ABLYNX ZAL HALFJ AARRESULTATEN VOOR 2008 MEEDELEN
OP 28 AUGUSTUS 2008

GENT, België, 21 augustus 2008 – Ablynx, [Euronext Brussels: ABLX] , een pionier in het
onderzoek naar en de ontwikkeling van Nanobodies®, een nieuwe klasse van therapeutische
proteïnen afgeleid van antilichamen, zal haar halfjaarresultaten voor 2008 meedelen op 28
augustus 2008.
Dr Edwin Moses, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Ablynx, zal op 28 augustus
2008 om 14:00 Centraal Europese Tijd (CET) in een persconferentie en audio en webconferentie
de halfjaarresultaten voor 2008 toelichten, gevolgd door een vraag & antwoordsessie.
Telefoon en webconfer entiedetails:
De telefoonconferentie kan worden bijgewoond op het nummer +32 (0)2 401 53 06  5 tot 10
minuten voor aanvang. De webconferentie zal on line toegankelijk zijn op onze website
http://www.ablynx.com/investorrelations/eventsandpresentations.php
onder
‘Investor
Relations/Events and Presentations’.
Een herhaling van de telefoonconferentie zal beschikbaar zijn tot 30 dagen na opname op het
nummer +32 (0)2 401 89 89 met PIN code 240467#.
einde
Over Ablynx [Eur onext Br ussels: ABLX] – http://www.ablynx.com
Ablynx is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op het onderzoek naar en de
ontwikkeling van Nanobodies®, een nieuwe klasse van therapeutische proteïnen, op basis van
fragmenten van enkeldomein antilichamen, voor diverse ernstige en levensbedreigende
menselijke ziekten. Ablynx werd opgericht in 2001 in Gent en telt momenteel meer dan 180
werknemers. Ablynx sloot een succesvolle initiële beursintroductie (IPO) af op Euronext Brussels
[ABLX] op 7 november 2007.
Ablynx ontwikkelt een portfolio van op Nanobody®gebaseerde therapeutische programma’s voor
diverse belangrijke ziektegebieden, met inbegrip van ontstekingen, trombose, oncologie en de
ziekte van Alzheimer. Nanobodies® werden gegenereerd tegen meer dan 100 verschillende
ziektedoelwitten. Effectiviteitsgegevens werden bekomen in 20 in vivo modellen voor
Nanobodies® voor een waaier van verschillende doelwitten.
Ablynx heeft een omvangrijke octrooipositie in het domein van Nanobodies® voor toepassingen
in de gezondsheidszorg en bezit de exclusieve en wereldwijde rechten op meer dan 50 families
van toegekende octrooien en lopende octrooiaanvragen, met inbegrip van de “Hamers”octrooien
die de basisstructuur, de samenstelling, de aanmaak en het gebruik van Nanobodies® beschrijven.

Ablynx heeft lopende onderzoeksovereenkomsten en belangrijke samenwerkingsakkoorden met
verscheidene grote farmaceutische bedrijven, waaronder Boehringer Ingelheim, Wyeth
Pharmaceuticals en Novartis. Ablynx bouwt een uiteenlopende en brede portfolio van
therapeutische Nanobodies® uit, zowel via deze samenwerkingsovereenkomsten als via haar
eigen interne onderzoeksprogramma’s. In mei 2008 is Ablynx begonnen met een meervoudige
dosis Fase 1b studie voor haar eerste programma, een antitromboticum (ALX0081), en wordt
rechtstreeks toegediend aan patiënten, eerder dan aan gezonde vrijwilligers. Een ander
programma waarvoor met een partner wordt samengewerkt, bevindt zich momenteel in een
vergevorderd preklinisch ontwikkelingsstadium.
Nanobody® is een geregistreerde merknaam van Ablynx NV.
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