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Godt år for Ferner

RyanAir ser på Norge

Benedikte Ferner fortsetter å gjøre god butikk på sitt eksklusive utsalg, med
samme navn, på Frogner i Oslo. Ifjor økte omsetningen med 18 prosent, til
11,6 millioner kroner. Resultat før skatt endte på rundt 800.000 kroner.
Butikken, som åpnet i nye, større lokaler i 2002, selger klær, smykker, vesker
og sko. Ferner tok rundt en halv million kroner i utbytte. (DN)

Lavprisselskapet Ryanair planlegger å ta opp konkurransen om de norske innenrikspassasjene. Selskapet er
ifølge TV2 Nettavisen i forhandlinger med norske flyplasser om avtaler som gjør det gunstig å gi SAS og Norwegian konkurranse på hjemmebane. (DN)

Solgte 31
boliger på
én kveld

Kreftmiddel
vekker
oppsikt
HELSE
Det lille biotek-selskapet Algeta vekker internasjonale investorers interesse. Selskapet får 185 millioner kroner fra tunge
venturefond for å utvikle en ny type behandling for fremskreden prostatakreft.

EIENDOM
ESPEN H. MIKALSEN
Oslo

Algeta
● Utvikler legemidler basert på
radioaktive substanser som sender ut alfapartikler, såkalt intern
stråleterapi.
● Første produkt retter seg mot
pasienter med prostatakreft som
har spredd seg til skjelettet. Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn i den vestlige
verden.
● Produktet testes ut med tanke
på å utsette sykdomsforløpet og
dempe smerter.
● Største eiere etter emisjonen
er HealthCap (23,7%) Advent Venture (16,9%), Selvaag Venture Capital (12,3%), NorgesInvestor
(10,9), og SR One (10,4%).

INGRID BJØRKLUND
Oslo
I beskjedne lokaler på Kjelsås er
gründer og kjemiker Roy H.
Larsen og ni ansatte i Algeta i
ferd med å utvikle en revolusjonerende metode for å strålebehandle kreftsvulster. En radioaktiv væske sprøytes inn i blodet
og finner selv veien til svulsten.
Den trenger seg inn og sender
såkalte alfastråler mot den ondartede svulsten og skal dermed
stanse ytterligere spredning.
Metoden har vakt oppsikt utenfor Norges grenser.
– Dette er en helt ny strålemetode som ikke har vært benyttet i
kreft-legemidler ennå, sier administrerende direktør Thomas
Ramdahl i Algeta.
Stor risiko
Nå har selskapet klart å tiltrekke
seg interesse fra utenlandske
venturefond som svenske HealthCap og London-baserte Advent Venture, som forvalter nær
seks milliarder kroner hver. For
første gang investerer også amerikanske SR One i et nordisk
biotek-selskap. SR One er legemiddelgiganten GlaxoSmithKlines venturevirksomhet.
– Dette er i første rekke en veldig anerkjennelse av teknologien, sier partner Stein Holst Annexstad i NorgesInvestor, som
har vært medeier i Algeta siden
2002.
Han innrømmer at det fortsatt er stor risiko knyttet til prosjektet, og mener det derfor er
altfor tidlig å snakke om børsnotering.

– Det er ikke måten å finansiere dette selskapet på på det stadiet vi er nå, sier partner Jens
Petter Falck i Selvaag Venture
Capital, som gikk inn i Algeta for
fem år siden.
Både NorgesInvestor og Selvaag Venture Capital har sammen med Algeta vært aktive i
jakten på utenlandske investorer de siste par årene. I sluttrunden var det kamp om plassene.
Aldri før har et norsk biotek-selskap klart å hente en så stor sum
i et jafs.
Patent
Gründer og forskningsdirektør
Roy H. Larsen ble selv kjent med
teknologien under sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i
Oslo og under forskningsopphold i USA.
Sammen med professor Øyvind S. Bruland ved Radiumhospitalet stiftet han Algeta i
1997.
– I USA så man på dette som
veldig lovende, men det hadde
mange praktiske problemer
knyttet til seg, sier Larsen som
så muligheter for å forbedre teknologien, patentere og kommersialisere den.
– Vi har vært så heldige at vi
har fått patent på noen helt spesielle isotoper, sier Larsen.
Forlenger levetid
Resultatene fra de første studiene av utprøving av Algetas produkt ble i sommer publisert i det
anerkjente amerikanske tids-

