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Galapagos informatie
Oprichting:

1999

Directie

Hoofdzetel:

Mechelen, België

Onno van de Stolpe

Werknemers:

~ 820

Aandachtsgebieden:

bot- en gewrichtsziekten, kanker,
infectieziekten, ontstekings- en
stofwisselingsziekten, fibrose en
taaislijmziekte

Servicedivisie:

BioFocus en Argenta

Service aanbod:

“target-tot-kandidaat medicijn” producten
en diensten

Vestigingen:

CEO

Guillaume Jetten

CFO

Piet Wigerinck, PhD

CSO

André Hoekema, PhD

SVP Corporate Development
Chris Newton, PhD

SVP Galapagos Services

Mechelen, België
Romainville, Frankrijk
Saffron Walden en Harlow, VK
Leiden, Nederland
Zagreb, Kroatië

Kerncijfers
Beursnoteringen:

Euronext Brussel & Amsterdam, GLPG
Pink Sheets OTC, GLPYY

Inkomsten:

’11: €112 miljoen, ’12 halfjaar: €64,5
miljoen

Nettoresultaat:

’11: -€30,1 miljoen, ’12 halfjaar: -€11,3
miljoen

Cash balans op 30/6/12:

€122,6 miljoen

Verwachting 2012:

omzet €150 miljoen, cash balans €130
miljoen, netto winstgevendheid, positief
bedrijfsresultaat en positieve kasstroom
uit bedrijfsvoering
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Business model/strategie

•
•

•
•
•

Biotechnologiebedrijf dat interne ontwikkelingsprogramma’s combineert met het leveren van diensten
en producten
Vanaf de eerste alliantie met GlaxoSmithKline in juni 2006, hebben de allianties met farmaceutische
bedrijven ~€200 miljoen in betalingen opgeleverd. Galapagos kan substantiële succesbetalingen
verkrijgen alsmede royalty’s op productverkopen:
o GSK (jun 2006, uitgebreid in jul 2007, dec 2008 en dec 2009) op gebied van inflammatie
o Janssen Pharmaceutica, een Johnson & Johnson bedrijf (okt 2007) op gebied van reuma
o Eli Lilly (dec 2007) op gebied van osteoporose
o Roche (jan 2010, uitgebreid in mei 2010) op gebied van fibrose (longziekte)
o Servier op gebied van artrose (jun 2010) en kanker (sep 2011)
Betalingen uit de allianties en inkomsten van de service divisies zorgen voor de financiering van >30
Galapagos R&D programma’s en vormen tevens de basis voor de pijplijn met zeldzame ziekten,
waarbij een lange-termijn waarde wordt gecreëerd
Door een alliantie met MorphoSys (nov 2008) op gebied van bot- en gewrichtsziekten werkt
Galapagos ook aan antilichamen gebaseerd op nieuwe werkingsmechanismen
Het hybride business model heeft bewezen succesvol te zijn met het financieren van een grote pijplijn
van nieuwe medicijnen, met een beperkt verlies of zelfs winstgevendheid

Productontwikkeling en vooruitzichten

De medicijn pijplijn van Galapagos is gebaseerd op een combinatie van bekende en nieuwe targets; Galapagos
heeft vier kandidaat-medicijnen in klinische ontwikkeling
• GLPG0634, kandidaat-medicijn gericht op het selectief remmen van Janus kinase 1, heeft een
uitstekend veiligheidsprofiel en goede werkzaamheid laten zien in twee studies met reuma patiënten.
Galapagos heeft een belangrijke samenwerking met Abbott aangekondigd, gericht op het verder
ontwikkelen van GLPG0634 in auto immuunziekten zoals reuma
• In de immunologie-alliantie met GSK zijn GLPG0778 en GLPG0555 door GSK gelicensieerd
• Het programma op gebied van uitgezaaide kanker (GLPG0187) laat veiligheid en goede biomarker
respons zien in een eerste studie in gezonde vrijwilligers; het kandidaat-medicijn wordt op dit moment
getest op veiligheid en werkzaamheid in een Fase Ib studie in kankerpatiënten
• De eerste studie in de mens met GLPG0974 (Ziekte van Crohn) liet een goede veiligheid en biomarker
respons zien bij een eenmaal-daagse orale dosis; in september 2012 is Galapagos gestart met een
tweede Fase I studie in gezonde vrijwilligers
• Ongeveer 30 programma’s in ontwikkeling

Galapagos achtergrond

•
•
•
•
•
•

Opgericht in 1999 als joint venture tussen Crucell (CRXL) en Tibotec (J&J)
Leidende speler op gebied van drug discovery services, gecreëerd door de overnames van BioFocus
(okt 2005), activiteiten van Discovery Partners International (jun 2006), Inpharmatica (dec 2006) en
de service divisie van Argenta (feb 2010)
Uitbreiding van de pijplijn door de overname van ProSkelia (dec 2006)
Aankondiging van diverse allianties met grote farma bedrijven (jun 2006 – jul 2010)
Overname van GSK research centrum in Zagreb, Kroatië (sep 2010)
Wereldwijde samenwerking met Abbott voor de verdere ontwikkeling van GLPG0634 (feb 2012)
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