
‘Wij zijn de nieuwe biotechgeneratie. 
Wij willen de meerwaarde niet meer 
weggeven’

Interview met  
Tim van Hauwermeiren, 

ceo van Argenx  
de nieuwe ster van  

de Belgische biotech

“Alle successen komen uit België,” zeg-
gen Franse beleggers beteuterd. Thomas 
Lienaerd de ceo van het Belgische Bone 
Therapeutics antwoordt bevestigend op 
onze vraag hoe de Belgische biotech in het 
buitenland bekend is. Zijn bedrijf, dat cel-
len ontwikkelt om botweefsel op te bou-
wen, wacht zelf met ongeduld op testre-
sultaten die voor eind dit jaar de doorbraak 
van alweer een Belgisch biotechbedrijf kan 
worden.

Het grote halfjaarlijkse congres van de 
Vlaamse Federatie van Beleggers stond 
zaterdag in het teken van die Belgische 
biotech. Ablynx, dat begin dit jaar werd 
overgenomen voor 3,9 miljard euro door de 

Franse farmareus Sanofi, was er niet meer 
bij. Maar niet getreurd. Het nieuwe won-
derkind van de Belgische biotech, Tim Van 
Hauwermeiren van Argenx, was present.

 Amper tien jaar nadat hij Argenx in 
2008 oprichtte, bereikte het Gentse bedrijf-
je dit jaar al de kaap van 3 miljard euro. Dat 
is ruim twee keer zoveel als Bekaert. Bij de 
staaldraadreus werken 25.000 mensen, 
voor Argenx zijn 110 mensen in de weer. 
“Maar we werven wel aan,” lacht Van Hau-
wermeiren.
VFB In december 2017 maakte Argenx gun-
stige testresultaten bekend voor een genees-
middel in ontwikkeling tegen een zeldzame 
spierziekte. Op minder dan een jaar is de 

koers verviervoudigd en zelfs even vervijf-
voudigd. Hoe kan dat?
Tim Van Hauwermeiren De testresulta-
ten op patiënten met de spierziekte Myas-
tenia Gravis waren spectaculair en hebben 
positief verrast. Onze molecule en is on-
dertussen in de derde en laatste testfase. 
Een geneesmiddel zou al rond 2020 op de 
markt kunnen komen. We testen ARGX-113 
(de codenaam van de molecule) al tegen 
vier verschillende ziektes. Dat kunnen 
dus vier geneesmiddelen worden. Bin-
nenkort heeft Agenx twee onderzoeken 
in de finale fase en drie in de tweede fase. 
Dat zijn mijlpalen die de kans dat het lukt 
sterk verhogen.
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VFB Jan De Kerpel (hoofd Sciences en bio-
tech bij het Nederlandse beurshuis Kempen) 
zei in zijn presentatie hier dat in België de 
derde generatie biotech is opgestaan, met 
Argenx als voorbeeld. 
Tim Van Hauwermeiren Juist. De eerste 
generatie verkocht zijn technologie, de 
tweede generatie ontwikkelde zelf produc-
ten, maar zocht vroeg of laat partners bij de 
grote farma bedrijven. Daardoor moesten 
ze een groot deel van de meerwaarde weg-
geven. Wij willen als derde generatie onze 
zelf ontwikkelde producten ook zelf op de 
markt brengen. Alleen op die manier kan 
je de hele waarde in eigen huis houden en 
kan je ook echt doorgroeien tot een groot 
bedrijf. 
VFB U heb Argenx in 2008 opgericht om zelf 
tot de finish te gaan? 
Tim Van Hauwermeiren Dat was ons 
businessplan van bij het begin. Daarom ko-
zen wij ervoor om alleen geneesmiddelen 
te ontwikkelen tegen zware zeldzame ziek-
ten. Met maximaal een paar honderdui-
zend patiënten in de wereld. Er zijn twee 
grote voordelen voor een klein bedrijf. Je 
moet op minder patiënten testen dan bij 

‘grote ziektes,’ zoals reuma. Je mag als vuis-
tregel nemen dat een patiënt in de derde 
en laatste testfase 150.000 dollar kost. Dat 
kunnen alleen grote bedrijven opbrengen 
als het om duizenden mensen gaat. Maar 
voor zeldzame ziekten volstaan testen op 
50 of 150 patiënten. Tenslotte kunnen we 
ook de commercialisatie zelf doen, want 
zeldzame ziekten worden ook maar door 
een beperkt aantal dokters behandeld. Zo 
houden we de volledige opbrengst terwijl 
we met een grote (farma) partner anders 
maar een klein percentage krijgen van de 
opbrengsten. 
VFB Maar die laatste stap is precies wat mis-
lukte bij Thrombogenics? 
Tim Van Hauwermeiren De strategie was 
juist als derde generatie biotech. Helaas 
mislukte de uitvoering. 
VFB Bent u zeker dat de geneesmiddelen 
waarmee Argenx nu zo’n sterke testresulta-
ten haalt voldoende kunnen opbrengen? Zijn 
er al geen ander middelen op de markt? 
Tim Van Hauwermeiren Meestal zijn de 
remedies tegen die zeldzame ziekten zelf 
erg schadelijk. Er zijn middelen die de he-
vige immunoreactie stilleggen maar daar-

