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GALAPAGOS JAARBROCHURE 2006
Dit document, de Galapagos Jaarbrochure 2006, bevat alle vereiste informatie voor een jaarbrochure zoals
vastgesteld door de toepasselijke Belgische wetgeving.
TAAL VAN HET JAARBROCHURE
Zoals bepaald door de Belgische wet moet Galapagos de jaarcijfers publiceren in het Nederlands. Het Bedrijf
heeft tevens een Engelse vertaling. In geval van verschil in interpretatie zal de Nederlandse tekst voorrang
hebben. Galapagos is verantwoordelijk voor de vertaling en de overeenstemming tussen de Nederlandse en
de Engelse versie.
BESCHIKBAARHEID VAN HET JAARBROCHURE
Dit document is voor iedereen beschikbaar en is kosteloos verkrijgbaar bij:
Galapagos NV
Investor Relations
Generaal De Wittelaan L11 A3
B-2800 Mechelen, België
Tel. +32 15 34 29 00
ir@glpg.com
Ter informatie is een elektronische versie van de Jaarbrochure 2006 beschikbaar op de website van
Galapagos, www.glpg.com.
Alleen de gedrukte versie van de Jaarbrochure 2006 is wettelijk geldig. Galapagos zal haar uiterste best
doen om de juistheid van de elektronische versie te waarborgen, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor onjuistheden of inconsistenties met de gedrukte versie die het gevolg zijn van de elektronische
transmissie. Andere informatie op de website van Galapagos of op andere websites maken geen deel uit van
deze Jaarbrochure.

REGISTRATIEDOCUMENT
Op het ogenblik dat deze jaarbrochure opgemaakt is, is Galapagos bezig met het finaliseren van een 2006
Registratiedocument en Transactienota. Deze documenten zullen meer gedetailleerde inlichtingen bevatten
over de risico's, de zakelijke omgeving waarin Galapagos werkt, deugdelijk bestuur en de
aandelentransacties die in december 2006 hebben plaatsgevonden. Galapagos verwacht dat het
Registratiedocument en de Transactienota op haar website beschikbaar zullen zijn voor eind maart 2007, op
www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.
TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Het Jaarbrochure 2006 kan toekomstgerichte uitspraken bevatten, inclusief, zonder beperking, uitspraken die
de woorden “geloven”, “anticiperen”, “verwachten”, “van plan zijn te”, “plannen”, “streven naar”, “schatten”,
“zou kunnen”, “zou zijn” en “voortzetten” evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte
uitspraken kunnen bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren met zich meebrengen
die van invloed kunnen zijn op de actuele resultaten, de financiële conditie, de prestaties en successen van
Galapagos, of bedrijfsresultaten, wezenlijk verschillend van enige toekomstige resultaten, financiële
voorwaarden, resultaten of successen die duidelijk uitgesproken of verondersteld worden door dergelijke
toekomstgerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum van publicatie
van dit document. Galapagos wijst duidelijk elke verplichting om dit soort uitspraken te updaten af evenals
elke verandering weerspiegeld in deze verwachtingen met betrekking tot gebeurtenissen, voorwaarden of
omstandigheden waarop een dergelijke uitspraak is gebaseerd, tenzij dit door enige wet of regel is vereist.
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Verslag van de Raad van Bestuur aan de Aandeelhouders over het boekjaar dat eindigt op 31
december 2006 (geconsolideerde resultaten).

Dames en Heren,
Geachte Aandeelhouders,
Wij hebben hierbij het genoegen om u ons verslag te presenteren van de geconsolideerde resultaten van de
Galapagos Groep voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
De bedrijven waarvan de resultaten werden geconsolideerd, zijn Galapagos NV (Mechelen, België),
Galapagos Genomics BV (Leiden, Nederland), BioFocus plc en haar dochterondernemingen (Saffron Walden,
Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten), BioFocus DPI AG (Basel, Zwitserland) en haar dochteronderneming
DPI GmbH (Heidelberg, Duitsland), Inpharmatica Ltd. (London en Cambridge, UK), en ProSkelia SASU
(Romainville, Frankrijk).

