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Transcript Live Q and A Zealand Pharma with Adam Steensberg, the 15th of March 2023

Helge Larsen/PI-
redaktør

Denne Q&A starter kl. 15.

Helge Larsen/PI-
redaktør

Hej Adam, Er du online? :-)

Adam Steensberg Hej Helge, og god eftermiddag. Adam her. Tak, vi glæder os til at komme i gang :-)

Helge Larsen/PI-
redaktør

Godeftermiddag Adam Steensberg. Velkommen til. Vi er glade for, at have dig med
her til Q&A for at svare på spørgsmål fra investorerne på Proinvestor.com.

Helge Larsen/PI-
redaktør

Siden søndag aften er der kommet rigtig mange næsten enslydende spørgsmål ind til
denne Q&A omkring jeres engagement med Silicon Valley Bank, SVB. Vi har derfor
valgt, at sammenfatte disse i tre spørgsmål.

Helge Larsen/PI-
redaktør

Hvad er årsagen til at have 162,6 mio D.kr placeret i Silicon Valley Bank, SVB?

Adam Steensberg Vi har haft konti hos Silicon Valley Bank, eller SVB, siden 2019 hvor vi etablerede
vores amerikanske tilstedeværelse...

Adam Steensberg SVB er brugt af ca 40% af alt biotek i US og har således været et naturligt valg….

Adam Steensberg Vi har nu oprettet konti hos andre US banker.

Helge Larsen/PI-
redaktør

Hvilket risikovurderingsprincip anvender Zealand Pharma i forbindelse med placering
af kontantbeholdning og eventuelle værdipapirer?

Adam Steensberg Vi er og har været opmærksomme på at sikre en risiko spredning både mellem
forskellige banker og mellem kontanter og finansielle instrumenter…

Adam Steensberg det er jo også derfor at vi kun har 15% of vores midler hos SVB.

SMADK Er der erfaringer ifm SVB, der får betydning for andre bankaftaler, nuværende eller
fremtidige?

Adam Steensberg Vi tager selvfølgelig hele tiden bestik af de finansielle markeder og tilretter vores
bankforbindelse ift at styre risiko.

Helge Larsen/PI-
redaktør

Sædvanen tro i denne Q&A vil vi gerne have et kort rids af de de vigtige begivenheder
der er sket for selskabet samt de økonomiske hovedpunkter i Q4.

Adam Steensberg Ja, vi er meget tilfredse med fremdriften af vores pipeline i Q4...

Adam Steensberg De væsentligste punkter her var præsentationen af vægtabsdata for BI456906 i
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patienter med type 2 diabetes og afslutningen af Phase 1a for vores amylin analog….

Adam Steensberg De væsentlige fremskridt i vores fedmeprojekter følger 2 kvartaler hvor vi har haft
positive fase 3 data for både dasiglucagon i CHI og glepaglutide i SBS…

Adam Steensberg På den finansielle front var det vigtigt at vi styrkede vores balance med
kapitalrejsningen på ca 100 M USD.

Helge Larsen/PI-
redaktør

Kan du give os et ganske kort overblik på jeres aktuelle pipeline?

Adam Steensberg Ja...

Adam Steensberg Inden for sjældne sygdomme har vi dasiglucagon til CHI og glepaglutide til SBS…

Adam Steensberg her arbejder vi hen imod ansøgninger hos de amerikanske myndigheder i år….

Adam Steensberg Inden for fedme, forventer vi at BI præsenterer fase 2 data inden for de kommende
måneder og tager en beslutning om start af fase 3…

Adam Steensberg og så planlægger vi også at præsentere kliniske data for vores amylin analog…

Adam Steensberg og at sætte gang i nye kliniske studier inden for vores 3 interne fedme projekter
(amylin, dapiglutide og GIP)…

Adam Steensberg MHT type 1 diabetes skal vi indsende registreringsansøgningen for Zegalogue i
Europa…

Adam Steensberg og vi regner også med at vores partner Beta Bionics sætter gang i fase 3 forsøget
med dasiglucagon i et artificielt pancreas system…

Adam Steensberg Sidst men ikke mindst regner vi med at skubbe komplement C3 blokereren vi har i
samarbejde med Alexion hen mod det første kliniske studie.

