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Resume af delårsrapporten for de første ni måneder af 2016 (ikke 

revideret)  

Zealand fastholder sine omsætningsforventninger til året og forventer lavere 

nettodriftsomkostninger                 

København, 9. november 2016 - Zealand Pharma A/S (“Zealand”) (CVR-nr. 20 04 50 78) offentliggør i 

dag regnskabsresultat for perioden 1. januar – 30. september 2016. Zealand fastholder sine 

omsætningsforventninger til 2016, mens forventningerne til nettodriftsomkostningerne er reduceret.  

Regnskabsmæssigt resultat for de første ni måneder af 2016 

 Omsætning på 54,3 mio. kr. (stigning på 164% i forhold til 2015)  

 Nettodriftsomkostninger på 220,9 mio. kr. (stigning på 25% i forhold til 2015)  

 Nettounderskud på 206,7 mio. kr. (stigning på 13% i forhold til 2015) 

 Beholdningen af likvide midler udgjorde 381,9 mio. kr. pr. 30. september 2016 (30. september 

2015: 453,9 mio. kr.). Heri er ikke medregnet nettoprovenuet på 135,5 mio. kr., der blev rejst i 

ny aktiekapital og modtaget den 4. oktober 2016 

 

Udvikling i forretningen i de første ni måneder af 2016 

 Lixisenatid godkendt af FDA under navnet Adlyxin™, hvilket udløste en milepælsbetaling på 5 

mio. kr. 

 Den regulatoriske afgørelse fra FDA om iGlarLixi i USA er udskudt til november 2016 

 Positive fase II-resultater for dasiglucagon11 til behandling af akut, svær hypoglykæmi 

 Bruttoprovenu på 143 mio. kr. er rejst i en vellykket emission af nye aktier til finansiering af den 

fortsatte udvikling af glepaglutid1 og dasiglucagon1  

 

I en kommentar til delårsrapporten udtaler Britt Meelby Jensen, Adm. Direktør i Zealand:  

“I tredje kvartal fortsatte vi udviklingen af vores egne kliniske programmer med fremgang i patient-

rekruttering til fase II-studiet med glepaglutid og ikke mindst for dasiglucagon med positive fase II-

resultater for behandling af akut, svær hypoglykæmi. I vores udlicenserede programmer er vi glade for, 

at det første lægemiddel, som er opfundet af Zealand, er blevet godkendt i USA – GLP-1-receptor 

agonist lixisenatid under navnet Adlyxin™. FDA’s afgørelse af iGlarLixi, præmikskombinationsproduktet 

med basal insulin, blev udskudt med tre måneder, fra august til november, så vi er tæt på at nå denne 

vigtige milepæl.” 
 

 

***** 
                                                      
1 Dasiglucagon og glepaglutid er foreslåede INN-navne (proposed International Non-proprietary Name, pINN). 



 

 

For yderligere information, kontakt venligst:  

Britt Meelby Jensen, Adm. Direktør   

Tlf.: +45 51 67 61 28, e-mail: bmj@zealandpharma.com 

Mats Blom, Økonomidirektør  

Tlf.: +45 31 53 79 73, e-mail: mabl@zealandpharma.com 

Om Zealand Pharma 
Zealand Pharma A/S (Nasdaq København: ZEAL) (“Zealand”) er en bioteknologisk virksomhed med fokus på opfindelse, 

design og udvikling af nye peptid-baserede lægemidler. Zealand har en portefølje af lægemidler og produktkandidater 

under licenssamarbejder med Sanofi, Helsinn og Boehringer Ingelheim og en pipeline af egne, fuldt ejede 

lægemiddelkandidater, der primært retter sig mod specialsygdomsområder med store uopfyldte behov.  

Virksomheden har opfundet lixisenatid, en prandial GLP-1-agonist til én gang daglig dosering til behandling af type 2- 

diabetes, som er udlicenseret til Sanofi. Lixisenatid markedsføres som Lyxumia® globalt uden for USA og er godkendt 

som AdlyxinTM i USA. En præmiks-kombination af lixisenatid med insulin glargine (Lantus®), er under regulatorisk 

behandling i både USA og Europa.  

Zealands pipeline af egne lægemiddelkandidater omfatter: Dasiglucagon* (ZP4207) i enkeltdosis-version til 

nødbehandling af insulinchok (fase II); Glepaglutid* (ZP1848) til behandling af korttarmssyndrom (fase II); Dasiglucagon 

(ZP4207) i flerdosis-version tiltænkt til brug i et bi-hormonelt, kunstigt bugspytkirtelsystem til bedre kontrol af 

hypoglykæmi (under forberedelse til fase II); ZP2929 til behandling af diabetes/fedme; samt en række terapeutiske 

peptider i præklinisk udvikling.  

Zealand har adresse i København (Glostrup). For yderligere oplysninger om virksomheden og dens aktiviteter henvises 

til www.zealandpharma.com, og Zealand kan også følges på Twitter @ZealandPharma. 

* Dasiglucagon og glepaglutid er foreslåede INN-navne (proposed International Non proprietary Names (pINN)). 
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