell



Markedet for NGAL

˃ 200 millioner test/år˃ 200 millioner test/år

Prisniveau 50-100 kr./test i den vestlige verden 
Noget lavere i øvrige markeder

Patienter på intensiv afdelinger, traumepatienter og         
ifm. organoperationer

Indlæggelsesdage 2 – 12 dage

1 – 3 tests per døgn



Markedet for NGAL

Fuldautomatiske 
systemer

Homogen test

Fuldautomatiske 
systemer

Heterogene test

Point of care
ved patienten

Centrallaboratorier
Hospitaler

Centrallaboratorier
Hospitaler

Specialafdelinger
Hospitaler

BioPorto bl.a. Abbott (urin) bl.a. Alere (blod) 

Primær
Anvendelse

Aktører

Markeds-
andele
(forventet)

Produktsalget forventes suppleret af 
licensindtægter fra andre udbydere



STRATEGISK UDVIKLING
Højdepunkter 2011



Januar 2011:
The NGAL Test™ CE-mærkes og lanceres til diagnostisk brug i Europa

BioPorto er det eneste selskab, der udbyder en NGAL test i dette format
The NGAL Test™ er baseret på en vidt udbredt teknologi der giver en 
hurtig og præcis måling af NGAL 
Testen kan anvendes på fuldautomatiske systemer, der findes i ethvert 
klinisk kemisk analyselaboratorium.



Registreringsprocessen



Plan for distribution 

BioPorto

Hospitaler & laboratorier

Diagnostiske selskaber
- Herunder Roche, Siemens, Beckman, OCD

The NGAL Test™
tilpasses egne apparater og

udbydes som del af portefølje

BioPortos distributørnet

The NGAL Test™
udbydes til 

et udvalg af apparater



Distributørnetværk

Brik                                       Europa                                  Øvrige



Homogene testsystemer

Abbott

Architect

Aeroset

Roche

Cobas
c501

Hitatchi
917

Modular 
P

Siemens

ADVIA

Beckman 
Coulter

Olympus 
AU640

Ortho Clinical
Diagnostics

VITROS

The NGAL TestTM tilpasses alle større homogene testsystemer



The NGAL Test™ på 
Hvidovre Hospital

November 2010
BioPorto kontakter Klinisk Biokemisk Afdeling / KBA 
(Centrallaboratoriet) og præsenterer kort NGAL

December 2010
Første møde med ledende overlæge, laboratoriechef, 
videnskabeligt- og teknisk personel

Februar 2011
KBA indvilliger mod betaling i at validere
The NGAL Test™ - Fastlæggelse af tidsplan



The NGAL Test™ på 
Hvidovre Hospital

Marts 2011
Roche installerer software som ”åbner” instrumentet 
for brug af brugerdefinerede analyser så som
The NGAL Test™
Første kørsel af The NGAL Test™ på Roche Cobas
c501 - Analysen kører problemfrit

KBA beslutter at de vil gennemføre en DANAK 
akkrediterbar validering.

April 2011
KBA gennemfører succesfuldt teknisk validering



The NGAL Test™ på 
Hvidovre Hospital

Juni-oktober 2011
KBA’s metodeansvarlige reservelæge udarbejder 
valideringsrapport

Valideringsrapporten gives videre til KBA på 
Skejby Hospital, som ligeledes ønsker at validere 
The NGAL Test™



The NGAL Test™ på 
Hvidovre Hospital

November 2011
Intern promovering af NGAL på Hvidovre Hospital.
KBA & BioPorto aftaler at arrangere et mini-
symposium om NGAL. 
BioPorto inviterer opinionsledene læge til at holde 
foredrag

Februar 2012
KBA sender invitationer ud til hospitalets læger og
andet personale



The NGAL Test™ på 
Hvidovre Hospital

14. marts 2012
NGAL Mini-symposium
BioPorto har inviteret Dr. Wolgang Huber som
foredragsholder
Desuden fremlægger KBA resultater fra valideringen
og BioPorto giver en status på NGAL’s anvendelse i
globalt perspektiv 

- 2012
KBA forventer at fuldbringe 3-5 NGAL studier
sammen med en række af hospitalets afdelinger;
Intensiv, gastroenheden og gynækologisk-obstetrisk 