De drug discovery activiteiten van Discovery Partners International Inc werden overgenomen op 6 juli 2006.
Inpharmatica Ltd werd overgenomen op 6 december 2006 en ProSkelia SASU op 22 december 2006.
Overzicht van de ontwikkelingen, resultaten en de positie van de Groep
Onze belangrijkste resultaten tijdens 2006 omvatten het volgende: We tekenden onze eerste langdurende
drug discovery samenwerking met GlaxoSmithKline op het vlak van osteoartritis, ter waarde van €137 miljoen
plus royalties aan Galapagos. Onze BioFocus DPI service divisie werd uitgebreid door middel van twee
overnames en is nu één van de wereldwijd leidende dienstverleners van target en drug discovery services.
In 2006 is er ook een grote stap gezet naar ons doel tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen in bot- en
gewrichtsziekten, met zowel een kenmerkende vooruitgang in onze eigen drug discovery programma’s, als de
overname van de portefeuille aan R&D producten van ProSkelia. De Vennootschap haalde dit jaar €42
miljoen op met twee private plaatsingen om te investeren in de klinische ontwikkeling van de gecombineerde
portefeuille van kandidaat-geneesmiddelen in bot- en gewrichtsziekten. We gaan 2007 als een solide
vennootschap tegemoet waarbij we een therapeutische divisie, met nadruk op bot- en gewrichtsziekten,
combineren met onze BioFocus DPI service divisie die over alle elementen beschikt om excellente diensten te
leveren aan de farmaceutische en biotechnologie bedrijven en non-profit organisaties om in hun behoeften te
voorzien van targets tot pre-klinische kandidaat medicijnen.
Langdurende samenwerking met GSK op het gebied van osteoartritis
Op 7 juni 2006 kondigden Galapagos en GlaxoSmithKline’s Center of Excellence for External Drug Discovery
(CEEDD) een langdurende samenwerking aan voor de ontdekking en de ontwikkeling van een geneesmiddel
voor osteoartritis. De onderliggende waarde van deze samenwerking gaat tot €137 miljoen via aanbetaling,
succesbetalingen, en het investeren in aandelen van Galapagos, en Galapagos zal tot tweecijferige royalties
ontvangen voor commerciële producten. Galapagos zal verder bouwen op haar bestaande programma’s in
osteoartritis om kandidaat medicijnen te leveren van target tot klinische fase IIa proof of concept. Deze
samenwerking bevestigde de strategie voor de overname van BioFocus in 2005 en valideerde onze
programma’s inzake bot-en gewrichtsziekten. De eerste succesbetaling in deze samenwerking werd
aangekondigd in januari 2007. Onze mogelijkheid om een dergelijke samenwerking af te sluiten met een
zeer belangrijke farma-partner bevestigt de waarde van onze technologiën, expertise en mensen.
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Onderzoek en ontwikkeling
We hebben onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling aanzienlijk verhoogd, wat het onze
wetenschappers mogelijk maakte om uitstekende vooruitgang te boeken in het detecteren van lead
compounds (geoptimaliseerde moleculen) voor verschillende van onze eigen drug targets.
Wat betreft ons rheumatoïde artritis (RA) programma, vertonen onze lead compounds goede farmacokinetische eigenschappen en een grote effectiviteit in de relevante dierenmodellen. Deze moleculen vertonen
eveneens substantiële bescherming tegen het verlies van kraakbeen in algemeen geaccepteerde
dierenmodellen voor reuma. Deze compounds werken op een kinase target dat Galapagos gevonden heeft
door gebruik te maken van haar SilenceSelect target discovery platform. Uitgaande van deze bemoedigende
resultaten, voorziet Galapagos de start van pre-klinische studies in 2007, met de mogelijkheid voor een
kandidaat medicijn in een klinische fase I in 2008.
Wat betreft het osteo-artritis (OA) programma, heeft Galapagos een Proof of Principle bereikt in een door de
industrie algemeen geaccepteerd model, dat ex vivo bescherming aantoont in runderkraakbeen
orgaanculturen. Galapagos heeft verschillende series van eigen chemische moleculen in hit-to-lead en lead
optimization die therapeutisch potentieel hebben voor de behandeling van OA. Naast RA is dit de tweede
Proof of Principle voor moleculen die zich richten op eiwitten die geïdentificeerd zijn middels de Galapagos
SilenceSelect technologie, hetgeen verder de waarde bevestigt van onze target discovery technologie.
ProSkelia
Met de overname van ProSkelia op 22 december 2006, heeft Galapagos haar product portfolio uitgebreid met
drie programma’s in botziekten (osteoporose en botmetastase) en één programma in cachexia (spierafbraak
en gewichtsverlies). De gecombineerde drug discovery portfolio zal bijdragen aan Galapagos’ doelstelling om
in 2008 verschillende programma’s in bot- en gewrichtsziekten in de kliniek te hebben. De transactie met
ProSkelia omvatte ook een exclusieve licentie optie op het product oestradiol glucoside (E2G), een product
voor de behandeling van symptomen die kunnen optreden bij menopauze (“opvliegers”). Galapagos is
begonnen met de voorbereiding voor het opstarten van een fase IIb klinische proef voor deze molecule in het
vierde kwartaal van 2007. Naast deze programma’s, draagt de overname van ProSkelia ertoe bij dat haar
kennis en faciliteiten gebruikt zullen worden om de ontwikkeling van alle Galapagos’ programma’s in bot- en
gewrichtsziekten te versnellen.
BioFocus DPI neemt een leiderspositie in op het vlak van drug discovery services
Ten gevolge van de overname door Galapagos in oktober 2005, integreerde BioFocus de voormalige
Galadeno divisie in de BioFocus activiteiten en creëerde zo een volledig geïntegreerde drug discovery divisie
met diensten die gaan van target discovery tot en met het leveren van pre-klinische kandidaat medicijnen.
In juni 2006 nam Galapagos de drug discovery activiteiten over van Discovery Partners International (DPI)
voor €4,3 miljoen, waardoor bibliotheken van synthetische en natuurlijke compounds, bijkomende expertise
in medicinale chemie en faciliteiten in de VS, Zwitserland en Duitsland, werden toegevoegd. De overname
zorgde eveneens voor aanzienlijke bijkomende inkomsten en nieuwe klanten in de VS en Japan. Als gevolg
van deze overname werd de naam van de dienstenafdeling van Galapagos veranderd in BioFocus DPI.
In december 2006 nam Galapagos het Engelse Inpharmatica over in een volledige aandelentransactie voor
€12,5 miljoen plus een mogelijke uitkering indien een aantal doelstellingen worden gehaald. Hierdoor
werden chemogenomics en ADMET database produkten voor het selecteren van targets en compounds
toegevoegd aan het aanbod van services, waardoor BioFocus DPI momenteel één van de meest volledige
waaiers van services kan bieden, met name van target tot pre-klinische kandidaten, en diensten verleent aan
een indrukwekkende lijst van farmaceutische, biotech and non-profit klanten. BioFocus DPI spitst zich toe op
uitstekende drug discovery technologie en de ontwikkeling van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen is een
kerncompetentie die deze afdeling positioneert om in 2007 beter te presteren dan de algemene marktgroei.
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Financiële gegevens
Inkomsten
Galapagos' inkomsten voor het volledige jaar 2006 zijn meer dan verdrievoudigd tot €35,2 miljoen (2005:
€11,2 miljoen). Van deze inkomsten werden er €31 miljoen gegenereerd door BioFocus DPI. De drug
discovery divisie droeg €4 miljoen bij aan de inkomsten van de Groep.
Resultaten
Op gesegmenteerde basis droeg BioFocus in 2006 ongeveer €3,4 miljoen bij tot de resultaten van de Groep.
Het nettoverlies van de Groep over het jaar 2006 bedroeg €11,3 miljoen, of €0,84 per aandeel, vergeleken
met €6,5 miljoen, of €0,73 per aandeel in 2005.
De belangrijkste factor die bijdroeg tot de geplande verhoging van het netto verlies was een toename van de
kosten voor onderzoek en ontwikkeling van €8,9 miljoen tot €15,9 miljoen. De methode om de uitgaven voor
onderzoek en ontwikkeling te meten werd gewijzigd om beter de werkelijke aard van de betrokken kosten te
reflecteren, als gevolg van de overname van ProSkelia en het verhoogde belang van bedragen gespendeerd
aan onderzoek en ontwikkeling in de Groep. Galapagos voegt bij deze kosten nu ook indirecte kosten zoals
kosten voor de bedrijfsruimtes, ondersteunend personeel en andere kosten die betrekking hebben op de
bedrijfsruimtes. Deze kosten zouden voordien te vinden zijn geweest onder “algemene en administratieve
kosten”. Bijgevolg werden de vergelijkingen met 2005 en 2004 bijgewerkt teneinde deze wijzigingen te
weerspiegelen. Vóór de wijziging zouden de investeringen in onderzoek en ontwikkeling €12,1 miljoen
bedragen hebben in 2006, in lijn met de gegeven vooruitzichten.
Cash flow en cash positie
Galapagos’ liquide middelen en geldbeleggingen liepen op tot €51,5 miljoen op 31 december 2006, in
vergelijking met €23,6 miljoen op het einde van 2005.
Via private plaatsingen op 19 september 2006 (€11 miljoen) en 22 december 2006 (€31 miljoen), haalde
Galapagos €40,3 miljoen op (netto na kosten). Nadat een schatting werd gemaakt van de cash
overgenomen met Inpharmatica, waarvoor aandelen moeten worden uitgegeven, en na verwijderen van de
aankoopprijs voor de overname van DPI van €4,3 miljoen, bedroeg het cashverbruik over het hele jaar
€11,6 miljoen.
De vennootschappen van de Groep behielden de nodige exploitatievergunningen en milieureglementeringen
werden nauwgezet gerespecteerd.
Op het niveau van het personeel, bleven de kernteams van de Vennootschap stabiel en alle vennootschappen
van de Groep waren succesvol in het aanwerven van nieuwe werknemers met een verscheidenheid van
industriële achtergronden op hoog niveau, inclusief biologie, medicinale chemie en business. Het totale
aantal werknemers in de Groep op 31 december 2006 bedroeg 454.
Risicofactoren
Zoals typerend is voor een biotechnologie-bedrijf, ziet de Vennootschap zich geconfronteerd met een aantal
risico’s en onzekerheden. De Vennootschap wenst de volgende risico’s te benadrukken: (i) het success van
Galapagos is onzeker ten gevolge van haar beperkte operationele geschiedenis, haar geschiedenis van
operationele verliezen en de onzekerheid i.v.m. toekomstige winstgevendheid; (ii) Galapagos zal in de
toekomst bijkomend kapitaal nodig hebben om haar activiteiten en onderzoek voldoende te kunnen
financieren; (iii) er bestaat een hoog risico dat de early stage ontdekking en ontwikkeling van
geneesmiddelen niet met succes leidt tot goede kandidaat-geneesmiddelen; (iv) Galapagos is mogelijk niet in
staat om haar kandidaat-geneesmiddelen met succes te commercialiseren indien problemen ontstaan tijdens
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de test- en goedkeuringsprocedures, of indien concurrenten technologiën ontwikkelen die effectiever zijn dan
diegene van Galapagos; (v) het grootste deel van de verwachte toekomstige inkomsten van Galapagos is
afhankelijk van samenwerkings- en licentieovereenkomsten; (vi) het succes van Galapagos is afhankelijk van
de intellectuele eigendomsrechten van Galapagos en derde partijen en Galapagos’ aandeel in deze rechten is
complex en onzeker, (vii) ingevolge haar gebrek aan ervaring in het verrichten van klinische studies en
productie, zal Galapagos afhankelijk zijn van derde partijen, wat haar klinische studies kan vertragen of wat
een belemmering kan vormen voor de goedkeuring van haar product kandidaten door de regelgevende
overheden indien deze derde partijen niet leveren wat contractueel was overeengekomen of verwacht.
Belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden na het einde van het boekjaar
Galapagos deed na 31 december 2006 de volgende aankondigingen:
•
Uitbreiding van haar samenwerking met Amgen;
•
Ontslagneming van Wilson Totten en David Stone als leden van de Raad van Bestuur;
•
Benoeming van Rudi Pauwels als nieuw onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur;
•
Licentie-overeenkomst met Hillcrest Pharmaceuticals voor het PPAR-delta programma;
•
Nieuwe samenwerking met de Universiteit van Bristol voor het leveren van diensten.
Vooruitzichten
Galapagos haalde in 2006 €42 miljoen aan kapitaal op om te voorzien in de nodige financiële middelen om
haar programma’s inzake bot- en gewrichtsziekten in klinisch onderzoek te kunnen brengen in 2008 en 2009.
Wij zijn verheugd over de sterke steun die wij voor onze ambitieuze plannen genieten van de deelnemende
Europese en Amerikaanse institutionele beleggers en van al onze aandeelhouders. In het jaar 2007 en ook
daarna, zullen we verder bouwen aan de strategieën die onze vooruitgang kenmerken. We zullen hard
werken om de groei van Galapagos op hoog niveau te houden. Met de blijvende steun van onze
aandeelhouders zijn we goed gepositioneerd om de positie die we in 2006 verworven hebben, verder uit te
bouwen om ons dichter bij een leiderspositie in de Europese biotechnologie te brengen.
Galapagos voorziet om haar 2006 Prospectus uit te geven in de loop van de maand maart 2007. Dit
document zal meer gedetailleerde informatie bevatten over risico’s, de activiteiten van de Vennootschap,
corporate governance, en aandelentransacties die gebeurd zijn in december 2006. Het 2006 prospectus zal
beschikbaar
gemaakt
worden
op
de
website
van
de
Vennootschap:
www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.
Mechelen, 1 maart 2007
De Raad van Bestuur
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Verslag van de commissaris - geconsolideerd