mee ook het hele afweersysteem, waar-
door de patiënt kanker ontwikkelt. Voor de 
spierziekte Myastenia Gravis is er wel een 
middel op de markt dat Solaris heet, maar 
het kost 600.000 dollar. Ons middel werkt 
zeker even goed en wij kunnen het voor 
minder. Er zijn 150.000 patiënten in de Vs, 
Europa en Japan samen. 
VFB De nieuwe generatie Belgische biotech 
haalt ook meer geld op dan ooit tevoren. Ar-
genx heeft ondertussen 600 miljoen euro op 
de bank staan?
Tim Van Hauwermeiren Als biotech-
bedrijf mag je nooit in de positie komen 
dat je te weinig kapitaal hebt. Dan word 
je gedwongen om de waarde toch af te 
geven, zoals de eerste generaties. Een bi-
otechbedrijf heeft heel lang alleen kosten 
en geen inkomsten. Financiering is een 
essentieel en integraal onderdeel van ons 
businessplan. Daarom noteren wij sinds 
midden vorige jaar ook op Nasdaq in de VS 
en haalden wij twee weken geleden nog 
300 miljoen dollar op. Dat kan alleen als je 
zelf ook investeert in je aandeelhouders. 
Daarom ben ik hoor hier op dit evenement 
voor particuliere belegggers. Toen ik met 
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De spectaculaire beurscarrière van Argenx
Start beurswaarde 136 miljoen euro,  huidige beurswaarde 2,4 miljard euro
(+1700% of x 18 in nog geen 5 jaar)
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Juli 2014: Gaat naar beurs Brussel tegen 8,50 euro en haalt 42 miljoen euro op. Totale beurswaarde 136 miljoen euro

Augustus 2014: Pré klinische resultaten van ARG-113 molecule

April 2016: Samenwerking met AbbVie

Juni 2016: Kapitaalverhoging van 30 miljoen euro bij Amerikaanse biotechinvesteerders

Juni 2016: Eerste testresultaten fase I op mensen van ARG-113

Mei 2017: Beursnotering Nasdaq in VS: kapitaalverhoging 115 miljoen dollar. Totale beurswaarde 441 miljoen euro

Dec 2017: Positieve testresultaten fase II op mensen met spierziekte van ARG-113 

Juni 2018: Kapitaalverhoging in VS van 266 miljoen dollar

September 2018: Positieve testresultaten fase II op mensen met bloedziekte van ARG-113 -113)

September 2018: Kapitaalverhoging van 301 miljoen dollar in VS10
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Argenx begon in 2008 was het extreem 
moeilijk. Ik weet dus dat je de kansen 
moet grijpen als het kan. 
VFB Argenx ontwikkelt net als Ablynx ge-
neesmiddelen op basis van antilichamen 
van lama’s. Voor beiden met veelbelovende 
resultaten. Gaan anderen nu ook niet op die 
basis werken?
Tim Van Hauwermeiren Kameelachtigen 
hebben maar twee soorten antilichamen. 
Ablynx heeft patenten op de grote en wij 
op de kleine. Normaal is dat waterdicht 
en kunnen alleen twee bedrijven uit Gent 
daarmee 20 jaar mee verder (Ablynx, waar-
voor Van Hauwermeieren vijf jaar werkte 
en Argenx zijn buren in Zwijnaarde, Gent ). 
VFB Is er een biotechbedrijf dat u als voor-
beeld neemt voor Argenx? 
Tim Van Hauwermeiren Regeneron. Zij 
zijn ook begonnen met geneesmiddelen te-
gen zeldzame ziektes. Hun eerste product 
was tegen een extreem zeldzame ziekte 
met maar een paar tientallen patiënten. 
Vandaag hebben ze een beurswaarde van 
40 miljard dollar. 
VFB Jan De Kerpel zei daarstraks ook dat 
95 % van de succesvolle biotechbedrijven 
wordt overgenomen.

Tim Van Hauwermeiren Dat is zeker niet 
onze ambitie. Want zo geef je voor wat 
winst op korte termijn de waardecreatie op 
lange termijn weg. Ook dat moeten we als 
biotech van de derde generatie vermijden. 
Hopelijk kunnen we onze aandeelhouders 
overtuigen voor de grote winst op lange 

termijn te gaan en niet voor winst op de 
korte termijn.

Jan Reyns
Redactie 1 oktober 2018

Misverstandje van 600 miljoen euro

HoGe bomen VAnGen Veel wind. Dat 
ondervond Tim Van Hauwermeiren op 
maandag 17 september toen Argenx 
met bemoedigende testresultaten voor 
een geneesmiddel tegen de zeldzame 
bloedziekte itP kon uitpakken. Alweer 
van wondermolecule ARG-113. Dat joeg 
de koers naar 94,80 euro, goed voor een 
beurswaarde van 3 miljard euro. Maar 
dan ging het scherp naar beneden. Ar-
genx verloor in 72 uur zo’n 600 miljoen 
aan beurswaarde. Tegelijk haalde het be-
drijf in de Vs 300 miljoen dollar op, maar 
dat was met een korting van 8 % tegen-
over de koers voor de bekendmaking van 

de tests en zelfs 20 % tegenover de piek 
van maandag. Tim Van Hauwermeiren 
vertelde in de VFb-biotechcorner dat er 
allicht verwarring is ontstaan tijdens de 
conference call over de goede testresul-
taten maandag. Er was een gerucht dat er 
ongewenste bloedingen zijn opgetreden 
door ARG-113. ‘Dat is een foute interpreta-
tie, maar ik neem het op ons dat we infor-
matie gaven die door generalisten moge-
lijk verkeerd kon verstaan worden, aldus 
Tim Van Hauwermeiren. Begin december 
presenteert Argenx de volledige resulta-
ten en dan hoopt hij dat het misverstand 
volledig van de baan kan
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Beleggen is investeren in later.  
Voor uzelf en ook voor wie na u komt.  
Al aan Gimv-aandelen gedacht?

Gimv investeert in innovatieve bedrijven die bouwen aan de 
oplossingen van morgen in sectoren met een duurzaam 
groeipotentieel: Connected Consumer, Health & Care,  
Smart Industries en Sustainable Cities.
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