ABLYNX EN MERCK SERONO SLUITEN EEN OVEREENKOMST VOOR
GEZAMENLIJK ONDERZOEK NAAR EN ONTWIKKELING VAN
NANOBODIES®
Ablynx en Merck Serono dragen in dezelfde mate bij aan het onderzoek naar en de
ontwikkeling van Nanobodies® voor de behandeling van twee doelwitten in kanker en
immunologie en delen in gelijke mate de winst
Gent, BELGIË, 4 september 2008 - Ablynx, [Euronext Brussels: ABLX], een pionier in het
onderzoek naar en de ontwikkeling van Nanobodies®, een nieuwe klasse van therapeutische eiwitten
afgeleid van antilichamen, heeft vandaag meegedeeld dat ze een overeenkomst heeft gesloten met
Merck Serono, een divisie van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, voor het gezamenlijk onderzoek
naar en de ontwikkeling van Nanobodies® tegen twee doelwitten in kanker en immunologie. De
overeenkomst omvat een vooruitbetaling waarbij Ablynx €10 miljoen ontvangt.
Nanobodies® zijn een nieuwe klasse van therapeutische eiwitten die de unieke structurele en
functionele eigenschappen bevatten van enkel-domein antilichamen die van nature voorkomen. De
partners zullen samenwerken om geneesmiddelen, gebaseerd op Nanobodies®, te onderzoeken en te
ontwikkelen tegen twee ziektedoelwitten, gebruik makend van de belangrijke voordelen van
Nanobodies® tegenover conventionele antilichamen en andere fragmenten.
In het kader van de overeenkomst zullen beide bedrijven alle kosten voor onderzoek en ontwikkeling
in gelijke mate dragen. Als Ablynx aan elk programma in dezelfde mate bijdraagt, zal ze in
aanmerking komen voor een winstdeelname van vijftig percent. Bovendien zal Ablynx de optie
hebben om tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s geheel of gedeeltelijk uit een van de
programma’s te stappen. In dit geval zou de Vennootschap in aanmerking komen om ofwel een
beperkte winstdeelname, in geval van gedeeltelijk uitstappen, ofwel mijlpaalbetalingen en royalties op
potentiële verkoop te ontvangen, in geval van geheel uitstappen. Het totaal bedrag aan
mijlpaalbetalingen voor ontwikkeling en commercialisatie, afhankelijk van het al dan niet afzien van
deelname aan de programma’s door Ablynx, zou kunnen oplopen tot €325 miljoen indien een product
voor meerdere indicaties zou worden goedgekeurd op alle grote markten.
“Deze samenwerking versterkt onze verbintenis om innovatieve behandelingen aan te bieden in
gebieden waar een dringende medische behoefte is,” zei Dr Bernhard Kirschbaum, Executive Vice
President Research van Merck Serono. “We geloven dat Nanobodies® het potentieel bezitten om tot
innovatieve geneesmiddelen te leiden die de beste kenmerken van monoclonale antilichamen en kleine
molecules combineren, en we kijken ernaar uit om samen te werken met Ablynx.”
“We zijn zeer verheugd om deze samenwerking aan te gaan met Merck Serono, een erkend
wereldleider op vlak van de behandeling van kanker en op het vlak van immunologietherapieën. Dit
type van samenwerking waarin risico’s en opbrengsten zullen worden gedeeld, benadrukt Ablynx’
groeiende mogelijkheden en samenwerkingsstrategie waarbij we met behulp van de middelen en
expertise van onze partners onze Nanobodies® sneller naar de kliniek kunnen brengen, terwijl we een

gelijk deel in de gecreëerde waarde behouden”, voegde Dr Edwin Moses, CEO en Voorzitter van
Ablynx, eraan toe.

-eindeOver Merck Serono
Merck Serono is de divisie voor innovatieve geneesmiddelen van Merck, een wereldwijde onderneming actief in
de farmaceutische en chemische sector. Merck Serono, met hoofdkantoor in Genève, Zwitserland, is actief op het
gebied van onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve geneesmiddelen waaronder
biofarmaceutica voor de behandeling van een breed scala aan medische aandoeningen. De Noord-Amerikaanse
tak van de onderneming is actief in de Verenigde Staten en Canada onder de naam EMD Serono.
Merck Serono brengt toonaangevende producten op de markt ter behandeling van patiënten met kanker
(Erbitux®), multiple sclerose (Rebif®), infertiliteit (Gonal-f®), endocriene en cardio-metabolische aandoeningen
(Glucophage®, Concor®, Saizen®, Serostim®), als ook psoriasis (Raptiva®).
Merck Serono’s jaarlijkse budget van rond de €1 miljard voor research & development, geeft een indicatie van
de commitment van de onderneming om haar therapeutische gebieden specialisatie-gericht uit te breiden voor
ondermeer neurodegeneratieve aandoeningen, oncologie, fertiliteit en endocrinologie, alsook voor de nieuwe
gebieden die mogelijk voortkomen uit onderzoek naar en ontwikkeling in auto-immune en inflammatoire
ziekten.

Over Merck
Merck is een wereldwijd farmaceutisch en chemisch bedrijf met een totale omzet van €7,1 miljard in 2007, een
geschiedenis die terug te voeren is tot 1668. Merck heeft 31.946 werknemers in 60 landen. Aan de basis van het
succes van Merck staan innovaties verwezenlijkt door ondernemend personeel. De operationele activiteiten van
Merck vallen onder de overkoepelende organisatie van Merck KGaA, waarin de familie Merck een belang heeft
van ongeveer 70 % terwijl de resterende 30 % in handen is van andere aandeelhouders. In 1917 werd de
Amerikaanse dochteronderneming Merck & Co. afgesplitst en is sindsdien een onafhankelijk bedrijf.
Voor bijkomende informatie verwijzen we naar www.merckserono.net of www.merck.de

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.
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