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING AFGESLOTEN OP
31 DECEMBER 2006 GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS
Aan de aandeelhouders
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons
mandaat van commissaris dat ons werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de
geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermelding.

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van GALAPAGOS NV (“de
vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de groep”), opgesteld in overeenstemming met de
International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met de in België van
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat
uit de geconsolideerde balans op 31 december 2006, de geconsolideerde winst-en verliesrekening, het
geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en een
overzicht van de belangrijkste gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en toelichtingen. Het
geconsolideerde balanstotaal bedraagt 167.646 (000) EUR en het geconsolideerd verlies van het boekjaar
bedraagt 11.355 (000) EUR.
De jaarrekening van vennootschap opgenomen in de consolidatiekring, met een balanstotaal van
9.450 (000) EUR en met een totale resultaat van het boekjaar van 0 (000) EUR werd gecontroleerd door
andere revisoren. Onze verklaring over de hierbijgevoegde geconsolideerde jaarrekening is, voor zover deze
betrekking heeft op bedragen betreffende deze vennootschappen, gesteund op de verslagen van deze
andere revisoren.
Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, implementeren en in stand houden
van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde
jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, bevat,
het kiezen en toepassen van geschikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het maken van
boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te
brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
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Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van
controle-informatie over de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De
selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling welke een inschatting omvat
van het risico dat de geconsolideerde jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande
interne controle van de groep met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de
geconsolideerde jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden te
bepalen maar niet om een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de groep te geven. Wij
hebben tevens de gegrondheid van de grondslagen voor financiële verslaggeving, de redelijkheid van de
boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de geconsolideerde
jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de raad van bestuur en van de
verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en
inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie, samen met het
verslagen van andere revisoren waarop wij gesteund hebben, een redelijke basis vormt voor het uitbrengen
van ons oordeel.
Naar ons oordeel, en op basis van de verslagen van de andere revisoren, geeft de geconsolideerde
jaarrekening een getrouw beeld van de financiële toestand van de groep per 31 december 2006, en van haar
resultaat en kasstromen voor het boekjaar eindigend op die datum, in overeenstemming met de
International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met de in België van
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Bijkomende vermelding
Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerde jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet
van aard is om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:
•
Het geconsolideerde jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt
overeen met de geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving
van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de groep wordt geconfronteerd, alsook van haar
positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op hun toekomstige
ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare
inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
Diegem, 1 maart 2007
De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Gert Vanhees
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING, JAAR BEËINDIGD OP 31 DECEMBER
In duizend €
Omzet

Toelichting
4

2006
35.152

2005
11.240

2004
7.777

5

-19.533

-4.829

-1.288

15.619

6.411

6.489

5
5
5
5
5

2.993
-15.863
-11.963
-1.972
-621

78
-8.900
-3.537
-421
-281

-7.343
-2.620
-134

Operationeel verlies

5,6

-11.807

-6.650

-3.608

Financiële opbrengsten
Financiële kosten

7
8

370
-1.057

368
-369

202
-162

-12.494

-6.651

-3.568

9

1.159

110

-21

NETTO VERLIES VOOR HET JAAR

10

-11.335

-6.541

-3.589

Gewogen gemiddelde uitstaande
aandelen (‘000)

10

13.543

8.936

5.939

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel
in €

10

-0,84

-0,73

-0,60

Kosten van verkochte goederen en
diensten
Bruto resultaat
Andere opbrengsten
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Algemene en administratieve kosten
Verkoop en marketing kosten
Integratiekosten

Verlies voor belastingen
Belastingen
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GECONSOLIDEERDE BALANS OP 31 DECEMBER
ACTIVA
In duizend €
VASTE ACTIVA
Goodwill
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Voor verkoop beschikbare financiële
activa
Overige vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Liquide middelen en kasequivalenten
TOTAAL ACTIVA

Toelichting
11
12
13
21

2006
87.781
35.560
17.844
25965
727

2005
45.018
29.481
4.869
9.399

15
16

1.054
6.631

978
291

14
16
17

79.865
3.499
24.847
51.519
167.646

36.545
3.142
9.786
23.617
81.563

12.541
98
2.169
10.274
15.613

2006
109.542
104.396
44.170
9
-39.034

2005
61.136
69.049
19.816
3
-27.731

2004
10.367
31.557

58.104

20.427

5.246

28.826
905

6.362

1.638

1.542
4.606
214

225
1.413

14.065

3.608
106

25.431
119

2.967
394
9.568
1.136

2.766
736

167.646

81.563

15.613

EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN
In duizend €
Toelichting
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
19
Uitgiftepremies
36
Omrekeningsverschillen
36
Gecumuleerd verlies
VREEMD VERMOGEN
VREEMD VERMOGEN OP LANGE
TERMIJN
Pensioenverplichtingen
Voorzieningen
Uitgestelde belastingverplichtingen
Financiële verplichtingen (leasing)
Overige langlopende verplichtingen

27
25
21
22
24

VREEMD VERMOGEN OP KORTE
TERMIJN
Voorzieningen
Financiële verplichtingen (leasing)
Andere financiële verplichtingen
Handels- en overige schulden
Belastingverplichtingen

25
22
20
24
9

TOTAAL EIGEN EN VREEMD
VERMOGEN

12

22.089
594
4.595
643
29.278
556
3.172

2004
3.072
447
2.625

-21.190
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT, JAAR BEËINDIGD OP 31 DECEMBER
In duizend €
LIQUIDE MIDDELEN AAN HET BEGIN VAN HET
JAAR
Operationeel resultaat

Toelichting

2006

2005

2004

23.617
-11.807

10.274
-6.650

13.036
-3.608

3.480
1.246
10

941
374

763
332

-68
703
-74
-2.425

-219

-8.933

-5.554

-2.512

293
-3.487
7.326

943
-2.319
3.377
-7

51
844
-936

Betaalde intrest en andere financiële kosten
Belastingen

-4.801
-1.057
3.452

-3.560
-369
42

-2.553

NETTOKASSTROOM ALS GEVOLG VAN DE
BEDRIJFSACTIVITEITEN

-9.310

-3.887

-4.120

-1.061

-103

-146
1.798

-50
-2.807

-45

-2.468

-3.918

-148

-1.553
40.949

-106

370

-351
20.821
322
368

39.766

21.160

96

27.986
-86
51.519

13.355
-12
23.617

-2.762

Gecorrigeerd voor:
Afschrijving van materiële vaste activa
Afschrijving van immateriële vaste activa
Bijzondere waardevermindering op immateriële vaste
activa
Wisselkoerswinst op omzetting netto-activa van
dochteronderneming
Op aandelen gebaseerde vergoedingen
Toename van voorzieningen
Negatieve goodwill

