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Beleggen in biotech is ‘risky business’

Wereldwijd stijgt het rendement van de biotech-
sector (vet, basis 100) ruimschoots uit boven dat 
van de klassieke farmasector (gewone lijn) en van 
de internationale beurzen in hun geheel (dunne 
lijn), maar met sterke individuele verschillen 
t.o.v. het sectorgemiddelde en de voorbije 5 jaar 
is de outperformance ook behoorlijk geslonken.
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700Biotechbedrijven ontwikkelen en 
commercialiseren geneesmiddelen op 
basis van levende organismen en ook 
methodes voor diagnostiek (opsporen 
aandoeningen, gericht behandelen, 
enz.). België bekleedt in deze sector 

een prominente plaats, met dank 
aan een reeks initiatieven van onze 
overheden: lagere bedrijfsvoorhe#ng 
voor onderzoekers, $scale vrijstelling 
op inkomsten uit patenten of 
innovatie, subsidies, goede 
universitaire netwerken, enz. 
Ons landje telt maar liefst 

zowat 200 biotechbedrijven. 
Veertien daarvan zijn beursgenoteerd, 
en 3 behoren zelfs tot de Bel 20: UCB, 
Galapagos en argenx. Samen hebben 
ze een gewicht van 16 % in de index. 
Maar is het wel verstandig om in 
deze bedrijven te beleggen, die, 
behalve UCB, operationeel allemaal 
verlieslatend zijn? Het is in erg geval 
erg riskant ( )! Aan tegenvallers en 
mislukkingen geen gebrek, en vaak 
zijn ook de gemiddelde rendementen 
veeleer bescheiden in het licht van de 
hogere risicoblootstelling. Kortom, 
beleggen in biotech is niet iets voor 
goedehuisvaderbeleggers. Voor wie 
wel een hoger risico kan dragen en 
voor wie zich goed bewust is van 
de risico’s, overlopen we deze erg 
volatiele sector hierna in vogelvlucht:

Gespreide pijplijn is belangrijk

• Hoe meer een bedrijf afhankelijk 
is van 1 bepaald product, hoe groter 
uiteraard ook het risico. Als belegger 
doet u er dus goed aan om u te con-
centreren op biotechspelers met een 
goed gevulde ontwikkelingspijplijn. 
Hoe meer producten in die pijplijn, 
hoe kleiner de negatieve impact op 
de beurskoers zal zijn als er tegenval-
lend nieuws komt voor 1 van de pro-
ducten in ontwikkeling. Van de Bel-
gische biotechspelers zijn er drie die 
volledig afhankelijk zijn van slechts 
1 product:
– ASIT biotech (1,31 EUR, verkopen), 
ontwikkelt een anti-allergiemedicijn.
– Kiadis (9,38 EUR, verkopen), en
– Genkyotex (4,35  EUR, verkopen) 
zijn allebei actief in immuuntherapie. 
Aan de andere kant vinden we:

– Galapagos (106,30  EUR, houden), 
dat 16 geneesmiddelen hee! die al in 
de klinische testfase zitten;
– argenx (121,3  EUR, houden), be-
schikt eveneens over een goed gevulde 
pijplijn, met 8 indicaties waarvoor er 
klinisch onderzoek wordt uitgevoerd.

• Naast het aantal producten in ont-
wikkeling, is het ook belangrijk om 
te kijken naar welke fase van het kli-
nisch onderzoek ze zich in bevinden. 
Die klinische tests, die noodzakelijk 
zijn om van de gezondheidsautoritei-
ten groen licht te krijgen voor com-
mercialisering, kunnen 10 tot 15  jaar 
in beslag nemen. Na het preklinisch 
onderzoek, waarin de werking en de 
toxicologische eigenschappen van een 
selectie producten uitgetest worden op 
dieren, wordt het klinisch onderzoek 
naar kandidaat-geneesmiddelen on-
derverdeeld in drie fases:
– Fase I. Er worden tests uitgevoerd bij 
een kleine groep gezonde vrijwilligers 
om de tolerantie en de veiligheid van 
een product te testen.
– Fase II. Er worden tests uitgevoerd 
bij een kleine groep zieke patiënten om 
de doeltre%endheid en de optimale do-
sis te bepalen.
– Fase III. Er worden tests uitgevoerd 
bij een grotere groep patiënten om de 
e&ciëntie en de veiligheid te bevesti-
gen en om de verhouding te beoorde-
len tussen het voordeel dat een product 
oplevert en de risico’s die het inhoudt 
(door het te vergelijken met een refe-
rentie- of een placebomiddel).
Op de 100 moleculen waarvoor er ge-
start wordt met preklinisch onderzoek, 
halen er gemiddeld slechts 10 de eerste 
fase van het klinisch onderzoek, en be-
eindigt er slechts 1 met succes fase III. 
En voor sommige indicaties is de ver-
houding nog veel lager (oncologie bijv. 
niet 1 op 100 maar 1 op 200).
De kans om voor elke fase te slagen, 
hangt ook af van de grondigheid waar-
mee de voorgaande fase werd uitge-
voerd. Doorgaans sneuvelt het groot-
ste aantal kandidaat-geneesmiddelen 
producten in ontwikkeling in fase II. 
Bij aanvang van fase II is de kans dat 
een product strandt nog bijna 7 op 10, 
bij aanvang van fase III is dat “maar” 4 
op 10 meer.

