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ONWARD presenteert financiële resultaten 2021 

Het bedrijf deelt ook een zakelijke update over het eerste kwartaal van 2022 en vooruitzichten 

voor 2022 

 
Eindhoven, 26 april 2022 – ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medische 
technologiebedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om beweging, onafhankelijkheid en 
gezondheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie, maakt haar financiële 
bedrijfsresultaten bekend van 2021. Het bedrijf geeft ook een zakelijke update over het eerste 
kwartaal van 2022. 
 
ONWARD kondigt daarnaast ook de publicatie aan van haar statutaire jaarrekening voor het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2021, opgesteld in overeenstemming met de International 
Financial Reporting Standards (IFRS-EU), goedgekeurd door de Raad van Bestuur en 
opgenomen in het jaarverslag van het bedrijf. 
 
De financiële en operationele hoogtepunten van het bedrijf voor 2021 omvatten het volgende: 
 

• Toegekende Breakthrough Device Designation van de Amerikaanse Food and Drug 
Administration (FDA) voor de ARCIM-therapie van ONWARD, gericht op het herstel van 
normale bloeddruk en rompcontrole voor mensen met een dwarslaesie (SCI). Dit is de 
derde keer dat het bedrijf een dergelijke erkenning krijgt.  

 

• Het afronden van de inschrijvingen voor de Up-LIFT studie in december, eerder dan 
verwacht en in minder dan 12 maanden, ondanks COVID-gerelateerde uitdagingen. Up-
LIFT is de eerste grootschalige studie van niet-invasieve ruggenmergstimulatie-
technologie. 

 

• Voltooide ontwikkeling van de eerste generatie ARCIM-technologieplatform als 
voorbereiding op het eerste gebruik op mensen van zijn IPG- en Lead-familie, dat naar 
verwachting in 2022 zal plaatsvinden als onderdeel van de HeMon-studie. 

 

• Het ophalen van 30 miljoen euro via een pre-initial public offering (IPO) financiering met 
converteerbare obligaties. 

 

• Het ophalen van 80 miljoen euro in een IPO op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam 
in oktober, vermoedelijk de grootste early-stage medtech IPO in de Europese 
geschiedenis. 

 
Het bedrijf rapporteerde een operationeel verlies van 34,3 miljoen euro in 2021 tegenover 20,0 
miljoen euro in 2020. Het eindejaarssaldo van geldmiddelen en kasequivalenten van ONWARD 
steeg tot 89,4 miljoen euro op 31 december 2021 versus 6,4 miljoen euro op 31 december 2020.  
 
Dave Marver, CEO van ONWARD: "Ondanks uitdagende omstandigheden die wereldwijd van 
invloed waren op bedrijven, hebben we in 2021 sterk gepresteerd ten opzichte van onze primaire 
doelstellingen. We hebben uitstekende vooruitgang laten zien op het gebied van research & 
development. Zo hebben we onze derde Breakthrough Device Designation award ontvangen van 
de FDA, met succes de inschrijving voor de Up-LIFT studie afgerond en ons implanteerbare 
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hulpmiddelenplatform voltooid. Ten slotte hebben we met succes twee belangrijke financieringen 
afgerond, waaronder een grote IPO die een hoogwaardige groep investeerders uit de VS, Europa 
en de rest van de wereld aantrok. We verwachten dat onze sterke kaspositie uit deze 
financieringen zal zorgen voor voldoende kasreserve tot eind 2024, maar we zullen opties blijven 
onderzoeken om nog meer kapitaal aan te trekken en de liquiditeit te vergroten via 
financieringsactiviteiten." 
 
 

Financieel overzicht 2021 
EUR millions 2021 2020 

Totaal subsidie-inkomsten 1.4 0.8 

Totaal bedrijfsuitgaven (30.0) (16.3) 

Uitgaven voor wetenschap (2.7) (1.1) 

Research & Development  (7.9) (5.8) 

Klinische & regulatoire uitgaven (4.8) (2.8) 

Marketing & markttoegang  (1.5) (0.4) 

Octrooivergoedingen en aanverwante uitgaven  (1.4) (1.2) 

Kwaliteitsborging  (1.0) (0.4) 

Algemene & administratieve kosten  (10.7) (4.7) 

Bedrijfsverlies over de periode (28.6) (15.5) 

Netto financiële kosten (5.7) (4.5) 

Nettoverlies over de periode (34.3) (20.0) 