13
12

Operationeel resultaat voor wijzigingen in het
bedrijfskapitaal

(Toename)/afname
(Toename)/afname
Toename/(afname)
Toename/(afname)

van
van
van
van

voorraad
vorderingen
schulden
voorzieningen

Kasstroom als gevolg van bedrijfsactiviteiten

Aankoop van materiële vaste activa
Aankoop en ontwikkeling van immateriële vaste
activa
Aankoop van dochtervennootschappen

12
32

NETTOKASSTROOM ALS GEVOLG VAN
INVESTERINGSACTIVITEITEN
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing
Opbrengsten uit kapitaalverhoging, netto na kosten
Ontvangsten van uitgegeven aandelen
Ontvangen intresten en andere financiële resultaten

7

NETTOKASSTROOM ALS GEVOLG VAN
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
TOENAME/(AFNAME) VAN KASMIDDELEN
Effect van koersschommelingen op liquide middelen

LIQUIDE MIDDELEN AAN HET EINDE VAN HET JAAR

13

93

-157

-2.710

202

10.274
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MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
In duizend €

Saldo op 1 januari 2004
Op aandelen gebaseerde
vergoedingen
Netto verlies vorig jaar
Saldo op 31 december
2004
Kapitaalverhoging
Kosten van kapitaalverhoging
Acquisitie van Biofocus
Op aandelen gebaseerde
vergoedingen
Onuitgegeven aandelen voor
Biofocus
Nettoverlies voor het jaar
Toename/afname door
wisselkoerswijzigingen
Saldo op 31 december
2005
Wisselkoerswijzigingen
Netto resultaat
Op aandelen gebaseerde
vergoedingen
Uitgifte van aandelen
Kosten van
kapitaalsverhoging
Uitoefening warrants
Saldo op 31 december
2006

Kapitaal

Uitgiftepremie

Omrekenings
-verschillen

31.552

Overgedragen
verliezen
-17.601

Totaal
Eigen
vermogen
13.951

-3.589

5
-3.589

-21.190

10.367

5
31.557
17.675
-1.962
18.934

4.877

22.551
-1.962
33.873

14.939

235

235

2.610

-6.541

2.610
-6.541

3
69.049

703
35.781

19.816

3

3

-27.731

61.137

6

33
-11.335

39
-11.335
703
60.135

24.354

-1.596
459
104.396

-1.596
459
44.170

9

-39.034

109.542

De geconsolideerde financiële rekeningen van Galapagos NV (hierna genoemd de “Groep”) werden goedgekeurd
door de Raad van Bestuur en geautoriseerd voor verspreiding op 1 maart 2007. Zij werden ondertekend door:

Onno van de Stolpe
Gedelegeerd Bestuurder
1 maart 2007
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TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN
1. Algemene informatie
Galapagos NV (“de Groep”) is een naamloze vennootschap onder Belgisch recht. De maatschappelijke zetel
van Galapagos is Generaal De Wittelaan L11/A3, 2800 Mechelen, België.
Galapagos NV is een biotechnologiebedrijf opgericht in 1999 als een joint venture tussen Crucell BV en
Tibotec NV. Galapagos richt zich op de identificatie van targets, eiwitten die verantwoordelijk zijn voor
ziekten en het gebruik van deze targets voor de ontwikkeling van nieuwe en werkzame medicijnen die
ziektes kunnen genezen. Deze technologieën worden gecommercialiseerd door een aparte business unit, die
tot de overname van BioFocus plc (“BioFocus”) opereerde onder de handelsnaam Galadeno.
Op 6 mei 2005 heeft Galapagos NV €22,4 miljoen opgehaald via een beursgang op Euronext Brussel (ticker
symbool: GLPG) en Euronext Amsterdam (GLPGA), hetgeen resulteerde in een netto bijdrage aan liquide
middelen van € 20,8 miljoen.
Op 17 oktober 2005, toen haar openbaar bod (volledig in aandelen) onvoorwaardelijk was geworden, heeft
de vennootschap zich akkoord verklaard om 100% van het aandelenkapitaal van BioFocus te verwerven, een
vennootschap die noteerde aan de Alternative Investment Market (AiM) en die is opgericht en gevestigd in
het Verenigd Koninkrijk. De notering van BioFocus werd onmiddellijk geschrapt en Galapagos NV werd
toegelaten tot notering op AiM (ticker symbool: GLPG). Op 31 december 2005 was de Vennootschap
eigenaar van 92,6% van de uitstaande aandelen van BioFocus plc. Het resterende deel van de aandelen
werd verworven op 9 januari 2006.
Op 6 juli 2006 heeft de Vennootschap 100% van het aandelenkapitaal van de dochtervennootschappen van
Discovery Partners International Inc verworven, maar niet de moedervennootschap. De entiteiten die met
contant geld werden gekocht, zijn ChemRx Inc (nu BioFocus DPI Inc), een vennootschap opgericht in de
USA, en DPI AG (nu BioFocus DPI AG), een vennootschap opgericht in Zwitserland alsook hun
dochtervennootschappen (de volledige lijst kan worden gevonden in toelichting nr. 32).
Op 19 september 2006 heeft Galapagos NV €11,1 miljoen opgehaald in een openbaar aanbod op Euronext
Brussel (ticker symbol: GLPG) en Euronext Amsterdam (GLPGA), hetgeen resulteerde in een netto bijdrage
aan liquide middelen van €10,7 miljoen.
Op 6 december 2006 heeft de Vennootschap zich ertoe verbonden om 100% van het aandelenkapitaal van
Inpharmatica Ltd te verwerven, een vennootschap opgericht in het VK, op het moment dat haar aanbod
(volledig in aandelen) onvoorwaardelijk werd. Op de balansdatum was de Vennootschap voor 100%
eigenaar van het aandelenkapitaal van Inpharmatica.
Op 22 december 2006 heeft de Vennootschap 100% van het aandelenkapitaal van ProSkelia SASU, een
vennootschap opgericht in Frankrijk, verworven van ProStrakan plc. ProSkelia is gekocht in ruil voor nieuwe
aandelen, in een transactie waarin ook de terugbetaling van de verworven liquide middelen aan ProStrakan
was voorzien onmiddellijk na de eigendomsoverdracht, met als gevolg dat de netto vergoeding geen liquide
middelen omvatte. Tezelfdertijd heeft Galapagos NV €31 miljoen opgehaald in een openbaar aanbod op
Euronext Brussel (ticker symbol: GLPG) en Euronext Amsterdam (GLPGA), hetgeen resulteerde in een netto
bijdrage aan liquide middelen van €29,6 miljoen.
Een volledige lijst van alle vennootschappen waar Galapagos eigenaar van is staat gedetailleerd in toelichting
31.
De hiernavolgende financiële staten zijn uitgedrukt in Euro.
15
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2. Waarderingsregels

Voorstellingsbasis

Deze geconsolideerde financiële staten zijn opgesteld conform de International Financial Reporting Standards
(IFRS), zoals aanvaard door de Europese Unie. De belangrijkste waarderingsregels die gevolgd werden in
het opstellen van deze geconsolideerde jaarrekening worden hieronder uiteengezet.
De Groep heeft de volgende Standaarden and Interpretaties niet vroegtijdig aangewend; deze Standaarden
waren uitgevaardigd op de datum van goedkeuring van deze jaarrekening, maar nog niet in werking op de
datum van de balans:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (toepasbaar voor periodes beginnende op of na 1 januari
2007)
IFRS 8 Operating Segments (toepasbaar voor periodes beginnende op of na 1 januari 2009)
IAS1 Presentatie van Financiële Staten – Aanpassing. Capital Disclosures (toepasbaar voor periodes
beginnende op of na 1 januari 2007)
IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationaly
Economics (toepasbaar voor periodes beginnende op of na 1 maart 2006)
IFRIC 8 Scope of IFRS 2 (toepasbaar voor periodes beginnnende op of na 1 mei 2006)
IFRIC 9 Reassesment of Embedded Derivatives (toepasbaar voor periodes beginnende op of na 1 juni
2006)
IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment (toepasbaar voor periodes beginnende op of na 1
november 2006)
IFRIC 11 IFR 52 – Group and Treasury Share Transactions (toepasbaar voor periodes beginnende op of
na 1 maart 2007)
IFRIC 12 Service Concession Arrangements (toepasbaar voor periodes beginnende op of na 1 januari
2008)

De leden van de Raad van Bestuur gaan ervan uit dat het toepassen van deze standaarden en interpretaties
in de toekomst geen belangrijke invloed zal hebben op de rekeningen van de Groep behalve een aantal
aanvullende vermeldingen over kapitaal en financiële instrumenten wanneer de relevante standaarden in
werking treden voor periodes die beginnen op of na 1 januari 2007.