• Zodra de eerste positieve testresul-
taten in fase III wereldkundig worden 
gemaakt, lopen biotechspelers in het 
vizier van grote multinationals uit de 
farmasector, die ook voortdurend op 
zoek zijn naar middelen om hun eigen 
pijplijn uit te breiden (via partnerships 
of door een overnamebod). Zo werden 
in 2018 Tigenix en Ablynx overgeno-
men door respectievelijk Takeda en 
Sano , tegen prijzen die ver boven hun 
toenmalige beurswaarde lagen.
De biedprijs van Takeda lag 82 % bo-
ven de slotkoers de avond vóór de be-
kendmaking van het bod. Sano  bood 
nog eens 47,5 % meer dan een al lopend 
bod van Novo Nordisk.
Vandaag zijn 3 biotechspelers duidelijk 
mogelijke overnamedoelwitten:
– Galapagos (4 indicaties in fase III).
– Mithra (2 indicaties)
– argenx (binnenkort 2e indicatie).
• Beleggingsgewijs vermijdt u maar 
beter spelers die nog geen enkel pro-
duct in fase III hebben. Dat geldt o.a. 
voor Genkyotech (4,35  EUR), Oxu-

rion (3,78 EUR) en Celyad (17,9 EUR, 
allemaal verkopen).

Veel cash nodig als brandstof

• Elk bedrijf hee! cash nodig om te 
kunnen draaien. In afwachting van 
een eerste - hypothetisch - commerci-
eel succes van een product waardoor 
er geld binnenkomt en de rest van het 
onderzoek (deels) ge/nancierd kan 
worden, moeten biotechbedrijven dus 
voortdurend een beroep doen op ex-
terne /nanciering. Niet zelden moeten 
hun CEO’s bijna als echte vertegen-
woordigers steun zien te vinden en 
mensen kunnen overtuigen.
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KOERSEVOLUTIE CURETIS (in EUR)

