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BE0941243520 ALIAXIS 3067 17,80
BE0941244536 ETEX 3000 13,20
BE6264882406 IMBAKIN HOLDING 25 0,20
BE0944264663 SCR-SIBELCO 12 5900,00
BE0099967573 TUBIZE (ATTR) 15 0,41
BE0022780820 VDK BANK 1 3800,00

DE TIJD DONDERDAG 10 OKTOBER 2019 17

Ondernemen

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10

 11 12  
13 14  15  16 17

18  19 20  21

22 23  24  25 26

27 28   29

30  31 32 33  34

 35  36  
37  38 39  40 41

42 43   44 45

46  47 48  49

50  51 52 53  54

55 56  57  58

 59 60 61  
62  63

PUZZEL NR

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

S T R A A L A B R U P T
N E E C O P L A U U R
O N M E N S I B E R I E
E T E S S A Y W U
S H O W E T S M E V R
J E U I G A C A R R E
E R W T O P A A K E N
Z L A K L E K K

D I T O T N T S E K T
O E R O S O S E P I A
O N A F A N S L I G A
R P T R E I L Z L
D I P O O L G E V O E L
A R E G O G M E E R E
T A R Z A N A N A N A S

3100OPLOSSING NR

3101

horizontaal
1 weegschaal 6 wintersportkleding 11 metaal 13 zware bijl 15 razer-
nij 16 mama 18 deciliter 19 gang van een paard 21 per persoon 
22 durende vijandschap 24 beteuterd 25 bordspel 27 plaats in En-
geland 29 omstreeks 30 ondernemingsraad (afk.) 31 inktvis 
34 heer 35 overdreven stoer 36 Japanse dichtvorm 37 Los Angeles 
38 toog 40 Deo volente 42 veld 44 vrouwelijk dier 46 spijslijst 
47 bezittelijk voornaamwoord 49 erbinnen 50 senior 51 deel van 
een fiets 54 neon 55 bevroren dauw 57 zonder zicht 58 sergeant 
59 zeer krachtig 62 bewijsvoering 63 Franse meubelstijl.

verticaal
1 insect 2 onderwijs 3 anno Domini 4 rivier in Vlaanderen 5 slor-
dige vrouw 6 tegenvaller 7 licht vaartuig 8 ezelsgeluid 9 plusminus 
10 lorrie 12 individualist 14 naaiatelier 17 consternatie 19 beroep 
20 gebrekkig 23 overmatig 26 inge-
nieur 28 kleine platvis 29 groot on-
geval 32 plant 33 uitroep 37 vlees-
gerecht 39 wetenschap 41 plaats in 
Italië 43 kanon 45 nummer 47 zij-
waartse ombuiging 48 heilwens 
52 rivier in Spanje 53 lucht uit de 
longen 56 met betrekking tot 
58 sneeuwschaats 60 en omstre-
ken 61 reverende pater.

Ondanks de aanhoudende protes-
ten in Hongkong heeft de Franse
producent van luxegoederen LVMH
(Louis Vuitton Moët Hennessy) op-
nieuw een sterk kwartaal achter de
rug. Hoewel Hongkong een belang-
rijke markt is, steeg de omzet op
jaarbasis met 17 procent tot 13,3 mil-
jard euro. Vooral mode en leder -
waren kenden een flinke groei. ‘In
de Verenigde Staten en Europa za-
gen we goede vooruitgang, net als
in Azië ondanks de moeilijke con-
text in Hongkong’, luidt het in het
Parijse hoofdkwartier. 

Hevige protesten 
in Hongkong 
raken LVMH niet

LUXE

Bedrijven hebben de voorbije
maanden minder kredieten ge-
vraagd. In het tweede kwartaal zakte
het aantal met 4 procent tegenover
dezelfde periode vorig jaar. In be-
drag was er een daling met 5,6 pro-
cent. Ook in het eerste kwartaal
daalde de vraag naar bedrijfskredie-
ten. De bankenfederatie Febelfin
wijst als reden naar het dalende on-
dernemersvertrouwen, de brexit en
de politieke onzekerheid. Eind juni
stond een nieuw recordbedrag aan
bedrijfskredieten uit bij de Bel -
gische banken: 162,6 miljard euro. 