Continuïteit

De geconsolideerde rekeningen zijn voorbereid in overeenstemming met de International Financial Reporting
Standards (IFRS) gepubliceerd door de International Accounting Standard Board (IASB) en de interpretaties
uitgegeven door het Internationial Financial Reporting Interpretation Committee van de IASB, welke door de
Europese Commissie zijn aanvaard.
De geconsolideerde rekeningen verschaffen een algemeen overzicht van de activiteiten van de Groep en de
behaalde resultaten. Zij geven een getrouw en correct beeld van de financiële toestand van de entiteit, haar
financiële performantie en haar kasstromen, op basis van continuïteit.
Om de balansstructuur te verbeteren en om de investeringen te financieren heeft de Raad van Bestuur
beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met €11,1 miljoen op 19 september en met €31 miljoen
op 22 december, zoals vermeld onder Algemene Informatie, toelichting 1.
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Groepsrapportering

De geconsolideerde jaarrekening bevat de financiële staten van de Vennootschap en de entiteiten die door
de Vennootschap worden gecontroleerd (de dochtermaatschappijen), elk jaar opgesteld op 31 december.
Allen samen vormen deze de Groep. Controle wordt bereikt waar de Vennootschap de macht heeft om het
financieel en operationeel beleid van een andere entiteit te besturen met het doel voordeel uit haar
activiteiten te verkrijgen.
De resultaten van dochterondernemingen zijn opgenomen in de geconsolideerde resultatenrekening vanaf de
dag van de daadwerkelijke overname tot aan de dag waarop er niet langer controle is.
Waar nodig zijn aanpassingen in de financiële staten van dochterondernemingen gemaakt om ervoor te
zorgen dat de waarderingsregels in lijn zijn met die van de Groep.
Alle intragroepssaldi en –transacties werden bij de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening
geëlimineerd.

Bedrijfscombinaties

De overname van dochtervennootschappen wordt verwerkt volgens de overnamemethode. De kost van de
overname wordt berekend tegen het gemiddelde van de reële waarde, op de datum van de uitwisseling van
de verworven activa, de verworven of ten laste genomen passiva, en de eigenvermogensinstrumenten die
door de Groep zijn uitgegeven in ruil voor de controle over de verworven vennootschap, vermeerderd met
alle kosten die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan de bedrijfscombinatie. De identificeerbare activa,
verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen die voldoen aan de voorwaarden van IFRS 3 worden erkend
tegen hun reële waarde op de datum van de overname, behalve voor vaste activa (of groepen
buitengebruikstellingen) die worden ingedeeld als ‘bestemd voor verkoop’ in overeenstemming met IFRS 5
‘vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten’, welke worden erkend en
berekend tegen hun reële waarde min de verkoopskosten.

Bedrijfscombinaties en de eraan verbonden goodwill

De in een bedrijfscombinatie verworven goodwill vertegenwoordigt de waarde waarmee de kostprijs van de
bedrijfscombinatie het belang van de Groep in de netto reële waarde van de identificeerbare activa,
verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de verworven dochteronderneming op overnamedatum,
overschrijdt. Alle bedrijfscombinaties worden verwerkt volgens de overnamemethode. Goodwill wordt niet
afgeschreven doch wordt jaarlijks op bijzondere waardeverminderingen getoetst alsook wanneer er een
aanwijzing bestaat dat de kasstroomgenererende eenheid waaraan goodwill wordt toegekend, mogelijks een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd
met geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingen. Een bijzondere waardevermindering opgenomen
voor goodwill kan niet meer teruggenomen worden in een volgende periode.
Wanneer het belang van de Groep in de netto reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en
voorwaardelijke verplichtingen, de kostprijs van de bedrijfscombinatie overtreft, dan wordt dit surplus
onmiddellijk in de resultatenrekening opgenomen.

Immateriële vaste activa

Kosten gemaakt in het kader van onderzoeksactiviteiten worden erkend als kosten in de periode waarin de
kosten zich voordoen. Immateriële vaste activa die voortvloeien uit Galapagos’ ontwikkelingsactiviteiten
worden alleen erkend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• activa worden alleen erkend als zij identificeerbaar zijn;
• het is waarschijnlijk dat de ontwikkelde activa toekomstige economische baten zullen genereren;
• de ontwikkelingskosten van de activa kunnen op betrouwbare wijze vastgesteld worden.
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Intern ontwikkelde immateriële vaste activa worden afgeschreven op lineaire basis over hun geschatte
levensduur.
Indien geen intern ontwikkelde activa erkend kunnen worden, dan worden de
ontwikkelingskosten als kosten geboekt in de periode waarin ze zich voordoen.
Intellectuele eigendom, waaronder wordt verstaan octrooien, licenties en rechten, wordt intern gewaardeerd
op basis van de aanschafkosten en wordt als volgt afgeschreven op lineaire basis over de geschatte
bruikbare levensduur:
• Klantenrelaties: 1- 10 jaar
• Technologie in uitvoering: 3 – 5 jaar
• Software & Databases: 3 – 5 jaar
• Merken, licenties, octrooien & know how: 5 – 10 jaar,
behalve indien het een onbeperkte levensduur heeft, in welk geval dit feit bekend wordt gemaakt, samen
met de redenen voor de onbeperkte levensduur.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd aan hun kostprijs verminderd met de eventuele gecumuleerde
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. De afschrijflast wordt geboekt om de kosten of
de waardering van de activa af te schrijven over de levensduur van het actief, volgens de lineaire methode,
op de volgende basis:
• Installaties & uitrusting: 4 – 15 jaar
• Meubilair en rollend materiaal: 4-5 jaar

Inrichting van gehuurde gebouwen

Inrichting van gehuurde gebouwen wordt afgeschreven over de duurtijd van de huur, tenzij een kortere
levensduur verwacht wordt. Activa onder een financiële leasing worden afgeschreven over hun levensduur
volgens dezelfde regels als activa in eigendom, of, indien deze periode korter is, over de looptijd van de
lease. De winst of het verlies bij de verkoop of buitengebruikstelling van een actief wordt bepaald als het
verschil tussen de verkoopsopbrengst en de netto-boekwaarde van het actief en wordt geboekt in de
resultatenrekening.

Voorraden

Voorraden worden geboekt tegen de laagste waarde van enerzijds de kosten en anderzijds de netto
realiseerbare waarde. De kosten bedragen voornamelijk de aankoopkosten aangezien de voorraad enkel
bestaat uit grondstoffen. Deze grondstoffen zijn onderling niet uitwisselbaar en bijgevolg worden ze
gewaardeerd op individuele basis.
De kosten van werk in uitvoering bestaan uit directe materialen, directe kosten voor personeel en de
overheadkosten die de verplaatsing van voorraden naar de huidige locatie met zich meebrengen. De netto
realiseerbare waarde vertegenwoordigt de geschatte verkoopprijs verminderd met alle geschatte kosten voor
voltooiing en de kosten voor marketing, verkoop en verdeling.
De voorraad grondstoffen en handelsgoederen wordt gewaardeerd volgens de FIFO-methode. Indien de
aanschaffingswaarde of de kostprijs hoger is dan de netto realiseerbare waarde, wordt de waardering aan de
lagere netto realiseerbare waarde toegepast. De netto realiseerbare waarde is gelijk aan de geschatte
normale verkoopprijs, verminderd met de geschatte afwerkingskosten en de geschatte kosten die nodig zijn
om de verkoop te realiseren.
Klein chemische molecuul-collecties voor screening worden aan kost geboekt bij verwerving en afgeschreven
over hun economische levensduur, berekend aan de hand van de gebruiksduur, maar in geen geval over
meer dan 5 jaar.
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Financiële instrumenten

Financiële activa en passiva worden op de balans van de Groep geboekt op het moment dat de Groep een
partij wordt bij de contractuele bepalingen van het instrument.
•

