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UNEEG medical investerede i udvikling og kommercialisering i 2020/21
UNEEG medical har opfundet og udviklet et implantat med avancerede elektroder og computer-algoritmer, der
konstant monitorerer hjernen og kortlægger epileptiske anfald. Med lanceringen af en ny cloudløsning gøres
dialogen mellem patient og læge uafhængig af et fysisk møde, idet data kan sendes automatisk til lægen, som
kan justere patientens behandling og medicinering. UNEEG medicals positive teknologiske og kommercielle
udvikling fortsatte i regnskabsåret 2020/21, hvor virksomheden iværksatte kliniske studier og investerede
markant i kommercialisering gennem skalering af organisationen og indtræden på de nye markeder Tyskland,
Østrig og Holland. I Schweiz fik den første patient indopereret et implantat via sin sundhedsforsikring i det nye
regnskabsår.

Med lanceringen i de nye markeder og fremdrift for de eksisterende salgsaktiviteter i Storbritannien og
Danmark, accelererede UNEEG medical i anden del af regnskabsåret den igangværende
kommercialiseringsindsats og de kliniske aktiviteter i både Europa og USA. Den positive udvikling er sket i en
periode præget af COVID-19.
”Vi har gjort store fremskridt i arbejdet med at transformere UNEEG fra en forskningsorganisation til en
virksomhed med et stærkt kommercielt potentiale og konkrete aftaler med hospitaler i flere lande.
Arbejdsvilkårene siden marts 2020 og langt ind i første del af regnskabsåret 2020/21 var dog særdeles vanskelige
grundet COVID-19 med globale nedlukninger, som også medførte rejserestriktioner og umuliggørelse af
personlige besøg hos læger og hospitalsindkøbere i Europa – besøg, som er essentielle i forbindelse med en så
ny teknologi som UNEEG EpiSight™,” siger Torben Sandgren, administrerende direktør i UNEEG medical.
I juni 2021 nåede UNEEG medical en milepæl for de kliniske aktiviteter med iværksættelsen af et afgørende
amerikansk studie af virksomhedens produkt under en ’IDE’ (Investigational Device Exemption) fra den
amerikanske lægemiddelstyrelse FDA. Studiet gennemføres i samarbejde med anerkendte epilepsi-eksperter fra
University of Pennsylvania og Mayo Clinic i Minnesota, USA samt Freiburg Universitetshospital i Tyskland, hvor
en række personer med epilepsi allerede har fået indopereret implantatet der optager hjernens EEG-signaler.
Efter regnskabsårets afslutning nåede UNEEG medical yderligere to væsentlige milepæle i bestræbelserne på at
opnå tilskudsberettigelse i de europæiske markeder. Sundhedsmyndighederne i et af Europas største lande
tildelte en væsentlig bevilling til UNEEG medical og samarbejdspartnere til evaluering af den kliniske værdi af
virksomhedens produkt. Derudover blev virksomhedens produkter godkendt til tilskudsprogrammet NUB (Neue
Untersuchungs und Behandlungsmethoden) i Tyskland, så en række epilepsi-hospitaler kan opnå tilskud til
patienter fra delstaternes sundhedsforsikringsprogrammer.
”Vi arbejder målrettet med at dokumentere fordelene ved vores produkter og glæder os over de mange positive
tilbagemeldinger fra europæiske og amerikanske hospitaler og de vigtige milepæle, vi har opnået med
bevillinger og formelle forstadier til egentlig tilskudsberettigelse i en række europæiske lande. Vi investerer
fortsat i at kunne hjælpe de mange epilepsipatienter i verden, og vi glæder os over den fortsatte opbakning fra
vores ejer,” siger Torben Sandgren.
I regnskabsåret 2020/21 steg UNEEG medicals omkostningsførte investeringer til 26 mio. kr. som følge af fortsat
udvidelse og styrkelse af R&D-afdelingen. Derudover flyttede virksomheden til et nyt hovedkontor i Allerød og
udvidede antallet af medarbejdere med over en tredjedel til 75 som følge af styrkelsen af udviklings- og
salgsstyrken. I forlængelse af de betydelige investeringer i R&D og kommercialisering udgjorde resultatet efter
skat -89 mio. kr. i overensstemmelse med ledelsens forventninger.
UNEEG medical vil fortsætte med at investere i forskning, udvikling, kliniske forsøg, organisationsudvikling og
kommercialisering i regnskabsåret 2021/22, hvor resultatet før skat ventes at udgøre et tab på 125-150 mio. kr.

Virksomheden har indgået en finansieringsaftale med ejeren, T&W Medical A/S, om at konvertere gæld for 348
mio. kr. til egenkapital med henblik på at støtte udviklingsaktiviteterne og den fremtidige vækst.
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