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Pharma Equity Group A/S 

Pressemeddelelse   

 
Reponex er det første danske biotekselskab i 6 år på den københavnske børs    
 

Tirsdag har Reponex-aktien første handelsdag på Nasdaq Copenhagen, og dermed brydes seks års 

biotektørke på hovedbørsen i København. Til sammenligning var der alene i 2022 fem bioteknoteringer i 

Sverige. 

 

København, 27. marts 2023 -- Reponex Pharmaceuticals A/S når en vigtig milepæl i selskabets fortsatte 

udvikling, når de tirsdag har første handelsdag på hovedbørsen i København igennem udstedelse af nye aktier 

i det børsnoterede selskab Pharma Equity Group A/S. Ikke siden 2017 har der været en dansk bioteknotering, 

mens der alene sidste år var fem bioteknoteringer i Sverige. Samlet var der 40 selskabsnoteringer i Sverige i 

2022 mod tre i Danmark.  

 

”Vi er stolte over, at Reponex gennem Pharma Equity Group udbydes på hovedmarkedet i København. 

Reponex er en dansk biofarmaceutisk virksomhed med en pipeline baseret på innovativ tænkning af danske 

klinikere, og vores kliniske udvikling sker i tæt samarbejde med offentlige forskningsinstitutioner og 

universitetshospitaler i Danmark. Derfor er det også naturligt, at Reponex bliver noteret i Danmark på Nasdaq 

Copenhagen,” udtaler Thomas Kaas Selsø, kommende forventet CEO for Pharma Equity Group A/S og tilføjer: 

”Desuden er Danmark et anerkendt land i udlandet for at udvikle biotek og derfor et godt udgangspunkt for 

selskabets videre udvikling.” 

 

Reponex har seks lovende lægemiddelkandidater under klinisk udvikling og afprøvning inden for fire 

områder, der hver især er kendetegnet ved et stort behandlingsbehov, hvor Reponex for nærværende 

forventes at ville tilbyde bedre og/eller billigere behandlinger:  

 

• Forebyggelse af tyk- og endetarmskræft og forebyggelse af metastaser  

• Forebyggelse og behandling af bakteriel bughindebetændelse (peritonitis) 

• Lindring af symptomerne af de inflammatoriske lidelser Crohns sygdom og pouchitis 

• Behandling af kroniske sår og inficerede kroniske sår  

 

 ”Reponex’ repositioneringsstrategi og model gør det muligt at imødekomme behandlingsbehov hos 

patienterne hurtigere end ved konventionel lægemiddeludvikling samtidig med, at de samlede 

udviklingsomkostninger og risici forbundet med lægemiddeludvikling er væsentlig lavere. Med 

børsnoteringen får vi mulighed for at tiltrække de investorer, der skal til for at realisere det store potentiale 

i vores forretningsmodel og i at få vores lægemiddelkandidater hele vejen ud til patienterne, hvor de kan 

være med til at gøre en forskel,” fortæller Thomas Kaas Selsø.  

 

Reponex fører lægemiddelkandidaterne frem til og med klinisk fase 2, hvor der er opnået et datagrundlag, 

der bekræfter lægemidlets kliniske relevans. Herefter er strategien at indgå licensaftaler med større 

lægemiddel-virksomheder, som kan tage lægemidlerne videre i processen mod den endelige regulatoriske 

godkendelse for markedsføring og distribution.  
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Pharma Equity Group A/S 

Reponex Pharmaceuticals er ejet af Pharma Equity Group A/S (Nasdaq: PEG A; tidligere BLVIS A), der 

investerer i innovative life science-virksomheder. 

 

Baggrundsfakta om lægemiddelkandidaterne: (https://pharmaequitygroup.com/reponex/)  

 

Kandidater Sygdomsområde Klinisk 
fase 

Patientgrundlag Årligt globalt 
marked 

Patentudløb 

RNX-011  
 

Forebyggelse og 
behandling af bakteriel 
bughindebetændelse 

II Ca. 1,2 million nye 
tilfælde pr. år i EU, 
USA og Japan 

Skønnet: 
1,5 – 2 mia. USD 

 

2035/2040 

RNX-021  
RNX-022  
 

Behandling af kroniske 
sår 

II Ca. 16 millioner 
patienter i EU, USA 
og Japan 

19 mia. USD 
(2019) 

Exp. 25 mia. USD 
(2025) 

2035 

RNX-023  
 

Behandling af 
inficerede  
kroniske sår 

II Ca. 2,5 millioner 
patienter i EU, USA 
og Japan 

2035 

RNX-041  
 

Lindring af 
symptomerne af de 
inflammatoriske 
lidelser Crohns sygdom 
og pouchitis 

II Ca. 2 millioner 
patienter i EU og USA 
med Crohns sygdom.  
Kronisk pouchitis 
afficerer op mod 
10% af patienter 
med 
proktokolektomi som 
følge af colitis 
ulcerosa 

3,6 mia. USD 
(2016) 

 
Forventet: 

4,7 mia. USD 
(2025) 

2035 

RNX-051  
 

Forebyggelse af tyk- og 
endetarmskræft og 
forebyggelse af 
metastaser 

II Ca. 1,5 millioner nye 
tilfælde pr. år. I den 
vestlige verden 

9,4 mia. USD 
(2020) 

 

2039 

 

 

Om Pharma Equity Group A/S 

Pharma Equity Group (PEG) er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagen med fokus på investering i innovative life 

science-virksomheder i eller før klinisk fase 2, der udvikler teknologier og terapier, der har potentiale til at forbedre 

menneskers helbred og livskvalitet.  

 

Om Reponex Pharmaceuticals A/S 

Reponex Pharmaceuticals er en dansk, klinisk-fase biofarmaceutisk virksomhed, der udvikler lægemidler baseret på 

allerede etablerede aktive farmaceutiske ingredienser. Det sker ved enten at finde nye indikationer, nye måder at 

administrere dem på eller ved at kombinere dem med andre aktive ingredienser og/eller lægemidler. Den kliniske 

udvikling sker i et tæt samarbejde med offentlige forskningsinstitutioner og universitetshospitaler. Virksomheden 

holder til i Hørsholm og har tilkoblet en række internationale videnskabelige kapaciteter.  

 

For yderligere information: 

Thomas Kaas Selsø, kommende forventet CEO, Pharma Equity Group A/S, tlf. 40 22 21 14. 

https://pharmaequitygroup.com/reponex/