Handelsvorderingen

•

Voor verkoop beschikbare financiële activa

Handelsvorderingen dragen geen intrest en worden gepresenteerd aan hun nominale waarde
verminderd met eventuele voorzieningen voor dubieuze vorderingen.
Voor verkoop beschikbare financiële activa worden geboekt aan reële waarde met uitzondering van
de aandelen die niet op een actieve markt genoteerd zijn en waarbij de reële waarde niet op een
betrouwbare wijze kan worden bepaald. Deze deelnemingen worden geboekt aan historische kost.
Winsten en verliezen die voortvloeien uit wijzigingen in de reële waarde worden rechtstreeks via het
eigen vermogen geboekt tot het financieel actief bestanddeel vervreemd wordt of wanneer de
boekwaarde ervan wordt afgeboekt ingevolge een bijzondere waardevermindering; op dat moment
wordt de gecumuleerde winst of verlies die voorheen geboekt was in het eigen vermogen,
overgeboekt naar de resultatenrekening voor de periode. Bijzondere waardeverminderingen die in
de resultatenrekening worden geboekt voor aandeleninvesteringen die werden geclassificeerd als
voor verkoop beschikbaar worden achteraf niet teruggenomen via de resultatenrekening. Bijzondere
waardeverminderingen die in de resultatenrekening worden geboekt voor schuldinstrumenten die
werden geclassificeerd als voor verkoop beschikbaar worden achteraf teruggenomen via de
resultatenrekening indien een toename van de reële waarde van het schuldinstrument op objectieve
wijze gerelateerd kan worden aan een gebeurtenis die zich voordeed na de boeking van de
bijzondere waardevermindering.

•

Liquide middelen en kasequivalenten

•

Handelsbetalingen

Liquide middelen en kasequivalenten worden op de balans geboekt aan hun nominale waarde. Voor
het opstellen van kasstroomoverzichten bevatten de liquide middelen de contanten en direct
opvraagbare deposito’s, de beleggingen op korte termijn en de negatieve banksaldi. Op de balans
worden negatieve banksaldi, indien deze bestaan, geboekt onder het vreemd vermogen op korte
termijn.
Handelsbetalingen dragen geen intrest en worden gepresenteerd aan hun nominale waarde.

Belastingen

Uitgestelde belastingen worden volledig voorzien op basis van de “balansmethode” op tijdelijke verschillen
tussen de boekwaarde van activa en vreemd vermogen en de waarde die toegepast wordt voor fiscale
doeleinden.
Het bedrag van de uitgestelde belastingen is gebaseerd op de verwachte wijze van realisatie van de activa
en het vreemd vermogen op basis van belastingtarieven die heersen op de afsluitdatum. Uitgestelde
belastingen op fiscaal overgedragen verliezen worden enkel geboekt indien het waarschijnlijk is dat er
voldoende toekomstige fiscale winsten gerealiseerd zullen worden.

Vreemde valuta
•

Functionele valuta en voorstellingsvaluta
Elementen opgenomen in de jaarrekening van de ondernemingen van de Groep worden gewaardeerd in
de valuta van de primaire economische omgeving waarin de onderneming actief is. De geconsolideerde
jaarrekening wordt voorgesteld in Euro, de functionele- en voorstellingsvaluta van de Vennootschap.
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•

Transacties en balansen uitgedrukt in vreemde valuta.
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta op basis van de wisselkoers
die geldt op de transactiedatum. Valutakoersverschillen die ontstaan uit de afwikkeling van dergelijke
transacties en uit de omrekening op basis van de slotkoers van monetaire activa en verplichtingen
uitgedrukt in vreemde valuta worden in de resultatenrekening opgenomen.
Niet-monetaire activa en passiva uitgedrukt in vreemde valuta aan historische kost, worden omgerekend
op basis van de wisselkoers die geldt op transactiedatum.

•

Financiële staten van buitenlandse groepsondernemingen.
De resultaten en financiële positie van al de groepsondernemingen die een functionele valuta hebben die
verschillend is van de voorstellingsvaluta, worden omgerekend in de voorstellingsvaluta op volgende
wijze:
• de activa en passiva worden omgerekend tegen slotkoers op de balansdatum;
• de kosten en opbrengsten worden voor elke winst- en verliesrekening omgerekend tegen gewogen
gemiddelde koersen;
• alle resulterende valutaverschillen worden opgenomen in een afzonderlijke rubriek van het eigen
vermogen.

Omzet-erkenning

De omzet van de Groep komt van de verkoop van producten, het verlenen van onderzoeks- en
ontwikkelingsdiensten, target discovery en ontwikkelingsovereenkomsten, licentie- en royalty
overeenkomsten en subsidies. De erkenning van de omzet kan als volgt worden samengevat:
• de verkopen van reagentia worden erkend als omzet wanneer de levering gebeurt;
• Omzet uit diensten voor onderzoek en ontwikkeling worden erkend als omzet tegen marktwaarde
wanneer deze diensten geleverd zijn. De diensten worden gewoonlijk geleverd in de vorm van een
bepaald aantal voltijds equivalente “VTE” personeelsleden van de Groep aan een vooraf bepaald tarief
per VTE;
• Geïnde betalingen van onderzoeksmijlpalen worden beschouwd als omzet. Doch, indien de Groep verder
betrokken is in het programma, dan worden de inkomsten slechts als vol aanzien indien de verdiende
bedragen de kosten niet overschrijden.
• Verkopen van de BioFocus DPI divisie bevatten meestal meerdere elementen gecombineerd in één of
meerdere licentie-overeenkomsten. De elementen in zulke contracten worden als volgt erkend:
 vooruitbetaalde, niet terugbetaalbare bedragen worden enkel in de resultatenrekening als omzet
erkend wanneer de geleverde producten en/of diensten geleverd zijn in het kader van een aparte
overeenkomst en de Groep aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan. In het geval van een
voortdurende contractuele verbinding van de Groep worden deze vooruitbetaalde bedragen niet
beschouwd als een aparte transactie en zullen deze bedragen gespreid worden over de duurtijd van
de samenwerking;
 bedragen betaald als vergoeding voor toegang tot de bibliotheek en de zogenaamde technology
access fees worden als omzet erkend over de looptijd van deze toegang;
 bedragen die ontvangen worden als vergoeding voor het leveren van informatie uit de bibliotheek
worden als omzet erkend als de levering gebeurd is, maar enkel indien de Groep geen verdere
contractuele verplichtingen heeft. Indien zulke verplichtingen wel bestaan worden deze bedragen
behandeld als vooruitbetaalde licentie fees;
 bedragen betaald voor het verkrijgen van opties of licenties worden als omzet erkend over de
looptijd van de optie of licentie tenzij de Groep geen verdere contractuele verplichtingen heeft. In
dat geval wordt de omzet erkend wanneer ze gefactureerd is;
 royalty’s worden als omzet erkend wanneer ze verworven zijn;
 de Groep ontvangt subsidies van bepaalde overheidsinstanties die de onderzoeks- en
ontwikkelingsinspanningen van de Groep voor gedefinieerde projecten ondersteunen. Deze subsidies
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hebben over het algemeen als doel om goedgekeurde uitgaven voor onderzoeks- en
ontwikkelingsinspanningen van de Groep gedeeltelijk te vergoeden. Ze worden in de boeken
opgenomen wanneer de onderliggende kosten werden opgelopen en er een redelijke zekerheid is dat
de subsidie zal ontvangen worden.
inkomsten van termijnlicenties worden gespreid over de periode waarop de licentie betrekking heeft,
de verplichting over de termijn weerspiegelend, met de bedoeling de inhoud ervan aan te vullen en
het lopende onderhoud te voorzien;
inkomsten van eeuwigdurende licenties worden als inkomsten beschouwd van zodra ze verkocht zijn
tot en met het einde van de verplichtingen, en enkel als er geen tijdsbeperkingen betrekking hebben
op de licentie;
inkomsten verkregen voor het bewaren van moleculebanken worden geboekt als de kosten worden
opgelopen. Dit houdt ook indirecte kosten in die gebaseerd zijn op tarieven bepaald door het
management. Indien berekende actuele kosten vervolgens groter blijken dan de bepaalde tarieven,
dan worden de bijkomende inkomsten geboekt als er een contractueel recht is om aangevulde eisen
voor te leggen. Een reserve wordt aangelegd voor uitstaande vorderingen van geschatte verliezen
als gevolg van tariefonderhandelingen, auditaanpassingen en/of een tekort in overheidssubsidiëring
voor zover dit noodzakelijk geacht wordt. Onze inkomsten kunnen door tariefonderhandelingen of
gebrek aan overheidssubsidiëring beïnvloed worden.