   

Gewone (en verwaterde) winst per aandeel (in EUR) (3.62) (5.56) 

   

Liquiditeitspositie einde jaar 89.4 6.4 

Rentedragende leningen (11.5) (41.8) 

Eigen vermogen 82.7 (32.1) 

 

 
Inkomsten uit subsidies 
De inkomsten uit subsidies stegen met 0,6 miljoen euro ten opzichte van 2020, tot een totaal van 
1,4 miljoen euro in 2021. Dit is voornamelijk het gevolg van de opbrengsten van een DARPA-
subsidie die in oktober 2020 van start is gegaan. ONWARD maakt deel uit van een 
onderzoeksconsortium dat in aanmerking komt voor maximaal 36 miljoen USD als onderdeel van 
het DARPA Bridging the Gap+ programma. 
 
Bedrijfslasten 
De operationele uitgaven zijn met 13,7 miljoen euro gestegen ten opzichte van 2020, tot een 
totaal van 30 miljoen euro in 2021. De stijging was voornamelijk te wijten aan een stijging van de 
personeelskosten met 8,2 miljoen euro, waarbij het aantal FTE’s steeg van 55 in 2020 tot 76,9 in 
2021. 2,4 miljoen euro van de stijging van de personeelskosten kan worden toegeschreven aan 
extra FTE's, terwijl 5,8 miljoen euro kan worden toegeschreven aan op aandelen gebaseerde 
betalingskosten als gevolg van het versneld onvoorwaardelijk worden van het Employee 
Investment Plan van het bedrijf op de datum van de beursgang van het bedrijf. 
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De consultancydiensten en andere kosten in verband met onderzoek en ontwikkeling van de 
therapieën van het bedrijf stegen met 0,4 miljoen euro ten opzichte van 2020. Activiteiten om de 
inschrijving voor de Up-LIFT studie van het bedrijf te bevorderen en andere klinische 
studiegerelateerde kosten droegen bij tot een stijging van 1,4 miljoen euro ten opzichte van 2020. 
Het bedrijf heeft ook 0,4 miljoen euro extra uitgegeven voor marketing- en 
markttoegangsactiviteiten in de VS en Europa. De beursgang van het bedrijf in 2021 en de 
bijkomende kosten om te opereren als beursgenoteerd bedrijf voegden 2,4 miljoen euro toe, die 
in 2020 niet werden gemaakt. Deze kosten omvatten niet-gekapitaliseerde consultancy- en 
juridische kosten in verband met de beursgang en het waarborgen van de naleving van de 
financiële reglementaire vereisten. 
 
Bedrijfsverlies over de periode 
Het bedrijfsverlies van het bedrijf over de periode steeg met 13 miljoen euro, als gevolg van de 
stijging van de bedrijfskosten. 
 
Nettoverlies over de periode 
Het bedrijf heeft over de verslagperiode een nettoverlies geleden van 34,3 miljoen euro, tegen 20 
miljoen euro in 2020. 13,0 miljoen euro van deze stijging kan worden toegeschreven aan het 
bedrijfsverlies over de periode. Een bijkomend bedrag van 1,2 miljoen euro is te wijten aan een 
stijging van de Netto Financiële Kosten van het bedrijf, voornamelijk als gevolg van een stijging 
van de rentelasten.  
 
Kaspositie 
De geldmiddelen en kasequivalenten stegen met 83 miljoen euro ten opzichte van 2020. Het 
saldo aan het einde van het jaar bedroeg 89,4 miljoen euro op 31 december 2021 tegenover 6,4 
miljoen euro op 31 december 2020.  
 
De nettokasstroom gebruikt voor bedrijfsactiviteiten bedroegen 19,9 miljoen euro versus 12,9 
miljoen euro in 2020. De stijging was te wijten aan de toename van het bedrijfsverlies over de 
periode. 
 
Het bedrijf investeerde 2,3 miljoen euro in activa in 2021, een stijging van 2,2 miljoen euro ten 
opzichte van 2020. De stijging werd voornamelijk gedreven door IPO-gerelateerde 
licentievergoedingen die betaald en geactiveerd werden als immateriële activa. 
 
