ABLYNX DEELT HALFJAARRESULTATEN 2008 MEE
GENT, België, 28 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, heeft vandaag haar resultaten meegedeeld voor de eerste helft van 2008, afgesloten
op 30 juni 2008 en opgesteld overeenkomstig IAS 34 „Tussentijdse Financiële Verslaggeving‟ zoals
aanvaard binnen de EU.
Hoogtepunten eerste helft 2008
o
o
o
o
o
o
o
o

Startte een Fase Ib studie in patiënten voor ALX-0081 in mei
Startte 5 nieuwe Nanobody® programma‟s in de eerste helft van 2008 en is op weg om de
doelstelling van 6-8 nieuwe programma‟s te bereiken in 2008
36% stijging in inkomsten tot €6,2 miljoen voor de eerste zes maanden (2007: €4,5 miljoen)
Een subsidie van €0,7 miljoen voor onderzoek naar “Novel uses of Nanobodies®” werd door
de Vlaamse overheid toegekend in april
Ontving een mijlpaalbetaling van Novartis in februari
Breidde personeelsbestand uit met 25 personen, wat een totaal geeft van 173 op 30 juni
Ontwikkelde plannen voor toekomstige faciliteitsuitbreiding
€115,3 miljoen liquide middelen op 30 juni 2008

Boehringer Ingelheim heeft op 21 augustus ook de verlenging van de onderzoekstermijn voor de
samenwerking voor de ziekte van Alzheimer bevestigd.
Vooruitzichten voor 2008
De Vennootschap streeft ernaar om haar meervoudige dosis Fase Ib studie in patiënten voor ALX0081 te voltooien in het vierde kwartaal. Ze voorziet ook om met de voorbereidingen voor de Fase II
ontwikkeling te starten door met de regulerende overheid overleg te plegen voor het einde van het jaar.
Als onderdeel van de Ablynx strategie om de voordelen van Nanobodies® te exploiteren en om
bijkomende potentiële markten aan te boren, is ze ook gestart met de ontwikkeling van ALX-0681,
een subcutane toedieningsvorm voor ALX-0081 en ze plant om een IND(*)-equivalente aanvraag in te
dienen voor ALX-0681 tegen eind 2008.
(*)

IND (Investigational New Drug Application): Aanvraag voor nieuwe experimentele geneesmiddelen

70% van Ablynx‟ middelen voor O&O zijn bestemd voor de ontwikkeling van haar eigen interne
pijplijn. In de tweede helft van 2008 zal Ablynx haar eigen productpijplijn verder ontwikkelen door
andere Nanobodies® naar preklinische studies te brengen. De Vennootschap zal ook haar doel bereiken
om 6-8 nieuwe interne onderzoeksprogramma‟s op te starten voor het einde van dit jaar. Bovendien
zal ze haar eigen technologieplatform verder ontwikkelen en de belangrijke voordelen van
Nanobodies® exploiteren in gebieden zoals alternatieve toedieningsmethodes en zal ze Nanobodies®
genereren tegen doelwitten die specifiek moeilijk toegankelijk zijn voor monoklonale antilichamen.
Als onderdeel van haar samenwerkingsakkoorden zal Ablynx ook Nanobodies® naar preklinische
studies brengen. De Vennootschap verwacht ook dit jaar nog mijlpaalbetalingen van deze bestaande
samenwerkingen. Ze plant ook om een samenwerking aan te gaan waarin risico‟s en opbrengsten