Eigen vermogensinstrumenten

Eigen vermogensinstrumenten uitgegeven door Galapagos NV worden gewaardeerd tegen de marktwaarde
van de ontvangen bedragen, minus de directe kosten gerelateerd aan de uitgifte.

Financieel risicobeheer

De Groep heeft geen afgeleide financiële instrumenten meer in gebruik om wisselkoersrisico’s in te dekken.
Bij de acquisitie van BioFocus in 2005 waren deze instrumenten wel in gebruik, maar zij werden niet
hernieuwd toen ze waren verlopen in 2006.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Kosten van onderzoek worden geboekt in de resultatenrekening wanneer ze zich voordoen. De Groep
activeert ontwikkelingskosten als immaterieel vaste activa als en slechts als aan de voorwaarden voor het
erkennen van een intern ontwikkeld immaterieel vast actief voldaan is, anders worden dergelijke kosten in de
resultatenrekening opgenomen. De Groep is van mening dat wettelijke en klinische risico’s die inherent zijn
aan de ontwikkeling van klinische targets van die aard zijn dat de ontwikkelingskosten in het kader van de
ontwikkeling van geneesmiddelen niet geactiveerd kunnen worden.

Toegezegde bijdragenplannen

De betaalde bijdragen worden onmiddellijk in de resultatenrekening opgenomen.

Toegezegde pensioenregelingen

De boekwaarde op de balans van de toegezegde pensioenregelingen wordt bepaald als de geactualiseerde
waarde van de brutoverplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen, rekening houdend met de
niet-opgenomen actuariële winsten of verliezen, verminderd met nog niet opgenomen pensioenkosten van
verstreken diensttijd en met de reële waarde van fondsbeleggingen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen in de balans indien een onderneming van de Groep een bestaande
verplichting heeft tengevolge van een gebeurtenis in het verleden; als het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
van deze verplichting resulteert in een uitstroom van middelen uit de onderneming en een betrouwbare
inschatting kan gemaakt worden van het bedrag van de verplichting.
Het bedrag van de voorziening is gebaseerd op een beste raming van de uitgaven die vereist zijn om de
bestaande verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
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Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden voorzieningen verdisconteerd op basis van
een discontovoet voor belastingen waarbij rekening wordt gehouden met de huidige marktbeoordelingen
voor de tijdswaarde van het geld en de risico’s die inherent zijn aan de verplichting.

De Groep als huurder

Een lease wordt beschouwd als een financiële lease indien de voorwaarden van het leasecontract op
substantiële wijze de risico’s en de voordelen van het eigendom van het actief overdragen aan de
leasingontvanger. Alle overige leasingcontracten worden beschouwd als operationele lease.
Activa in een financiële lease worden erkend als activa van de Groep aan hun reële waarde of, indien lager,
aan de contante waarde van de minimale leasebetalingen zoals bepaald op het tijdstip van de aanvang van
de lease. De schuld aan de leasinggever wordt op de balans opgenomen als een verplichting onder
financiële lease opdat de periodieke rentevoet op het openstaande saldo van de verplichting constant zou
zijn. Financiële kosten worden in de resultatenrekening geboekt. Huurbedragen in het kader van een
operationele lease worden op lineaire basis in de resultatenrekening geboekt over de looptijd van de lease.
Voordelen die ontvangen worden en vorderingen ontstaan als stimulatie om een operationele lease aan te
gaan worden tevens op lineaire basis erkend in de resultatenrekening.

De Groep als verhuurder

Huur inkomsten van operationele leases worden opgenomen op een lineaire basis over de tijdsduur van de
relevante lease.

Bijzondere waardevermindering van materiële en immateriële vaste activa

Op elke balansdatum analyseert de Groep de boekwaarde van zijn materiële en immateriële activa, om vast
te stellen of er aanwijzingen zijn dat enige van die activa een bijzondere waardevermindering vereisen.
Indien een dergelijke indicatie bestaat, wordt de realisatiewaarde van het actief bepaald om op die manier de
omvang van het de bijzondere waardevermindering te bepalen. Indien een actiefbestanddeel geen
onafhankelijke kasstromen genereert, beschouwt de Groep de totale realiseerbare waarde van de
kasstroomgenererende eenheid. Een immaterieel vast actief met een onbeperkte levensduur wordt jaarlijks
getest op bijzondere waardeverminderingen en tevens op elk moment dat er een indicatie bestaat dat een
bijzondere waardevermindering zich zou kunnen voordoen. De realisatiewaarde is het hoogste bedrag van
enerzijds de reële waarde min de verkoopskosten en de bedrijfswaarde van het actief anderzijds.
Indien de realisatiewaarde van een actiefbestanddeel of kasstroom-genererende eenheid wordt geschat lager
te zijn dan de boekwaarde, dan wordt de boekwaarde van het actief verlaagd tot deze realisatiewaarde.
Bijzondere waardeverminderings-verliezen worden onmiddellijk als een kost opgenomen in de
resultatenrekening, tenzij het betrokken actief wordt opgenomen tegen een geherwaardeerd bedrag, in welk
geval de bijzondere waardevermindering wordt behandeld als een herwaarderingsafname.
Wanneer een bijzondere waardevermindering achteraf wordt teruggedraaid, wordt de boekwaarde van het
actief verhoogd tot het herziene geschatte bedrag van de realisatiewaarde, doch slechts op zulke wijze dat
de verhoogde boekwaarde de boekwaarde niet overschrijdt die zou zijn vastgesteld indien geen bijzondere
waardevermindering voor dat actief was opgenomen in voorgaande jaren. Een terugdraaiing van een
bijzondere waardevermindering wordt als inkomen opgenomen, tenzij het betrokken actief wordt geboekt
aan een geherwaardeerd bedrag, in welk geval de terugname van de bijzondere waardevermindering wordt
behandeld als een herwaarderingsreserve.
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Verlies per aandeel

Het gewone nettoverlies per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de
uitstaande aandelen gedurende de periode. Verwaterd netto verlies per aandeel, indien dat bestaat, wordt
berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen inclusief het verwaterende
effect van warrants.

Op aandelen gebaseerde betalingen

De Groep heeft de bepalingen van IFRS 2 toegepast. Conform de overgangsmaatregelen, werd IFRS 2 enkel
toegepast op alle toekenningen van eigen vermogensinstrumenten na 7 november 2002, en welke niet
verworven waren per 1 januari 2005.
De Groep kent betalingen toe op basis van het toekomstig verwerven van aandelen (warrants) aan haar
personeel, bestuurders en consulenten. Op aandelen gebaseerde betalingen worden gewaardeerd aan
marktwaarde op het moment van toekenning. De marktwaarde, bepaald op de datum van toekenning van
de warrants, wordt in kosten genomen op lineaire basis over de verwervingsperiode, gebaseerd op het aantal
aandelen dat volgens de Groep verworven zal worden.
De marktwaarde van de warrants is berekend op basis van het Black & Scholes model. De verwachte
levensduur in het model wordt berekend op basis van schattingen van het management, rekening houdend
met de niet-overdraagbaarheid, de beperkingen op de uitoefening en het verwachte gedrag van de houders.

