
Galapagoswint
nahr-optreden

gotinib. Beleggers zouden kunnen
deÍken dar cilead plannen heeft
om dat belang uir te breiden of
om calapagos zelfs over te ne-
men. ,,Ëen overname is echter
niet mogelijk omdat beide hebben
vastgelegd dat dat voorlopig nier
mag. Onduideliik is echer hoe
lang die oveÍeenkomst loopt."

De buzz rond Galapagos kan ver
der komen doordat de Àmerikaan-
se concurrent Celgene afgelopen
lr€ek li€t doorschemeren dat ziin
kardidaatmediciin t€gen de ziekre

ll
Onno vaï de Stolpe
was aígelopen week
in tv-programma
'Businese Class'

-B€ursaÍÉtrí

l Onno van de Stolpe, was het ziin roadshow o, toch het gastoplrè
den bii Harry Mens dat dè koers deed stiigen? Fo

van Crohn, een darmaandoenin&
niet op koers ligr. De koers van
Celgene kreeg daarop meteen een
dreun. Voor Galapagos is dàt goed
nieuws nu diens hierboven ge-
noemde Filgotinib waaÍschijnlijk
ook tegen Crohn werkt. BiDnen-
kort komt Galapagos met meeÍ in-
formatie naaÍ buiten.

Een andere ànalist heeft nog
een opmeÍ*elijke verklàring voor
de koersspurt van calapegos, Be-
halve het bezoeken van investe-
ÍingsconfeÍenties in Amerika en
Europa heeft presentatoÍ HaÍry
Mens ermee te maken, ,,Ceo On-
no van de Stolpe was afgelopen
week in zijn tv-programma Bxsi
,less Cias te zien. Dat kan de volu-
mes verhandelde aandelen opstu-
wen." De analist staaft die theorie
door erop te wijzen dat Van de
Stolpe in mei ook bii Mens te zien
was.,,Toen deed zich een soortge-
liik koersefrecr vooÍ."

Met 6tijgende ve.bazing kijkt Mi-
chaël Vlemmix, analist bij XBC
Sécuriti63, naar de prestaties
van biobedrijÍ Galapagos. Kosttè
€en aandeel een week goleden
nog 'sl€chts' 4a,íO euro, inmid-
dels tikt het Vlaams-NedeÍland.
3e biobedrilÍ op dé Amst€Ídam-
se AEX dè 60 euro aan.

David &emm€l

Een koerswinst l,àn ruim zo pro-
ce in dagen tijdr slechts in uit-
zonderlijke gevallen doet zo'n
spuÍt zich roor, bijvoorbeeld als
een concreet overnàmeplan per
ongeluk uitlekr. In het ge!àl van
Galapagos is daer echter geen spra-
ke van. ,,EÍ is geen enkel concreer
nieuws dat zo'n jump rechtvÀÀF
digq" zegt vlemmix. Toch ziet hii
een paaÍ mogeliike oorzaken. ,,Her
blijft echteÍ speculatie."

Zo is calàpagos afgelopen week
actief de boer op gegaan bij inves-
teeÍders in de VS en in Eurcpà. Vo-
Íige week stond ropman Onno
van de Stolpe onder me€r op de
Global Health Conference van de
bekende zakenbank MoÍgàn Stan-
ley. ,,Zulke roadshows creëren een
positieve sfeer Íond een aandeel,"
weet \4emmix. ,,Van de Stolpe
heeft wellichr een goede indruk
achteÍgelaten."

Een andere ooÍzaak vormt d€ re-
cente aanlondiging \,?n het Ame-
rikaanse cilead sciences om s mil-
jaÍd dollar aan vels kapitaàl op te
halen. cilead bezit een belang van
naar verluidt 15 tot 20 pÍocent in
Galapagos en is enig€ tiid terug
een samenweÍking met het Bel-
gisch-Nederlandse bedriif aange-
gaan. samen ontwikkelen ze bii
rooÍbeeld het Íeuma-mediciin Fil-
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