EliotSpitzer Sanofi/Soliqua – Alle royalty indtægterne for Soliqua blev solgt til Royalty Pharma i
sept 2018. Men med udgangen af året 2022 er der fortsat 10 mio USD udestående i
den sidste rest af milepælesbetalinger. Hvilke kriterier skal opfyldes for at få udbetalt
de sidste 10 mio USD?

Adam Steensberg Vi har ikke guidet på de specifikke kriterier, men vi regner med at modtage denne
sidste milepæl i løbet af i år.

Munchi hvor stor en del af de 345M Eur milestone betalinger fra BI vil kunne komme til
udbtaling ved fase III opstart

Adam Steensberg Ja, tak for spørgsmålet, men ifølge vores aftale med BI må vi ikke guide på de
specifikke elementer og hvordan milepælsbetalingerne falder...
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Adam Steensberg Generel er der dog tale om udviklings, regulatorisk og kommercielle milepæle…

Adam Steensberg og jeg kan da nævne at vi fik 20M EURO da BI startede fase 2.

EliotSpitzer ZP har ingen 2023 revenue guidance men har expences på 800-900 mio DKK. ZP har
penge til at klare sig til medio 2024 men det er også oplyst at selskabet kan
gældsætte sig yderligere. Men i et ”perfekt storm”-scenario, hvor et par store
hændelser ikke lykkedes eller bliver udskudt i tid, kan denne usikkerhed om indtægt
får voldsomme konsekvenser. Hvad tiltag vil ZP gennemføre for at der efter 2023 er
bedre ”war-chest” beredskab for sikre aktionærer imod lav aktiekurs, hvor emission
bliver dyr?

Adam Steensberg Vi guider som du nævner ikke på indtægter da størrelse og timing er usikker...

Adam Steensberg Det er dog klart, som sagt, at der er flere muligheder for at få indtægter fra
eksisterende samarbejder og så selvfølge eventuelle nye samarbejder...

Adam Steensberg Som en del af risikostyring og ”worst case” scenarios har vi selvfølgelig mulighed for
at reducere/ udskyde nogle af vores investeringer i projekterne og således også
forlænge runway.

EliotSpitzer I den oprindelig Oberland låneaftale var der er mulighed for at få adgang til et lån på
yderligere 50 mio $ i perioden mellem godkendelse af glepaglutide (behandling af
korttarmssyndrom) og 31/12 2023. Dette er i et tillæg senere justeret. Men er der i den
opdateret låneaftale fortsat et krav om at glepaglutide skal være godkendt inden 31/12
2023 for at få adgang til en dele af lånet?

Adam Steensberg Vi har stadig mulighed for en evt udvidelse af låneaftalen med Oberland og der er
selvfølgelig også andre strukturer man kan kigge ind i hvis det skulle blive nødvendigt.

Stroka Hvordan går det med Zegalogue og hvornår kan der forventes estimater på salget
fremover?

Adam Steensberg Det vil være op til Novo Nordisk at give den guidance, men generelt er det et mindre
produkt og bliver nok heller ikke en meget væsentlig del af Zealands fremtidige
indtægter…

Adam Steensberg Vi er ansvarlige for registreringsansøgningen i EU og vi forventer stadig at Novo vil
drive en bredere lancering af produktet.

Stroka I den bedste af alle verdener hvornår Zealand Pharma i samarbejde med Böhringer
Engelheim have et fedmemiddel på markedet?

Adam Steensberg Vi kan ikke guide på de specifikke tidslinjer til BI456906…

Adam Steensberg men helt andre firmaer har brugt ca 2 år i fase 3 inden registreringsansøgning som jo
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tager yderligere 12 måneder.

SMADK Der er forståeligt meget interesse for fedmebehandling og Zealand Pharmas pipeline,
men hvordan går det med interessen for SBS og parterskabsaftale?

Adam Steensberg Der er stadig en rigtigt god interesse…

Adam Steensberg men som vi har meldt ud forventer vi ikke at åbne data rum før vi har alle data inde….

Adam Steensberg Vores første prioritet for partner diskussioner er dasiglucagon til CHI hvor vi regner
med at åbne et data rum inden for de næste par måneder.

EliotSpitzer Nu er der flere potentielle partner diskussion for forskellige produkter i spil for
øjeblikket. Er det ikke en fordel at identificere en partner inden eventuelt indsendelse
til lægemiddel-myndigheder, såsom US FDA, fordi dermed kan partneren få
indflydelse for produkt-resuméet, som er så afgørende for positionen af lægemidlet på
markedet?