gedeeld zullen worden voor de gezamenlijke ontwikkeling van Nanobodies® waar ze, voor het eerst,
de mogelijkheid zal krijgen in winstdeelname van gecommercialiseerde producten.
Bij de halfjaarresultaten en de zeer positieve vooruitgang die Ablynx in het eerste halfjaar heeft
gemaakt, voegde Dr Edwin Moses, Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO, toe:
“We hebben belangrijke vooruitgang geboekt in het eerste halfjaar van 2008 voor zowel onze interne
therapeutische programma‟s als in onze samenwerkingsakkoorden. Ons eerste programma, ALX0081, startte in mei 2008 Fase Ib studie in patiënten en we zijn tot op heden tevreden met de
vooruitgang ervan. We streven ernaar om ons eerste programma verder voorwaarts te brengen en om
ons tweede IND equivalent in te dienen nog vóór het eind van dit jaar voor de subcutane
toedieningsvorm van ALX-0081 (ALX-0681). Daarnaast zullen we onze pijplijn verder ontwikkelen
en zullen we 6 tot 8 nieuwe onderzoeksprogramma‟s opstarten dit jaar. We zijn vooral tevreden met
de vooruitgang in onze samenwerking met Boehringer Ingelheim en Wyeth. Onze strategie bestaat
eruit om verder een evenwichtig deel van onze middelen te besteden aan belangrijke strategische
collaboraties, terwijl we gelijktijdig ook aanzienlijk zullen investeren in onze eigen pijplijn. Om die
reden hebben we beslist om onze samenwerking met Proctor & Gamble Pharmaceuticals, afgesloten in
2004, af te bouwen en daarom zijn we met Procter & Gamble Pharmaceuticals overeengekomen om
één van de twee onderzoeksprogramma‟s waaraan we samen hebben gewerkt stop te zetten. We
hebben weer met succes onze eigen middelen doen toenemen in deze periode en we hebben
belangrijke stappen gezet in het vinden van gepaste infrastructuur voor de verdere groei van de
onderneming. In tijden van relatieve financiële tumult is onze sterke kaspositie een beslissend

competitief voordeel.”
__________

FINANCIËLE INFORMATIE
De geconsolideerde tussentijdse jaarrekening voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2008 werd
opgesteld overeenkomstig IAS 34 ‟Tussentijdse Financiële Verslaggeving‟ zoals goedgekeurd door de
EU. Ze bevat niet alle informatie die vereist is voor een volledige jaarrekening en moet dan ook
gelezen worden samen met de jaarrekening voor het jaar afgesloten op 31 december 2007. De
jaarrekening wordt weergegeven in duizend Euro (tenzij anders vermeld).

Analyse van de bedrijfsresultaten
De tabellen hierna bevatten informatie met betrekking tot de resultaten van de Vennootschap voor de
jaren eindigend op 30 juni 2007 en 2008.
Inkomsten
De inkomsten stegen met 36% van €4,5 miljoen tot €6,2 miljoen. Deze stijging was te wijten aan een
stijging van ongeveer €1,6 miljoen in de inkomsten uit onderzoek en ontwikkeling, hoofdzakelijk als
gevolg van de samenwerkingsovereenkomsten met Novartis, Wyeth Pharmaceuticals, Boehringer
Ingelheim en P&G Pharmaceuticals.
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling
De kosten voor onderzoek en ontwikkeling stegen met 52% tot €12,9 miljoen (2007: €8,5 miljoen).
Deze stijging was vooral te wijten aan een stijging van €1,7 miljoen in personeelskosten, aangezien
het aantal onderzoeks- en ontwikkelingsmedewerkers op eind juni 2008 is gestegen tot 143. Deze
kosten vertonen tevens een stijging in laboratoriumkosten, huur, afschrijvingen en externe
ontwikkelingskosten.

Algemene en administratieve uitgaven
De algemene en administratieve kosten stegen met €0,8 miljoen tot €3,4 miljoen (2007: €2,6 miljoen).
Deze stijging was voornamelijk te wijten aan een stijging van €0,7 miljoen in administratieve erelonen
en algemene kosten.
Financiële inkomsten
De financiële inkomsten omvatten vooral intresten uit termijndeposito‟s. De financiële inkomsten
stegen met ongeveer €2,3 miljoen tot €2,7 miljoen (2007: €0,4 miljoen). De stijging was voornamelijk
te wijten aan hogere inkomsten op deposito‟s t.g.v. de opbrengst van €85 miljoen van de beursgang
eind 2007.
Verlies over de periode
Als gevolg van het voorgaande steeg het verlies van de Vennootschap tot €7,5 miljoen (2007: €6,2
miljoen).