Het Duitse biotechbedrijf, gekend voor zijn mi-
ni-diagnoselabo Unyvero, werd in 2015 naar de 
beurs gebracht tegen een koers van 10 EUR p.a. 
Vandaag moet het volop herstructureren. De 
recente kapitaalverhoging biedt maximaal zuur-
stof tot eind dit jaar.
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• De beurs speelt in dit verhaal een 
belangrijke rol. Als biotechbedrijven 
naar de beurs worden gebracht, is dat 
immers omdat ze dan regelmatig kapi-
taal kunnen ophalen. Na het klinisch 
onderzoek, dat al een smak geld op-
slorpt, moet er immers ook nog een 
commercieel netwerk op touw worden 
gezet (distributie) en moet er geïnves-
teerd worden in marketing. Dat al-
les samen kan voor 1 product al snel 
oplopen tot een prijskaartje van een 
paar honderd miljoen euro. Biotechbe-
drijven kunnen uiteraard aankloppen 
bij grote farmagroepen. Dat gebeurt 
echter maar nadat er al meerdere jaren 
van onderzoek achter de rug liggen, 
doorgaans in fase III (=duurste fase), 
en die steun is uiteraard ook niet gra-
tis (lees: in ruil voor een deel van de 
potentiële winst). Bij de samenwerking 
met een grote farmagroep krijgen de 
biotechbedrijven vaak eerst voorschot-
ten, gespreid in de tijd en a%ankelijk 
van de resultaten van het verdere on-
derzoek, alvorens ze dan echte royal-
ties opstrijken eens de commercialise-
ring een feit is. Het gaat soms om hal-
lucinante bedragen. Zo ontving argenx 
eind 2018 in ruil voor een exclusieve 
samenwerking en licentie voor Cusa-
tuzumab (ARGX-110, in fase II voor 2 
indicaties) een eerste aanbetaling van 
300 miljoen dollar van Janssen, en in-
jecteerde het moederhuis van Janssen, 
Johnson & Johnson, 200 miljoen dollar 
in het kapitaal.
• Algemeen, en in de mate van het 
mogelijke, wachten biotechspelers zo-
veel mogelijk op positieve resultaten 
van de klinische tests alvorens part-
nerships af te sluiten of kapitaalverho-
gingen door te voeren. Bij elke geslaag-
de stap stijgen immers de kansen op 
commercialisering en wordt de onder-
handelingspositie van de biotechspeler 
sterker (o.a. om toekomstige winst-
verdeling te bespreken). En aangezien 
de beurskoers hoger klimt, moeten er 
ook minder aandelen worden uitgege-
ven om bij een kapitaalverhoging het 
beoogde bedrag in te zamelen. Om-
gekeerd, als de ontwikkeling van een 
product vertraging oploopt of als de 
testresultaten tegenvallen, zijn kapi-
taalverhogingen ook nodig, maar dan 
om een faillissement af te wenden. In 
dergelijke gevallen is er een sterk ver-
wateringse'ect voor de bestaande aan-

deelhouders. Dit scenario dreigt o.a. al 
vanaf het het einde van dit  jaar voor 
Bone "erapeutics (4,05  EUR, ver-
kopen), de specialist in celtherapieën 
voor botregeneratie. En het overkomt 
niet alleen bedrijven die nog ver ver-
wijderd zijn van de commercialisatie 
van een product.
MDxHealth (1,28  EUR, verkopen), 
dat gespecialiseerd is in kanker-diag-
nostiek, zag de voorbije 6  maanden 
de verkoop van een van zijn twee be-
langrijkste tests sterk terugvallen. Het 
bedrijf is nog altijd verlieslatend en de 
huidige kaspositie laat het niet toe om 
het nog veel langer dan 12  maanden 
te redden. De beurskoers verloor in 
een  jaar tijd 64 % en elke kapitaalver-
hoging die het mogelijk moet maken 
om het 12 maanden extra uit te zingen, 
zal het aantal aandelen in omloop met 
minstens 20 % verhogen.
Curetis (0,91 EUR, verkopen) hee+ het 
moeilijk om zijn mini-diagnoselabo’s 
verkocht te krijgen. Het vond recente-
lijk nog wat aanvullende 7nanciering 
maar zal tegen het einde van het  jaar 
opnieuw vers kapitaal nodig hebben.
Voor de hel+ van de biotechbedrijven 
die noteren in Brussel, overstijgt het 
totaal van de verschillende kapitaal-
rondes die ze al nodig hadden in hun 
nog jonge bestaan, veruit hun huidige 
beurswaarde!

doening? Wie toch een poging wil wa-
gen, is in grote mate aangewezen op 
kansberekening (lees: hoe waarschijn-
lijk is het dat dit product ooit e'ec-
tief gecommercialiseerd zal worden?). 
Daarbij hanteert men vaak als vuist-
regel dat een product dat fase III van 
de klinische tests aanvangt, 60 % van 
zijn geschatte potentiële winst waard 
is. Werd fase III met succes doorlopen, 
dan stijgt dat percentage naar bijna 
85 %. Het gevolg is echter ook dat elk 
bericht dat een negatieve impact kan 
hebben op de kansen op commerciali-
satie een rechtstreekse impact hee+ op 
de beurskoers (en dat geldt des te meer 
naarmate men verder in het klinisch 
onderzoek zit).
• Ook het inschatten van het po-
tentiële commercieel succes van een 
product is geen makkie. Dat succes 
is a%ankelijk van de verkoopprijs die 
men ervoor zal kunnen vragen, en 
vooral van de mate waarin het terug-
betaald zal worden door verzekeraars 
en ziekenfondsen (varieert van land tot 
land). In de VS kan de campagne voor 
de presidentsverkiezingen in 2020 het 
debat over de geneesmiddelenprijzen 
opnieuw doen oplaaien (zoals in 2016), 
wat geen goed nieuws zou zijn voor de 
sector.
• Een andere belangrijke vraag is of 
een biotechbedrijf er al dan niet voor 
kiest om zijn product zelf te commer-
cialiseren, dan wel om een beroep te 
doen op het netwerk van een geves-
tigde farmareus.
• En tot slot is het succes ook a%anke-
lijk van de mate waarin een bedrijf erin 
slaagt om artsen zijn product te doen 
voorschrijven. Veel beleggers zullen 
zich nog de lotgevallen van "rombo-