Adam Steensberg Ja tak for spørgsmålet…

Adam Steensberg Det giver mening at få en partner ombord noget tid før en evt produkt godkendelse og
lancering så alle planer kan blive koordineret….

Adam Steensberg Når det gælder CHI er vi allerede i gang med flere kommercielle forberedelser...

Adam Steensberg Det er data som styrer produktresumeet og her har vi en del erfaring med FDA så
føler at vi er godt klædt på til også at drive den del.

Munchi hvad er årsagen til i ændrer strategi og lægger ease 2 og 3 sammen ? I sep blev det
udmeldt at ease 2 data ville blive oplyst inden årsskriftet

Adam Steensberg Vi har som sådan ikke lagt de 2 studier sammen….

Adam Steensberg Den væsentligst ændring er at vi har besluttet at vente med at afblænde EASE-2 indtil
vi har 24 ugers data for alle personer….

Adam Steensberg Specifikt vil det give bedre svar på hvordan de patienter som var på placebo i EASE-1
klarer sig når de kommer på aktiv behandling og vil derfor kunne styrke den kliniske
profil.

EliotSpitzer Det fremgår ikke af Årsrapporten 2022 eller af andre børsmeddelser at Breye
Therapeutics (CEO Ulrik Mouritzen) og Zealand Pharma har en aftale om
Danegaptide. Men er det korrekt at der er indledt en eller anden form for samarbejde
for at se på Danegaptide indenfor indikationerne diabetisk retinopati (DR) og
aldersrelateret makuladegeneration (AMD)?

Adam Steensberg Det er korrekt at der er en aftale, men vi mener ikke at den er af væsentlig betydning
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for vores værdihistorie. Hvis dette skulle ændre sig, vil vi kommunikere omkring det.

EliotSpitzer Planlægger Zealand Pharma selv at udvikle ZP10000 frem imod en inflammatorisk
tarmsygdom indikation eller vil en partner som eksempelvis Takeda være oplagt at
udvikle samme med? – Det er vel ikke muligt for Zealand at udvikle alle de forskellige
ZP lægemiddel-kandidater selv.

Adam Steensberg Med den nye strategi er vi åbne over for at etablere samarbejder også i
udviklingsfasen og nok gerne inden fase 3 når det gælder en indikation som IBD.

SMADK 2023 er endnu et begivenhedsrigt år og som mangeårig aktionær har det aldrig været
mere spændende med de kommende nyheder. Kan det mærkes på stemning og
internt miljø, at firmaet er i en spændende periode?

Adam Steensberg Enig…

Adam Steensberg og jeg føler også at der en rigtig god stemning internt…

Adam Steensberg og eksternt når vi mødes med investorer både i Danmark og udlandet….

Adam Steensberg Det er klart at de fleste specialist investorer har et stort fokus på mulighederne inden
for vores fedme portefølje.

SMADK Kan du kommentere på dit og andre fra ledelsens aktiesalg? Sidst så vi desværre en
negativ påvirkning på kursen, og det kan opfattes som et negativt signal.

Adam Steensberg Ja, jeg solgte aktier i tirsdags i en åben trading window...

Adam Steensberg og på torsdag købte jeg 65.000 warrants til ca. 6,5 millioner DKK.

Helge Larsen/PI-
redaktør

Sidste spørgsmål.

exitnu Tillykke med succesen henover hele Zealand Pharma-pipelinen som langsomt og
sikkert forhåbentligt kommer til at have en positiv indvirkning for mange
behandlingskrævende patienter over alt i verdenen – samt selvfølgelig (også) ej at
forglemme, alle os aktionærer. Hvor står Zealand Pharma om 5 år?

Adam Steensberg Jeg har høje forventninger til Zealand, og håber på at vi kommer til at hjælpe mange
patienter...

Adam Steensberg Og så glemmer vi aldrig vores loyale aktionærer.

Helge Larsen/PI-
redaktør

Tusinde tak Adam for mange gode, præcise og informative svar. Vi ser frem til den
næste Q&A efter aflæggelse af regnskabet for Q1. :-)

Adam Steensberg Tak for gode spørgsmål og fortsat god dag til alle! Glæder os til Q1 :-)
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Helge Larsen/PI-
redaktør

Denne Q&A er afsluttet.
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