
 
 
 
 
 

 
Roskilde, 21. april 2004 

   
Pressemeddelelse 
 
 
 
 
Nycomed og NPS Pharmaceuticals indgår europæisk 
markedsføringsaftale på over 550 mio. kroner for osteoporose 
produkt 
    

Salt Lake City, Utah og Roskilde, Danmark: Nycomed har i dag – 21. april 2004 - 
indgået licensaftale med det amerikanske biotekselskab NPS Pharmaceuticals Inc. 
om udvikling og markedsføring af PREOS®, der er et produkt under udvikling til 
behandling af osteoporose (knogleskørhed). Aftalen omfatter markedsføring i 
hele Europa, SNG-landene og Tyrkiet. 
 
Nycomed bliver ansvarlig for den europæiske del af den kliniske udvikling, 
registrering og markedsføring af PREOS®. Nycomed foretager en indledende 
investering på 245 mio. kr. (USD 40 mio.) ved køb af aktier på normale 
markedsvilkår efterfulgt af betaling af yderligere op til 152 mio. kr. til NPS (USD 
25 mio.) i takt med gennemført registrering og opnåelse af indledende salgsmål. 
Nycomed vil også betale royalties til NPS af det europæiske salg. Derudover 
bliver Nycomed ansvarlig for de europæiske fase-IIIb og –IV studier, der udgør 
en yderligere investering på minimum 152 mio. kr. (USD 25 mio.). 
 
PREOS® er et rekombinant humant parathyreoideahormon, der er udviklet af 
NPS til behandling af osteoporose. Det er i kliniske tests påvist, at PREOS kan 
genopbygge knoglerne og reducere risikoen for brud på rygraden hos kvinder 
med nedsat knoglestyrke efter overgangsalderen. Nycomed planlægger at 
ansøge om registrering i Europa umiddelbart i forlængelse af, at ansøgning om 
godkendelse af det nye lægemiddel indgives i USA senere på året. 
 
Aftalen mellem NPS og Nycomed styrker Nycomeds position på det hurtigt 
voksende osteoporose marked i Europa, mens NPS kan fokusere på at forberede 
den amerikanske lancering af PREOS® 
 
Håkan Björklund, Nycomeds koncernchefsiger: ”Vi er meget tilfredse med 
partnerskabet med NPS om PREOS®, og vi er meget imponerede over de kliniske 
resultater, der er opnået. PREOS® er et lovende og vigtigt nyt skridt i 
behandlingen af osteoporose og vil være et værdifuldt tillæg til Nycomeds 
eksisterende produktportefølje, der også tæller CalciChew®, der er det førende 
produkt i Europa inden for farmaceutisk kalktilskud.”  
 
Hunter Jackson, adm. direktør og bestyrelsesformand for NPS siger: ”Nycomed er 
markedsleder på det europæiske marked for osteoporose behandling og har 
ressourcerne og ekspertisen til at gøre PREOS® til et meget succesfuldt produkt i 
Europa. Vi glæder os over at have deres medvirken til at udvikle og markedsføre 
denne vigtige behandling af osteoporose.” 
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Om osteoporose: 
 

Osteoporose og osteopeni (forløberen for osteoporose) rammer mere end 55 
mio. mennesker i Europa. I henhold til verdenssundhedsorganisationen, WHO, 
overgås osteoporose kun af hjertesygdomme som det største helbredsmæssige 
problem. Særligt kvinder efter overgangsalderen rammes af osteoporose. 
 

Om PREOS® 
 

PREOS® er humant parathyreoideahormon (PTH) fremstillet ved rekombinant 
genteknologi. PTH spiller en vigtig rolle i omsætningen af knoglevæv samt 
reguleringen af calciumbalancen. Injektioner med PTH kan stimulere væksten af 
knoglevæv med normal struktur i tilfælde, hvor det er gået tabt på grund af 
osteoporose. I kliniske fase-II undersøgelser har PREOS® resulteret i en klinisk 
og statistisk signifikant stigning i knoglemineral-indholdet i løbet af studiets 1-
årige forløb. I den netop afsluttede dobbeltblindede placebo-kontrollerede fase-
III undersøgelse (TOP) fik kvinder efter overgangsalderen en 18-måneders 
behandling. Resultaterne viste en signifikant nedsættelse af risikoen for 
knoglebrud hos de kvinder, som fik PREOS® en gang daglig. 

 
Om CalciChew® 

 
Calcium kombineret med D-vitamin er et grundlæggende element i behandlingen 
af osteoporose. CalciChew® er Nycomeds største produkt målt på omsætning og 
udgjorde i 2003 næsten 10% af koncernens nettoomsætning svarende til € 63 
mio.  Salget af CalciChew® steg med 15 % i volumen i forhold til 2002. 
CalciChew® sælges også under en række andre varemærker (f.eks. Orocal® i 
Frankrig og Calcimagon® i Tyskland) og sælges som tyggetabletter med en 
række forskellige styrker og smagsvariationer. Produktet sælges fortrinsvist på 
recept afhængig af de enkelte markeder og mængden af D-vitamin i produktet. 
CalciChew® er i dag det ledende calciumprodukt i Europa. 

 
Om NPS Pharmaceuticals 
 

NPS beskæftiger sig med forskning og udvikling og på længere sigt 
markedsføring af små molekyler og rekombinante proteiner som lægemidler til 
behandling af stofskiftesygdomme, lidelser i knogler og i mineralstofskiftet samt 
sygdomme i centralnervesystemet. Det første produkt, som selskabet har fået 
godkendt af den amerikanske Food and Drug Administration (FDA), Sensipar 
(Cinacalcet HCl) er givet i licens til Amgen Inc til behandling af 
hyperparathyreoidisme (øget aktivitet af bi-skjoldbruskkirtlerne). NPS har også en 
række nye potentielle lægemidler undervejs i forskellige stadier af klinisk 
afprøvning og med en meget stærk forskningsbaggrund. 

 
Om Nycomed 
 

Nycomed er en lægemiddelvirksomhed, der udmærker sig ved sin fokus på 
Europa. Koncernens kernekompetencer er indlicensiering af nye produkter, fase 
3-kliniske studier, produktregistrering, pris- og tilskudsforhandlinger samt 
håndtering af produkters livscyklus. Dedikerede salgsteams arbejder målrettet 
over for praktiserende læger, hospitalsspecialister og farmaceuter. 
 
Med 2.800 medarbejdere, fortrinsvis inden for salg og markedsføring, dækker 
Nycomed 19 europæiske lande inklusive SNG-landene. Produkterne eksporteres 
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desuden til en række andre lande, herunder Japan og USA. Nycomed er en 
privatejet virksomhed med en omsætning på 635,5 mio. Euro i 2003. 
 
Yderligere information på: www.nycomed.com 

 
Safe harbour statement 
 

Udtalelser om fremtiden i denne meddelelse er udtryk for ledelsens aktuelle 
forventninger og er således forbundet med en række usikkerheder, der kan 
påvirke den faktiske udvikling. Se i øvrigt den fulde ”safe harbour statement” i 
den engelske meddelelse på www.nycomed.com 

 
For yderligere oplysninger: 
 

Håkan Björklund, koncernchef 
Nycomed 
Telefon: 46 77 11 11 
 
Christoffer Jensen, kommunikationsdirektør 
Nycomed 
Telefon: 46 77 11 12 
 
 
David Clark, VP Corporate Affairs 
NPS Pharmaceuticals, Inc. 
Telefon: (+1) 801-584-5415 
 
www.npsp.com  
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