Overlæge Dr. Wolfgang Huber
Leder af Intensivafdelig, 
Techniche Universität Munich



NGAL IP

Cutoff patenterne:
Diagnostik af nyrelidelser ved anvendelse af cutoff (grænse)værdier 
for NGAL
Udstedt i Europa (afvist efter indsigelsessag – afgørelse ankes),
Japan, Indien, Sydafrika, Singapore, New Zealand, Australien,
Israel og Sydkorea
Under behandling i USA, Kina og Canada

Øvrige patenter:
BioPorto har desuden flere andre patenter/patentansøgninger på
NGAL området, som er med til at styrke IP situationen, herunder et
NGAL traume patent godkendt til udstedelse i Europa.



NGAL cutoff Europa

Patentet blev afvist ved mundtlig forhandling indsigelsen d. 08.02.2012 hos EPO i Haag

Status: 

Patentet er fortsat gyldigt

Afgørelsen appelleres til Boards of Appeal hos EPO

Tidslinie: 
Afgørelsen forventes Q2, 2012 

Appel indleveres 4 mdr. derfra

Mundtlig forhandling og afgørelse ca. 2 år fra appel



Patentportefølje 

NGAL-ARF excl
Method of excluding ARF
1st cutoff < 250ng/ml => no ARF

NGAL Ratio
Method of diagnosing ARF by 
urine : plasma [NGAL] ratio
1st cutoff > 0.30 => ARF

NGAL Trauma
Method of assessing severity of 
injury - (trauma) / Device 

NGAL Former
Method of assessing 
injury/disease 
Measurement of different
forms of NGAL

APC
Method of determining APC status
cutoff<0.20ng/ml => higher mortality

NGAL Cutoff
Method of diagnosing renal disorder
1st cutoff > 250ng/ml => renal disorder
2nd cutoff > 1000ng/ml => dialysis



Licens

Første licensaftale er indgået i marts 2011 med Instrumentation Laboratory

Milestones betalinger Euro 2 mio. 

Royaltysats 5,5 %

Forhandlinger med øvrige selskaber

genoptages i takt med udviklingen

i patentsituationen



APC-PCI er en biomarkør der potentielt kan identificere sepsis patienter der vil
have gavn af særlig sepsisbehandling

I den vestlige verden anslås antallet af sepsis patienter til ca. 2 mio. tilfælde/år 
– meget høj dødelighed

BioPorto markedsfører et APC-PCI ELISA Kit og der udføres flere kliniske
valideringsstudier

BioPorto har eksklusiv adgang til IP rettighederne på området, herunder er
opnået patent i USA

APC-PCI – den næste biomarkør i pipeline

US Patent No. 8,101,366:
“Assessment of patients with sepsis to determine a
requirement for therapeutic intervention with an anti-
inflammatory and/or anticoagulatory agent”



Strategi

Globalt over $45 mia/år
Gentagende salg

Antistoffer
Portefølje af 
monoklonale 

antistoffer

ELISA kits
Humane ELISA kits 

Dyre-ELISA kits 

Diagnostiske tests

IVD ELISA kits



ØKONOMISK UDVIKLING
Højdepunkter 2011



Økonomisk udvikling 2011
Omsætning

Koncernens nettoomsætning steg med 35 % til DKK 18,6 million i 
2011 fra DKK 13,8 million i 2010



Økonomisk udvikling 2011
Salget af NGAL produkter fortsætter væksten



Økonomisk udvikling 2011
Salget af The NGAL Test TM blev på DKK 1,5 million 

TDKK

Yderligere distribution af The NGAL Test TM for ca. DKK 4 million



Økonomisk udvikling 2011
Resultat

Årets resultat i 2011 blev et underskud på DKK 14,8 million mod et 
underskud på DKK 14,2 million i 2010



Økonomisk udvikling 2011
Kapitalforhold

Der blev i 2011 gennemført en rettet emission på i alt 2,7 millioner 
aktier til kurs DKK 5,00 per aktie.

Emissionens netto-provenu udgjorde DKK 12,75 million. 

