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Pressemeddelelse 
 

 
Pharma Equity Group A/S får grønt lys til at købe Reponex 
Pharmaceuticals A/S 
 
Nasdaq Copenhagen og Finanstilsynet godkender prospekt og giver dermed grønt lys til handel af Reponex-
aktier på hovedbørsen i København. Ikke siden 2017 har der været en dansk biotek-børsnotering.  
 
København, 27. februar 2023 kl. 9.00 -- Pharma Equity Group A/S (Nasdaq: PEG A; tidligere BLVIS A) 
offentliggør i dag prospekt for optagelse og handel af Reponex-aktier på Nasdaq i København. 
Offentliggørelsen sker i forbindelse med gennemførelsen af købet af Reponex Pharmaceuticals A/S – en 
proces, der startede i april 2022, og som nu gennemføres som en non-cash transaktion med betaling i aktier 
i Pharma Equity Group A/S. Reponex Pharmaceuticals A/S blev tilbage i juli 2022 værdiansat til lige under 2,6 
mia. kr. 
 
”Vi investerer i innovative life science-virksomheder, der befinder sig i eller før klinisk fase 2, og som udvikler 
teknologier og lægemidler, der har potentiale til at forbedre menneskers helbred og livskvalitet. Reponex er 
et rigtig godt eksempel herpå,” udtaler Peter Mørch Eriksen på vegne af bestyrelsen i Pharma Equity Group 
A/S. 
 
Reponex, der fremover vil være et datterselskab til Pharma Equity Group A/S, er en dansk, klinisk-fase 
biofarmaceutisk virksomhed, der udvikler lægemidler baseret på kendte aktive farmaceutiske ingredienser. 
Pipelinen tæller i dag en række lægemiddelkandidater i fase 2 inden for fire overordnede terapeutiske 
områder: Tyk- og endetarmskræft, inflammatorisk tarmsygdom, bakteriel bughindebetændelse og kroniske 
sår (se faktaboks s. 2 for yderligere fakta om lægemiddelkandidaterne og patientgrundlaget). Reponex har 
allerede opnået positive kliniske data indenfor eksempelvis bughindebetændelse (peritonitis).   
 
Reponex’ kliniske pipeline bygger i stor udstrækning på innovative ideer fra den tidligere leder af 
Rigshospitalets intensivafdeling nu afdøde professor Lars Heslet og Reponex´ nuværende videnskabelige 
direktør professor Lars Otto Uttenthal, der har en baggrund som forsker fra Universities of Oxford, London 
og professor i biokemi på University of Salamanca, og som så muligheden for at anvende eksisterende 
lægemidler gennem nye administrationsveje  til sygdomsområder, hvor der i dag er et kæmpe udækket 
klinisk behov. Den innovative tilgang har sideløbende tilført Reponex en omfattende patentportefølje, hvor 
flere patenter allerede er udstedte. 

   
”Reponex fokuserer på sygdomme, der verden over medfører betydelig nedsat livskvalitet for et meget stort 
antal patienter og store omkostninger for samfundet, og hvor der i dag ikke findes en behandling, eller hvor 
der er behov for bedre behandlinger. Alle fire fokusområder er kendetegnet ved et omfattende 
patientgrundlag med et stort udækket medicinsk behov,” udtaler Thomas Selsø der i dag er CFO og direktør 
i Reponex Pharmaceuticals.  
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Reponex ønsker at føre 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. Den kliniske udvikling og afprøvning af 
lægemiddelkandidaterne sker i et tæt samarbejde med offentlige forskningsinstitutioner og 
universitetshospitaler i Danmark. 
 
”Reponex’ kliniske strategi og model gør det muligt at imødekomme behandlingsbehov hos patienterne 
hurtigere end ved konventionel lægemiddeludvikling samtidig med, at de samlede udviklingsomkostninger, 
udviklingstid og udviklingsrisici er væsentlig lavere. Forretningsmæssigt opnår vi samme stærke intellektuelle 
rettigheder og patentbeskyttelse,” fortæller Thomas Selsø.  

 
Pharma Equity Group har anmodet Nasdaq Copenhagen om optagelse og officiel notering af de nye aktier 
udstedt til Reponex' aktionærer samt nye aktier udstedt til eksisterende aktionærer i en 
fortegningsretsemission. 
 
Det fulde prospekt kan tilgås her: https://pharmaequitygroup.com/reponex/ 
 
Baggrundsfakta om lægemiddelkandidaterne: 
 

Kandidater Sygdomsområde Klinisk 
fase 

Patientgrundlag Gobalt 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 

 
 
 
 
 

https://pharmaequitygroup.com/reponex/
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Om Pharma Equity Group A/S 
Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på hovedlisten på Nasdaq Copenhagen Stock Exchange 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. Teamet består af erfarne fagfolk med baggrund i life 
science-industrien samt i investerings- og forretningsudvikling. Pharma Equity Group har herudover et stærkt netværk 
af industripartnere og rådgivere. 
 
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: 
 
Peter Mørch Eriksen, bestyrelsesmedlem i Pharma Equity Group A/S, tlf. 51 99 66 00 og Thomas Selsø, direktør Reponex 
Pharmaceuticals A/S, tlf. 40 22 21 14. 