Het bedrijf haalde in 2021 met succes 110 miljoen euro op via investeringsactiviteiten. 80 miljoen 
euro werd opgehaald via de beursgang op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam, 
voorafgegaan door een pre-IPO converteerbare obligatie financiering van 30 miljoen euro. De 
gegenereerde cash werd gecompenseerd door gekapitaliseerde IPO-vergoedingen die werden 
betaald voor een bedrag van 4,6 miljoen euro. De nettokasstroom gegenereerd uit 
financieringsactiviteiten bedroegen 105,3 miljoen euro in 2021 tegenover 4,4 miljoen euro in 
2020. 
 
Rentedragende leningen 
De daling van de rentedragende leningen van 41,8 miljoen euro in 2020 naar 11,5 miljoen euro 
in 2021 is voornamelijk toe te schrijven aan de conversie van de preferente aandelen A van het 
bedrijf in gewone aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de beursgang. 
 
Eigen vermogen 
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De positieve eigenvermogenspositie van het bedrijf per 31 december 2021 bedroeg 82,7 miljoen 
euro, een stijging van 114,8 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2020. Deze stijging was 
het gevolg van de opbrengsten van de beursgang (80 miljoen euro), de conversie van de 
converteerbare obligatielening in gewone aandelen (31 miljoen euro), de conversie van 
preferente aandelen A in gewone aandelen (34 miljoen euro) en het versneld onvoorwaardelijk 
worden van het Employee Investment Plan (8,5 miljoen euro). De stijging werd gecompenseerd 
door het nettoverlies over de periode (34,3 miljoen euro) en de in totaal betaalde en niet-betaalde 
gekapitaliseerde IPO-vergoedingen (4,9 miljoen euro). 
 
Update activiteiten eerste kwartaal 2022 en vooruitzichten voor 2022 
 
Het saldo liquide middelen van de onderneming bedroeg op 31 maart 2022 83 miljoen euro, wat 
een cash burn weerspiegelt van EUR 6,4 miljoen tijdens het eerste kwartaal van 2022. Dit is in 
lijn met de verwachting dat de huidige kasreserve de activiteiten tot eind 2024 zullen voeden. 
 
In januari kreeg het bedrijf 9 nieuwe octrooien toegekend in samenwerking met toonaangevende 
onderzoeksuniversiteiten. Het bedrijf heeft nu wereldwijd meer dan 320 toegekende of 
aangevraagde octrooien. 
 
In februari werd de technologie van de onderneming gebruikt om mensen met de ernstigste vorm 
van ruggenmergletsel weer te laten lopen en staan. Deze doorbraak werd gepubliceerd in Nature 
Medicine en kreeg aandacht van media over de hele wereld. 
 
In maart heeft het bedrijf de eerste deelnemers ingeschreven voor de LIFT Home Study, een 
studie die tot doel heeft de veiligheid en doeltreffendheid van haar ARCEX-therapie in de 
thuissituatie te bestuderen. 
 
In maart werd het bedrijf toegevoegd aan de Bel-Small Index van Euronext Brussels.  
 
In maart bevestigde het bedrijf haar kasreserve tot eind 2024. Het bedrijf gelooft dat haar sterke 
kaspositie de impact zal verzachten van de uitdagingen in de wereldwijde supply chain die 
bepaalde ontwikkelingsprogramma's kunnen beïnvloeden. Op dit moment en behoudens 
onverwachte gebeurtenissen, meent het bedrijf het risico van verdere impact op kritieke 
componenten te hebben beperkt. 
 
In maart voegde het bedrijf opties toe om de rechten te verwerven op nieuw intellectueel 
eigendom voor de Brain-Spine Interface en de ziekte van Parkinson, ontwikkeld door haar 
onderzoekspartners aan de EPFL en het Universitair Ziekenhuis van Lausanne (CHUV). 
 
Voortbouwend op de vooruitgang die werd geboekt in het eerste kwartaal van 2022, verwacht 
ONWARD verschillende belangrijke mijlpalen te bereiken in de rest van 2022: 
 

• Voltooiing van de Up-LIFT studie voor de ARCEX-therapie van het bedrijf 

• Vrijgave van top-line data van de Up-LIFT studie voor de ARCEX-therapie van het 
bedrijf 

• Voltooiing van de LIFT Home studie voor de ARCEX-therapie van het bedrijf 

• Publicatie van top-line data van de LIFT Home Studie voor de ARCEX-therapie van het 
bedrijf 

• Eerste-in-humaan gebruik van ARCIM IPG van het bedrijf 
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• Start van de HeMon haalbaarheidsstudie voor ARCIM-therapie van het bedrijf 
 
Dave Marver, CEO van ONWARD: “We toonden een gestage en consistente uitvoering (en 
bijhorende nieuwsstroom) in Q1 2022. Onze drive om uit te voeren zal worden voortgezet tijdens 
de rest van 2022, met verschillende verwachte waarde-drijvende mijlpalen, waaronder top-line 
data van de eerste studie van het bedrijf en het eerste-in-humane gebruik van ons nieuwe, eigen, 
speciaal gebouwde neuromodulatieplatform." 
 