JACKPOT. Den lille norske legemiddelbedriften Algeta har klart å hente
inn 185 millioner kroner fra internasjonale tungvektere i venture-bransjen til sin forskning på en ny type kreftbehandling. – Hvis vi klarer å ta
frem et legemiddel, vil det virkelig være en fjær i hatten for oss, sier
gründer Roy H. Larsen. Foto: Elin Høyland

skriftet Clinical Cancer Research.
– Vi er nå i midterste fase av
studiene hvor vi forsøker å kartlegge effektene, sier Thomas
Ramdahl. Forsøk foregår ved sykehus i Sverige, England, Tyskland og Frankrike.
Deretter skal legemiddelet
testes på et enda større pasientgrunnlag for å få bekreftet resultatene, før et produkt kan
være på markedet tidligst i
2010. Produktet retter seg i første omgang mot prostatkreftpasienter som har fått spredning til skjelettet.
– Det man kan håpe på, er å
forlenge levetiden, samtidig
som man skal ha god livskvalitet. Det ville være et stort fremskritt for disse pasientene med
langt fremskreden sykdom, sier
Roy H. Larsen.
Planen er å utvikle flere produkter også for andre kreftformer.
ingrid.bjorklund@dn.no

Avventer
OSLO: Professor Sofie D. Fosså ved
Radiumhospitalet mener Algetas
forskning er spennende, men at det
fortsatt er langt igjen før man kan si
om middelet har den ønskede effekt.
– Dette er spennende absolutt.
Men mitt eget inntrykk er vel kanskje litt mindre entusiastisk enn
firmaets, sier Fosså som selv har
deltatt i Algetas kliniske studier.
Hun er en anerkjent ekspert på
prostatakreft både nasjonalt og
internasjonalt. Professoren har
sett såpass mange forsøk på å utvikle behandlinger for prostatakreft ende i skuffelse at hun avventer ytterligere studier av medisinen. – Vi trenger utprøving av nye
behandlingsformer for kreft, og
spesielt innen den type kreft det
her er tale om. På papiret ser det
lovende ut, men det gjenstår mye
tidkrevende forskning og arbeid.
Og at man er skeptisk nok, for det
er ikke så lett å vurdere effektene,
sier hun. (DN)

Obos og Skanska nærmer seg
slutten i Pilestredet Park i Oslo.
Onsdag solgte de 31 av de siste
50 leilighetene på en kveld.
De største og dyreste leilighetene gikk først. Etter mange år
med utvikling og bygging på
tomten til det gamle Rikshospitalet kunne utbyggerne for siste
gang invitere til salgsmøte onsdag kveld. Tilsammen har de to
partnerne 625 leiligheter på
området, og det er det siste bygget som nå selges før byggestart.
– Vi er veldig fornøyd fordi vi
fikk solgt alle de største og dyreste leilighetene på én og samme kveld, forteller informasjonssjef i Obos Åge Pettersen.
Tradisjonelt har store og dyre
nye leiligheter vært vanskeligere å selge så raskt.
Den dyreste leiligheten som
ble solgt, er en treroms på 70
kvadratmeter til 4.1 millioner
kroner inkludert garasjeplass.
Med en kvadratmeterpris på
59.100 kroner er det langt fra
gjennomsnittet på brukte Obosleiligheter. Igår slapp boligbyggelaget også sin statistikk for august, som viser at en gjennomsnittlig Obos-bolig nå omsettes
for 23.934 kroner. Det gir en
prisoppgang på 5,3 prosent så
langt i år. I forhold til samme periode ifjor gir det en prisvekst på
7,8 prosent. I forhold til juli er det
1,5 prosent opp.
Ferske tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at
boligprisene på landsbasis er 8,7
prosent høyere enn august ifjor
og tre prosent høyere enn i juli.
Eiendomsmegler i Exact Tor
Andre Vedvik gjennomførte salgene onsdag kveld.
– Vi synes det er svært hyggelig at vi fikk solgt alle de store
leilighetene så raskt, forteller
Vedvik. De største leilighetene
er firerommere på 87 kvadratmeter, og planløsningen er inndelt med tanke på utleie. Med to
bad kan det tredje soverommet
brukes som hybel.
Leilighetene tildeles etter
Obos-ansiennitet og selges til
fast pris med 70 prosent andel
fellesgjeld. Denne gangen hadde kjøperen som valgte først,
ansiennitet fra 1949.
– Vi ser at flere yngre kjøpte
noen av de større leilighetene.
Men vi har hele spennet i ansiennitet. En kjøper meldte seg
ikke inn i Obos før samme kveld,
sier Åge Pettersen.
Obos merker nå også konsekvensen av at borettslagsloven
ble revidert. Foreldre med lang
ansiennitet kan nå kjøpe leilighet for så å overdra den til barna
– uten å ha bodd i leiligheten selv.