Ondernemers 
vragen weer minder
kredieten aan

BANKEN LOGISTIEK

200.0OO
Vanuit Yiwu, in het oosten van
China, is gisterochtend een
trein met 200.000 pakjes ver-
trokken naar Luik. Daar wordt
hij over 10 tot 15 dagen ver-
wacht. De verbinding zal twee-
maal per week worden uitge-
voerd door Cainiao, de logistie-
ke dochter van de webgigant
Alibaba. In Luik wil Alibaba zijn
eerste Europese hub bouwen.   

LUCHTVAART

Brussels Airlines vliegt opnieuw
elke dag naar Kinshasa (Congo).
Anderhalf jaar geleden werden
die vluchten afgebouwd na
 diplomatieke strubbelingen. 

JAN DE SCHAMPHELAERE

Coelingh Bennink zag als eerste het
medicinaal nut van Estetrol (E4), dat
later de basis vormde voor Estelle en
Donesta, twee potentiële topmedi-
cijnen die de toekomst van Mithra
bepalen. De Nederlander zette de
eerste stappen van het onderzoek.
Later pas raakten de Luikenaars erbij
betrokken, om nu met de eer te
gaan lopen. ‘Gefrustreerd? Nee. Ik
vind het belangrijkste dat mijn
ideeën tot iets leiden, dat er medicij-
nen uit komen. En dat is het geval.’
De geschiedenis van E4 gaat te-

rug tot de jaren 60. Onderzoekers
aan het Karolinska instituut in Zwe-
den hebben het hormoon voor het
eerst geïdentificeerd tijdens een stu-
die van geaborteerde foetussen. ‘Es-
tetrol wordt alleen tijdens de zwan-
gerschap geproduceerd door de le-
ver van het kind. Ik heb altijd
gedacht dat de natuur het niet voor
niets maakt en dat het een functie
moest hebben. Tot op de dag van
vandaag is die functie onbekend,
maar klaarblijkelijk is het veilig voor
het ongeboren kind. Dat was voor
mij een reden om er iets mee te doen
en te kijken of we er een medicijn
van konden maken’, zegt Coelingh
Bennink.
De Nederlander begon zijn car-

rière als gynaecoloog-arts-onder-
zoeker. Eind jaren 80 stapte hij over
naar Organon, destijds het uithang-
bord van de Nederlandse farma-
 industrie. Als hoofd onderzoek en
ontwikkeling werkte hij een pro-
duct uit om eierstokken te stimule-
ren in de aanloop naar een ivf-
 behandeling. Hij legde ook zijn
ideeën over E4 voor aan de top van

Organon. ‘Maar die hadden er geen
oren naar’, zegt Coelingh Bennink,
die het in 2001 dan maar zelf pro-
beerde met de oprichting van
 Pantarhei Bioscience.
‘Ik weet nog dat ik toen een buis-

je Estetrol gekocht heb in VS. Een
paar milligram had ik nodig om wat
proeven te doen. 25.000 euro kostte
me dat. De eerste wetenschappelijke
publicaties volgden vanaf 2002, en
in 2008 toonden we aan dat E4 de
eisprong bij ratten kan afremmen’,
zegt hij.
Een jaar later kwam Uteron Phar-

ma - destijds opgericht als de onder-
zoeksdivisie van Mithra - in de pictu-
re. Pantarhei en Uteron bundelden
hun krachten in de joint venture Es-
tetra voor de verdere klinische ont-
wikkeling van Estetrol als anticon-
ceptiepil. Mithra stelde een duidelijk
stappenplan op en financierde de
proeven. In 2013 verkocht Coelingh
Bennink zijn belang in die joint ven-
ture aan Uteron.
Enkele dagen later vernam hij

dat Mithra-topman François Fornie-
ri en co. de hele inboedel van Uteron
- inclusief Estelle - voor een bom
geld hadden doorverkocht aan Ac-

tavis, een internationaal farmabe-
drijf. ‘Ik wist van niets. Ik verwijt Ute-
ron ook niets. Ze hebben het toen
gewoon handig gespeeld’, zegt Coe-
ningh Bennink. Fornieri ontkent dat
de man niet op de hoogte was van
wat op til was.
Twee jaar later, in 2015, liepen de

twee elkaar weer tegen het lijf voor
een nieuwe deal. Mithra kocht toen,
kort voor de beursgang, het recht
om E4 te ontwikkelen voor tal van
toepassingen. Denk aan Donesta,
een medicijn om opvliegers tijdens
de menopauze te onderdrukken.
Pantarhei behield de exclusieve

rechten op Estetrol voor oncolo -
gische doeleinden. Het onderzoekt
op dit moment het gebruik van een
hoge dosis E4 in Duitsland bij vrou-
wen met uitgezaaide borstkanker
en bij mannen met uitgezaaide
prostaatkanker in Nederland.
De banden tussen Pantarhei en

Estelle zijn destijds helemaal door-
geknipt, maar Donesta kan de kassa
in Nederland nog doen rinkelen.
Pantarhei heeft recht op 12 miljoen
euro mijlpaalbetalingen als de laat-
ste studiefase goed afloopt en het
medicijn op de markt komt

Dat het Belgische Mithra met
vrouwengeneesmiddelen furore
maakt in de internationale
 farmawereld heeft het voor een
deel te danken aan de Nederlan-
der Herjan Coelingh Bennink. 