BALANS
De vaste activa van de Vennootschap omvatten immateriële vaste activa (een portefeuille van
octrooien en technische licenties) en materiële vaste activa (laboratorium- en kantooruitrusting van de
Vennootschap). De stijging in vaste activa is hoofdzakelijk te wijten aan de aankoop van
laboratoriumuitrusting.
De vlottende activa van de Vennootschap bestaan vooral uit handelsvorderingen, liquide middelen en
kasequivalenten. De stijging in 2008 is voornamelijk het gevolg van de stijging in de liquide middelen
en de kasequivalenten t.g.v. de ophaling van €85 miljoen met de beursgang in november 2007.
De kortetermijnschulden van de Vennootschap houden verband met uitgestelde opbrengsten uit
samenwerkingsovereenkomsten en handelsschulden. De daling is het gevolg van de daling in
uitgestelde opbrengsten en lagere uitstaande handelsschulden.
De langetermijnschulden van de Vennootschap zijn het gevolg van een leasingcontract en een
leningscontract.

KASSTROMEN
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vertegenwoordigde een netto-uitstroom van €9,7 miljoen in de
eerste helft van 2008 (2007: netto-uitstroom van €6,5 miljoen), voornamelijk het gevolg van een hoger
verlies in de periode (€1,3 miljoen) en een vermindering van handelsschulden en uitgestelde
opbrengsten.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten vertegenwoordigde een netto-uitstroom van €1,6 miljoen in
2008 (2007: €0,7 miljoen). Deze wijziging was voornamelijk het gevolg van de gestegen investeringen
in laboratorium- en kantooruitrusting.
De kasstroom uit financieringsactiviteiten vertegenwoordigde een netto-instroom van €0,2 miljoen in
de eerste helft van 2008 (2007: €20,0 miljoen). De netto-instroom van €0,3 miljoen is te wijten aan de
uitoefening van warranten en de uitstroom van €0,1 miljoen aan terugbetalingen van leningen. De
instroom in 2007 was het gevolg van het opvragen van de resterende schijf van €20 miljoen t.g.v. de
kapitaalsverhoging van de Vennootschap in augustus 2006.
We verwijzen naar de website http://www.ablynx.com/investorrelations/financialreports.php voor de
halfjaarresultaten.

1. Verkorte jaarrekening - 30 juni 2008
1.1

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS (IN DUIZEND EURO)

Per
30 juni 2008

Vaste activa

Per
31december 2007

4.212

3.505

841

751

3.371

2.754

119.993

130.831

Handelsvorderingen

2.079

2.082

Overige vlottende activa

2.034

1.037

544

1.223

115.336

126.489

Totaal activa

124.205

134.336

Eigen vermogen

101.247

108.175

Aandelenkapitaal

62.423

61.970

Uitgiftepremies

88.851

88.851

1.670

1.551

(51.697)

(44.197)

30

61

30

61

22.928

26.100

58

112

Handelsschulden

3.803

5.223

Overige kortetermijnschulden

1.638

1.689

17.429

19.076

23.077

26.161

124.205

134.336

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa

Verkregen opbrengsten en over te dragen kosten
Geldmiddelen en kasequivalenten

Op aandelen gebaseerde betalingen
Overgedragen verlies
Langetermijnschulden
Leningen
Kortetermijnschulden
Leningen

Over te dragen opbrengsten
Totaal schulden
Totaal eigen vermogen en schulden

1.2 VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING ( IN DUIZEND EURO)

Periode eindigend
op 30 juni
2008

2007

Opbrengsten:
Onderzoek en ontwikkeling
Subsidies
Totaal opbrengsten
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling
Algemene en administratieve kosten
Totaal bedrijfskosten
Andere bedrijfsopbrengsten/(kosten)
Bedrijfsresultaat
Financiële opbrengsten (netto)
Verlies vóór belastingen
Inkomstenbelasting
Verlies van de periode
Gewoon en verwaterd verlies per aandeel na samenvoeging

5.828

4.181

352

349

6.180

4.530

(12.947)

(8.491)

(3.439)

(2.611)

(16.386)

(11.102)

0

4

(10.206)

(6.568)

2.706

409

(7.500)

(6.159)

0

0

(7.500)

(6.159)

(0,21)

(0,26)

1.3 VERKORT

GECONSOLIDEERD

VERMOGEN (IN DUIZEND

MUTATIEOVERZICHT

VAN

HET

EIGEN

EURO)

Aandeelkapitaal

Uitgiftepremies

Op aandelen
gebaseerde
betalingen

Overgedragen
verlies

Totaal
eigen vermogen

Saldo op 31 december 2006

24.416

26.530

780

(31.675)