Conference call en webcast 
 
ONWARD zal vandaag om 16.00 uur CET een conference call met live webcast organiseren. De 
webcast kan worden bekeken op de Events pagina van de website van het bedrijf of door hier te 
klikken. Een herhaling van de webcast zal beschikbaar zijn op de website van ONWARD. 
 
Voor meer informatie over ONWARD's ARC Therapy en de visie van het bedrijf om beweging, 
onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met ruggenmergletsel, kunt u terecht 
op ONWD.com. 
 
Het volledige jaarverslag is beschikbaar op de website van ONWARD en op de website van de 
Autoriteit Financiële Markten. 
 

### 

 

Over ONWARD 

 

ONWARD is een medisch technologiebedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om 
beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met ruggenmergletsel. Het 
werk van ONWARD is gebaseerd op meer dan een decennium van fundamenteel 
wetenschappelijk en preklinisch onderzoek dat is uitgevoerd in 's werelds toonaangevende 
laboratoria voor neurowetenschappen. De ARC-therapie van ONWARD, die kan worden 
toegediend via implanteerbare (ARCIM) of uitwendige (ARCEX) systemen, is ontworpen om het 
ruggenmerg gericht en geprogrammeerd te stimuleren om zo beweging en andere functies te 
herstellen bij mensen met ruggenmergletsel, waardoor uiteindelijk hun kwaliteit van leven wordt 
verbeterd. ONWARD heeft van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) driemaal 
de status "Breakthrough Device Designation" gekregen, die zowel ARCIM als ARCEX omvat. De 
eerste FDA-studie van het bedrijf, Up-LIFT genaamd, voltooide de inschrijving in december 
2021 met 65 deelnemers wereldwijd. De technologie van ONWARD wordt wereldwijd 
beschermd door meer dan 310 verleende of aangevraagde octrooien.   
  
Het hoofdkantoor van ONWARD is gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven. Het 
bedrijf heeft een uitgebreid team in Lausanne, Zwitserland en een groeiende aanwezigheid in 
de VS (Boston, Massachusetts). Voor meer informatie over ONWARD, kijk op ONWD.com. 
Voor toegang tot de financiële kalender voor 2022, ga naar IR.ONWD.com.  
  
Voor vragen van investeerders: 
investors@onwd.com 
  
Voor bedrijfsinformatie: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8n23neD_TuGbyi_5MrY9ow
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8n23neD_TuGbyi_5MrY9ow
https://ir.onwd.com)/
http://www.afm.nl/
https://www.onwd.com/
https://ir.onwd.com/
mailto:investors@onwd.com
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ONWARD - info@onwd.com 
 

Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam vanaf 21 oktober 2021 
onder de ticker ONWD met internationaal effectenidentificatienummer NL0015000HT4. 
 
Disclaimer 
  
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, en 
weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend 
geval, de bestuurders van de Vennootschap over toekomstige gebeurtenissen. 
Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard een aantal risico's, onzekerheden en 
veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen 
wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen. 
Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een nadelige invloed hebben op het 
resultaat en de financiële gevolgen van de hierin beschreven plannen en gebeurtenissen. Een 
veelheid van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, de 
concurrentie en de technologie, kan ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of 
resultaten aanzienlijk afwijken van elke verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen 
in dit persbericht met betrekking tot trends of activiteiten uit het verleden mogen niet worden 
opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen 
voortzetten. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om 
enige actualisering of herziening bekend te maken van enige toekomstgerichte verklaringen in 
dit persbericht als gevolg van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in de 
gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze 
toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of 
vertegenwoordigers, noch enige van haar dochterondernemingen of functionarissen of 
werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke 
toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen, vrij zijn van fouten, en evenmin aanvaarden 
zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte 
verklaringen in dit persbericht of het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde 
ontwikkelingen. U dient geen overmatig vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, 
die alleen gelden op de datum van dit persbericht. 

mailto:info@onwd.com