MITHRA
BEGINT LAATSTE
STUDIE VOOR OP-
VLIEGERSMEDICIJN

Mithra is begonnen met het
fase 3-onderzoek om de wer-
king van Donesta, een middel
tegen opvliegers in de meno-
pauze, te evalueren. De eerste
patiënte is gerekruteerd. In
 totaal wil Mithra 2.200 vrou-
wen in de leeftijdscategorie 
40-65 jaar betrekken bij het
onderzoek. Het zal twee jaar
duren en omvat twee gedeel-
ten, een in Noord-Amerika (VS
en Canada) en een met twaalf
landen in Europa, Rusland en
Zuid-Amerika. Als de eindre-
sultaten goed zijn, kan Mithra
in 2023 een aanvraag indienen
om Donesta op de markt te
brengen. Mithra heeft voor zijn
anticonceptiepil Estelle de far-
mabedrijven Mayne Pharma
en Gedeon Richter aan de
haak geslagen om de pil in de
VS en Europa in de markt te
zetten. Ook voor Donesta zal
een distributiepartner gezocht
worden. 

BERT BROENS

De auditeur bij de beurswaak-
hond FSMA gaat onderzoeken of
de zinkgroep Nyrstar heeft vol-
daan aan haar informatie -
verplichtingen als beursgeno-
teerd bedrijf. Dat zegt de FSMA.
Het onderzoek kan leiden tot een
administratieve sanctie of zelfs
een melding aan het parket.
De FSMA houdt Nyrstar en de

informatie die het bedrijf ver-
strekt aan zijn aandeelhouders al
een tijd in het oog. Zo was er in
juni, vlak voor de algemene verga-
dering, de erg uitzonderlijke de-
marche om de beleggers te waar-
schuwen dat er volgens de FSMA
onvoldoende informatie was om
de jaarrekening goed te keuren.
De financieeltoezichthouder tikte
Nyrstar daarvoor op de vingers,
maar werd wandelen gestuurd.
Nu gaat het dossier een nieuwe

fase in. ‘Het directiecomité van de
FSMA heeft beslist de auditeur te
vatten met de vraag te onderzoe-
ken of Nyrstar aan zijn informa-
tieverplichtingen is tegemoet -
gekomen’, zegt woordvoerder Jo-

han Corthouts. Bijkomende gege-
vens wil de FSMA niet kwijt. Maar
volgens onze informatie heeft de
beslissing niets te maken met de
beweringen van Gilbert Guini-
koukou, het gewezen hoofd van
de interne auditdienst, dat Nyr-
star knoeide met zijn cijfers. De
FSMA voert ook daar een onder-
zoek naar. De vraag aan de audi-
teur slaat dus op de informatie die
het beursgenoteerde bedrijf be-
zorgde aan de beleggers.
De FSMA doet heel wat derge-

lijke analyses en gaat tal van
koersbewegingen en aandelen-
transacties na. Maar slechts een
klein deel daarvan leidt tot een
onderzoek door de auditeur. Vol-
gens de website van de waakhond
komt zo’n onderzoek er bij ‘ernsti-
ge aanwijzingen van onwettige
praktijken’. De auditeur maakt
een onderzoeksverslag op voor
het directiecomité van de FSMA.
Dat kan beslissen de sanctiecom-
missie of zelfs het parket in te
schakelen, maar ook een minne-
lijke schikking of een klassering
zonder gevolg behoren tot de mo-
gelijkheden.

Auditeur FSMA opent 
onderzoek naar Nyrstar

François Fornieri en Herjan Coelingh Bennink bij hun tweede deal. RV

‘Mithra heeft het gewoon 
heel handig gespeeld’

De onderzoeksafdeling in Flémalle van Mithra, dat zwaar steunt op onderzoek van de Nederlander Herjan Coelingh Bennink. © DEBBY TERMONIA