20.051

Opgevraagd niet-volstort kapitaal

20.004

Uitoefening van warrants

134

(29)

Op aandelen gebaseerde betalingen

406

Uitgiftepremie

5

Verlies van de periode

(6.159)

Saldo op 30 juni 2007

44.554

26.535

Kapitaalverhoging

22.880

62.316

Uitgiftekosten van aandelen

(5.463)

Uitoefening van warrants

1.157

34.412

7

Op aandelen gebaseerde betalingen

387

Verlies van de periode

(6.363)

Saldo op 31 december 2007

61.970

Uitgiftekosten van aandelen

(14)

Uitoefening van warrants

465

88.851

1.551

(44.197)

108.175

(135)

Op aandelen gebaseerde betalingen

255

Verlies van de periode

Saldo op 30 juni 2008

(37.834)

(7.501)

62.421

88.851

1.671

(51.698)

101.245

1.4 VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (IN DUIZEND EURO )

Periode eindigend
op 30 juni
2008

2007

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Verlies vóór inkomstenbelastingen

(7.500)

(6.159)

59

79

876

375

0

0

255

406

(2.702)

(412)

(315)

(140)

(3.115)

(1.077)

(12.442)

(6.928)

(3)

(3)

2.704

415

0

0

(9.741)

(6.516)

(1.470)

(726)

0

0

(174)

0

(1.644)

(726)

0

20.009

315

105

0

10

Terugbetalingen van leningen

(84)

(82)

Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten

231

20.042

Nettostijging (daling) in geldmiddelen en kasequivalenten

(11.154)

12.800

Geldmiddelen en kasequivalenten per begin periode

126.489

25.799

Geldmiddelen en kasequivalenten per einde periode

115.335

38.599

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen van immateriële vaste activa
Afschrijvingen van materiële vaste activa
(Winst)/verlies uit de verkoop van materiële vaste activa
Kosten van op aandelen gebaseerde betalingen
Financiële opbrengsten-netto
Netto bewegingen in handelsvorderingen en overige vorderingen
Netto bewegingen in handelsschulden en overige schulden
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Betaalde rente
Ontvangen rente
Betaalde inkomstenbelasting
Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Aankopen van materiële vaste activa
Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa
Aankopen van immateriële vaste activa
Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Opbrengsten uit de uitgifte van gewone aandelen
Opbrengsten uit de uitoefening van warrants
Opbrengsten uit leningen

Over Ablynx [Euronext Brussels: 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 enkel-domein 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. Belangrijk is dat Nanobodies®, die van nature voorkomen bij lama‟s, een zeer hoge
homologie hebben met mensen. Effectiviteitsgegevens werden bekomen in 20 in vivo modellen voor
Nanobodies® voor een waaier van verschillende doelwitten. Haar lead programma, ALX-0081, een
nieuw antitromboticum bevindt zich in een meervoudige dosis Fase Ib studie in patiënten. ALX-0681,
ook een nieuw antitromboticum, bevindt zich in een vergevorderd preklinisch ontwikkelingsstadium.
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. De Vennootschap zet 70% van haar 0&0 personeel in om haar interne
portefeuille snel verder te ontwikkelen en heeft slechts minder dan 2% van de doelwitten die voor
Nanobodies® toegankelijk zijn gepartnerd. In December 2007 heeft Ablynx finale Fase I resultaten
aangekondigd voor haar eerste programma, een product tegen trombose (ALX-0081). 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.
Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met:
College Hill Life Sciences voor het Verenigd Koninkrijk/internationale media:
Sue Charles, Justine Lamond, John Mc Intyre
t: +44 (0)20 7457 2020
f: +44 (0)20 7866 7900
e: ablynx@collegehill.com
Ablynx:
Dr Edwin Moses
Voorzitter en CEO
t: +32 (0)9 262 00 07
m: +44 (0)7771 954 193 / +32 (0)473 39 50 68
e: edwin.moses@ablynx.com

Eva-Lotta Allan
Chief Business Officer
t: +32 (0)9 262 00 75
m: +32 (0)475 78 36 21 / +44 (0)7990 570 900
e: eva-lotta.allan@ablynx.com
Wim Ottevaere
Chief Financial Officer
t: +32 (0)9 262 00 08
e: wim.ottevaere@ablynx.com