Genics herinneren, dat intussen door 
het leven gaat als Oxurion (3,78 EUR, 
verkopen). Het eerste product van dat 
bedrijf, de injectieoplossing Jetrea, 
werd beschouwd als een potentiële 
blockbuster, maar zowel ;romboGe-
nics als zijn partner Novartis stonden 
er te weinig bij stil dat oogartsen niet 
echt geneigd waren om hun product 
te gebruiken, dat nochtans goedkoper 
was voor de patiënt, maar voor de art-
sen minder winstgevend dan opereren. 
Vandaag focust Oxurion op diabetes-
gerelateerde oogziekten en hee+ het 
nog geen enkel product dat fase II hee+ 
voltooid.

Waardering bepalen moeilijk

• Voor bedrijven in ontwikkeling of 
bedrijven die nog geen producten ver-
kopen, is het beoordelen van het waar-
deringsniveau van het aandeel geen 
evidente zaak. Hoe bepaal je bijvoor-
beeld hoe groot de afzetmarkt is voor 
een bepaald product in ontwikkeling 
als er nog geen concurrerend product 
in gebruik is voor die speci7eke aan-
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KOERSEVOLUTIE OXURION (in EUR)

In januari 2013 werd Jetrea, het sterproduct 
van Oxurion (toen nog "rombogenics), quasi 
unaniem aangekondigd als een blockbuster. De 
echte doorbraak bleef evenwel uit. In 2018 was de 
injectieoplossing maar goed voor een omzet van 
5,2 miljoen euro.

KOERSEVOLUTIE MITHRA (in EUR)

In 2018 werd de koers ondersteund door de goede 
testresultaten voor zowel Estelle als Donesta. Na 
een golf van winstnemingen focussen de beleggers 
nu opnieuw op het potentieel van het aandeel.
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• Soms kunnen er zich ook verras-
sende problemen voordoen. Zo zag 
het Britse Acacia Pharma (1,6  EUR, 
verkopen), dat gespecialiseerd is in de 
bestrijding van misselijkheid en bra-
ken bij chemopatiënten en na volledige 
verdoving, recentelijk zijn beurskoers 
met bijna 60 % kelderen nadat zijn 
belangrijkste product, Barhemis, tot 
twee keer toe geen goedkeuring voor 
commercialisering kreeg van de Ame-
rikaanse gezondheidsautoriteiten we-
gens tekortkomingen in het productie-
proces bij een onderaannemer.

ONZE FAVORIETEN

Mithra 

24,54 EUR • kopen • 

Mithra spitst zich toe op vrouwenge-
zondheid en ontwikkelt medicijnen 
op basis van een natuurlijk hormoon 
(Estetrol) dat brede toepassingsmoge-
lijkheden biedt en waarvoor het veel 
patenten in handen hee#. De eerste 
toepassing is de innovatieve anticon-
ceptiepil Estelle, die geen bijwerkingen 
hee# op het gewicht en ook het risico 
op $ebitis en embolieën vermindert. 
Na de geslaagde fase III-tests ver-
wacht men nu de aankondiging van 
een commercieel partnerschap voor 
de VS en Canada. Mithra zou in staat 
moeten zijn om een kapitaalverhoging 
af te houden tot de eerste dosissen van 
Estelle in Europa en in Rusland over 
de toonbank gaan (eind 2020). Ook 
voor zijn andere potentiële blockbus-
ter, Donesta (menopauzale klachten) 
waren de resultaten in fase II veelbe-
lovend en zal fase III opgestart worden 
in het 2e hal'aar. Als alles goed blij# 
gaan, zouden zowel Donesta als Peri-
nesta (pre-menopauzale symptomen) 
in 2023 op de markt kunnen komen.