Aktiekapitalen blev i 2011 desuden udvidet med 317.057 aktier som 
følge af udnyttelse af warrants, samt konvertering af konvertible 
obligationer.



IND I RUTINEN
Forventninger til den fremtidige udvikling



Ind i rutinen 
Forudsætninger for en succesfuld salgsudvikling



Ind i rutinen 
Forudsætninger for en succesfuld salgsudvikling

Registrering 

Globale 
distributører

Klinisk validering 
Teknisk 

validering

Tilskudsordninger

Kliniske 
retningslinier

Accept af klinisk 
værdi

Sundheds-
økonomi



Ind i rutinen 
Forudsætninger for en succesfuld salgsudvikling

Registreringer / importtilladelser                 Tilskud (& sundhedsøkonomi)
(offentlige eller forsikringsordninger)

EU

Brasilien           2012

Indien

Kina

USA 2013

2012 - 2013 

2012 - 2013

2012 - 2013

2012 - 2013

2014



Ind i rutinen 
Forudsætninger for en succesfuld salgsudvikling

Klinisk validering

Der skal gennemføres flere kliniske studier med  The NGAL TestTM

fastholde BioPortos cut-off værdi på 250 ng/ml

understøtte NGAL som nyremarkør for flere patientsegmenter

Kliniske retningslinier

Information om The NGAL TestTM og studier til interesseorganisationer og netværk, 
eks. AKIN (The Acute Kidney Injury Network)



Ind i rutinen 
Forudsætninger for en succesfuld salgsudvikling

Udvide antallet af validerede applikationsnoter



Ind i rutinen 
Forudsætninger for en succesfuld salgsudvikling

Distributionsaftaler med større globale leverandører af analyseinstrumenter og 
diagnostiske tests

markedsføring og salg

teknisk support



Ind i rutinen 
Forudsætninger for en succesfuld salgsudvikling

Fokus på BRIK landene

Lavere 
priser

Indgangs-
barrierer

Lokal
konkurrence

Høj vækst

Investeringer
i sundheds-

væsenet

Nye metoder 
velkomne



Ind i rutinen 
Forudsætninger for en succesfuld salgsudvikling

Fokus på BRIK landene

Lokale
distributører

Distributører 
forestår 

registrering

BULK 
salg 

Videnskabelig
support

Teknisk support
Key customers



Ind i rutinen
Væsentlige risikofaktorer

Manglende eller forsinket 
registrering af The NGAL 

Test™

BioPortos/andre 
selskabers IP rettigheder 
på væsentlige markeder

Konkurrence fra 
eksisterende eller nye 

NGAL tests

Manglende klinisk accept 
af NGAL som 

nyreskademarkør

Tilskudsordninger for The 
NGAL Test™ forsinkes 

Manglende kliniske 
retningslinier

Utilstrækkelige 
sundhedsøkonomiske 

analyser for anvendelse 
af NGAL 



Forventninger til 2012 
Aktiviteter

Den vigtigste opgave i 2012 bliver at sikre en øget anvendelse og implementering til 
rutinebrug af The NGAL Test™:

Ved etablering af distributionsaftale med én eller flere globale diagnostiske 
selskaber

Ved videreførelse af registreringsprocessen med fokus på det amerikanske og 
kinesiske marked

Ved udarbejdelse af yderligere applikationsnoter til større analyseinstrumenter



Forventninger til 2012 
Omsætning og resultat

BioPorto forventer en fortsat vækst i omsætningen til niveauet DKK 25–30 million 

Salget af The NGAL Test ventes at overstige DKK 10 million

Der ventes et negativt nettoresultat for 2012 på DKK 10–12 million



Forventninger til 2012 
Finansiering

BioPorto forventer at The NGAL TestTM vil bidrage til positivt cash flow sidst 
på året

Med støtte i en positiv salgsudvikling vil BioPorto kunne etablere eventuelt 
nødvendige drifts- og eksportkreditter



Ind i rutinen
Stort potentiale i NGAL

men det kræver ressourcer og tid at få adgang

mindre end 5 % forventes tilgængeligt i 2014
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Ind i rutinen
Forventninger til den fremtidige salgsudvikling 

million DKK