Galapagos 

106,30 EUR • Houden • 

Galapagos kan bogen op de best ge-
vulde pijplijn van de biotechspelers die 
in Brussel noteren. Zijn product Filgo-
tinib (meerdere auto-immuunziekten) 
hee# al met succes de klinische tests 
doorlopen voor reumatoïde artritis 
(commercialisering in een 1e regio 
wellicht vanaf 2020) en kan uitgroeien 
tot een megablockbuster als de groep 
erin slaagt de toepassing uit te breiden 
naar andere indicaties (momenteel 
worden er al 11 onderzocht, op een to-
taal van 16 voor de groep). We blijven 
echter voorzichtig, want de concurren-
tie is groot op de markt voor produc-
ten op basis van JAK-remmers (Janus-
kinasen, familie van enzymen die een 
rol spelen bij ontstekingen).

argenx 

121,3 EUR • houden • 

Argenx ontwikkelt producten die ge-
baseerd zijn op antilichamen uit lama-
eiwitten (net zoals Ablynx, dat over-
genomen werd door Sano"). Voor zijn 
middel Efgartigimod (auto-immuun-
ziekten) lopen er klinische tests voor 5 
indicaties (op een totaal van 8 voor de 
groep). Behalve voor myasthenie (spier-
zwakte) worden er binnenkort ook fase 
III-tests opgestart voor een 2e indicatie 
(bloedziekte). Argenx staat minder ver 
in zijn klinisch onderzoek dan Gala-
pagos, maar het beschikt wel over een 
comfortabele kaspositie (962  miljoen 
euro), en ondanks de hevige concurren-
tie kan Efgartigimod het eerste product 
worden in zijn klasse (werkt in op neo-
natale Fc-receptoren, eiwitten aanwezig 
in de placenta die een rol spelen in het 
afweersysteem) dat op de markt komt 
(eind 2021 voor myasthenie in de VS).

Biocartis 

11,5 EUR • Houden • 

In 2018 focuste Biocartis op samenwer-
kingen om zijn mini-labo Idylla (mole-
culaire diagnostiek) te verkopen. Intus-
sen zijn meer dan 1000 exemplaren in 
gebruik. Het bedrijf verkoopt ook car-
tridges voor snelle tests (opsporen kan-
ker, controleren of behandeling aanslaat, 
enz.) en breidt zijn catalogus op dat vlak 
uit. Winstgevendheid is nog niet voor 
morgen (2021, 2022?) en de markt wordt 
gedomineerd door erg grote spelers. Wie 
een gokje waagt op dit aandeel, moet dus 
hopen dat Biocartis erin slaagt om zich 
te onderscheiden op deze veelbelovende 
markt voor moleculaire diagnostiek (zou 
verdrievoudigen tussen 2018 en 2020). De 
omzetgroei van het bedrijf versnelt echter, 
de kaspositie is vrij solide, de geslaagde 
commercialisering in de VS zal de ver-
koop stimuleren, en kwartaal na kwartaal 
worden de doelstellingen overschreden.

INZETTEN 

OP BIOTECHFONDS?

Om het risico wat meer te sprei-

den, kunt u altijd kiezen voor een 

beleggingfonds dat mikt op bio-

techaandelen. Onze favoriet is 

Candriam Equities L Biotech-

nology (544,84 USD, ISIN-code: 

LU0108459040), dat beschikbaar 

is bij Belfius en bij Binckbank (waar 

u de 2,5 % instapkosten vermijdt). 

De onderliggende portefeuille is 

wereldwijd gediversifieerd, maar 

grote en rendabele Amerikaanse 

biotechbedrijven zoals Amgen, 

Biogen, Gilead Sciences (dat een 

belang heeft van 12,4 % in Galapa-

gos) tekenen voor een gewicht van 

ruim 85 %. De Belgische biotech-

spelers zijn maar goed voor 0,3 %. 

De voorbije 5 jaar liet de wereld-

wijde biotechsector voor beleggers 

in euro een gemiddeld rendement 

van 11,6 % op jaarbasis optekenen. 

Dit fonds klokte af op 12,5 %. Dat 

is echter niet zoveel hoger dan het 

gemiddelde voor de wereldwijde 

beurzen in hun geheel (10,1 %) en 

lager dan het gemiddelde voor de 

Amerikaanse beurzen (14,8 %), ter-

wijl de volatiliteit twee keer zo hoog 

lag. U weze gewaarschuwd…
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