Segmentrapportering

Gesegmenteerde resultaten omvatten inkomsten en uitgaven die rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een
segment, en het relevante gedeelte van inkomsten en kosten dat op redelijke basis kan worden toegewezen
aan een segment.
Gesegmenteerde activa en passiva omvatten deze operationele activa en passiva die rechtsreeks toewijsbaar
zijn aan het segment of die op redelijke basis aan het segment kunnen worden toegewezen.
Gesegmenteerde activa en passiva omvatten geen elementen van inkomstenbelasting.
3. Segmentrapportering

Business segmenten

Voor management doeleinden is de Groep opgesplitst in twee operationele divisies: Drug Discovery en
BioFocus DPI. Deze divisies vormen de basis waarop de Groep haar segmentrapportering doet.
De voornaamste activiteiten zijn als volgt:

Drug Discovery

De interne afdeling Drug Discovery heeft programma’s in bot- en gewrichtsziekten (osteoartritis, osteoporosis
en reumatoïde artritis) en heeft plannen om een klinisch programma op te starten met betrekking tot
menopauzale “opvliegers”. De Drug Discovery divisie van Galapagos heeft programma’s om nieuwe
geneesmiddelen te ontwikkelen die gebaseerd zijn op drug targets die een ziektebeeld wijzigen, in
geselecteerde ziektedomeinen waar een nood is aan veilige en doeltreffende geneesmiddelen.
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BioFocus DPI

De BioFocus DPI service divisie biedt een volledige waaier van target-to-drug discovery producten en
diensten aan, aan farmaceutische en biotech bedrijven, gaande van target discovery en drug discovery
services tot het afleveren van pre-klinische kandidaat-geneesmiddelen. Daarenboven levert BioFocus DPI
adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe drug targets, molecuulcollecties
voor drug screening alsmede chemogenomics en ADMET database producten om targets en moleculen te
selecteren.
Alle activiteiten van de Groep worden voortgezet.
Segmentinformatie over deze activiteiten voor het boekjaar geëindigd op 31 december 2006 en 31 december
2005 wordt hieronder gepresenteerd. Over het boekjaar geëindigd op 31 december 2004 wordt geen
segmentinformatie verstrekt aangezien de segmenten slechts in de loop van 2004 werden gecreëerd met het
oog op het verstrekken van afzonderlijke rekeningen voor de business units Drug Discovery en Galadeno, de
vroegere service divisie voorafgaand aan de overname van BioFocus.
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2006
Omzet
In duizend €
Externe verkoop
Interne verkoop
Segment omzet

Drug Discovery

BioFocus

4.202

30.950
3.935

-3.935

34.885

-3.935

35.152

Eliminaties

Totaal

4.202

Eliminaties

Totaal
35.152

Interne verkopen tussen segmenten zijn aan marktconforme voorwaarden.
RESULTAAT
In duizend €
Segment resultaat

Drug Discovery

BioFocus

-11.590

3.448

-8.142

Niet toegerekende uitgaven
Algemene en administratieve
kosten
Integratiekosten
Negatieve goodwill
Groep operationele verlies

-5.469
-621
2.425
-11.807

Netto financiële kosten
Verlies voor belastingen
Belastingen

-687
-12.494
1.159

Netto verlies voor het jaar

-11.335

Activa en vreemd vermogen
In duizend €
Segment activa
Segment verplichtingen
ANDERE INFORMATIE
In duizend €

Drug Discovery

BioFocus

Eliminaties

Totaal

132.462

44.239

-9.055

167.646

22.090

45.070

-9.055

58.103

Drug Discovery

BioFocus

Eliminaties

Totaal

2.145

2.675

4.820

146

146

651

2.817

3.468

138

1.108

1.246

Vaste activa addities
-Materiële vaste activa
-Immateriële vaste activa
Afschrijving van materiële vaste activa
Afschrijving van immateriële vaste
activa
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2005
Omzet
In duizend €

Drug Discovery

BioFocus

Eliminaties

2.120

9.120
262

-262

9.382

-262

11.240

Eliminaties

Totaal

Externe verkoop
Interne verkoop
Segment omzet

2.120

Totaal
11.240

Interne verkopen tussen segmenten zijn aan marktconforme voorwaarden.
RESULTAAT
In duizend €

Drug Discovery

BioFocus

-6.413

3.581

Segment resultaat
Niet toegerekende uitgaven
Algemene en administratieve
kosten
Integratiekosten

-2.832

-3.537
-281

Groep operationele verlies

-6.650

Netto financiële kosten
Verlies voor belastingen
Belastingen

-1
-6.651
110

Netto verlies voor het jaar

-6.541

Activa en vreemd vermogen
In duizend €

Drug Discovery

BioFocus

Eliminaties

Totaal

40.988

42.461

-1.886

81.563

6.764

15.549

-1.886

20.427

Drug Discovery

BioFocus

Eliminaties

Totaal

890

807

1.697

35

15

50

460

482

942

159

215

374

Totaal activa

Totaal vreemd vermogen
ANDERE INFORMATIE
In duizend €
Vaste activa toevoegingen
-Materiële vaste activa
-Immateriële vaste activa
Afschrijving van materiële vaste activa
Afschrijving van immateriële vaste
activa
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De goodwill ontstaan bij de overname van BioFocus werd in 2005 niet toegewezen. In 2006 werd de
goodwill gelijk verdeeld tussen BioFocus DPI en Drug Discovery. Bijgevolg werden de toelichtingen m.b.t.
segment activa aangepast.
De reden hiervoor is dat in de loop van 2006 een collaborative research agreement werd ondertekend, deels
op basis van de competenties van BioFocus. Eén van de redenen voor deze acquisitie was inderdaad om op
basis van het uitgebreide drug discovery dienstenaanbod door de uitgebreide Groep in staat te zijn dergelijke
langdurende (“turn key”) contracten te genereren. Op de datum van de ondertekening van het jaarverslag
2005 was het echter onduidelijk of dit gerealiseerd zou worden.
De vestigingen van de Groep zijn gelegen in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten,
Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. De Drug Discovery divisie is in België en Frankrijk gevestigd en de
BioFocus DPI divisie is op de andere plaatsen gevestigd.
De volgende tabel geeft een analyse van de verkopen van de Groep aan externe klanten per geografische
markt, zonder rekening te houden met producten en diensten.
2005
2004
In duizend €
2006
Verenigd Koninkrijk
5.200
Europa
8.933
5.010
5.722
Verenigde Staten
19.885
3.845
2.055
Rest van de wereld
1.134
303
Totaal
35.152
11.240
7.777
Het volgende is een analyse van de boekwaarde van de gesegmenteerde activa en addities aan gebouwen,
machines en immateriële activa geanalyseerd per geografisch gebied waar deze activa gelokaliseerd zijn.
Addities
aaan gebouwen, machines en
immateriële activa

Boekwaarde van de
gesegmenteerde activa
In duizend €
Verenigd Koninkrijk
België & Nederland
Duitsland &
Zwitserland
Verenigde Staten
Frankrijk
Totaal
4. Omzet
In duizend €
Biologie
Chemie
Ontwikkelingsprodukten
Onderzoekssamenwerking &
Subsidies
Totaal

2006
15.058
5.092
4.304
3.050
16.305
43.809

2005
10.816
3.452

2004
447

2006
1.835
2.602

2005
304
1.442

2004

1.746

148

148

62
945
14.268

447

5.444

2006
11.630
8.387
10.019

2005
3.669
1.684
3.767

2004
5.229

5.116
35.152

2.120
11.240

2.548
7.777
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De biologie bestaat uit VTE-diensten en de eraan verbonden toegangsbetalingen en succesbetalingen onder
externe dienstverleningscontracten voor het leveren van target discovery en drug discovery diensten.
De chemie bestaat uit VTE-diensten en de eraan verbonden toegangsbetalingen onder externe
dienstverleningscontracten, alsook het leveren van op chemie gebaseerde software en
onderzoeksinstrumenten onder licentieovereenkomsten.
Dit kan eveneens doorlopende onderhoudsverplichtingen inhouden.
Ontwikkelingsprodukten bestaan uit de verkoop van chemische molecuulcollecties op exclusieve en nietexclusieve basis. Het omvat ook het beheer van chemische molecuulopslag en de verwerking van het
chemische molecuul, beter bekend als “compound repository services”.
Subsidies zijn inkomsten ontvangen voor de kostendekking van intern onderzoek en ontwikkeling. De
subsidies worden voornamelijk toegekend voor onderzoeksactiviteiten uitgevoerd in België. In veel gevallen
zijn er clausules die vereisen dat het bedrijf een vestiging aanhoudt in België of in dezelfde regio voor een
aantal jaren. In geval deze verplichting niet wordt nagekomen, kan dit leiden tot een gehele of gedeeltelijke
terugbetaling van de ontvangen subsidies.
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5. Operationeel resultaat
Het operationeel resultaat wordt bekomen na de erkenning van de volgende kosten of opbrengsten:

Kosten van verkopen
In duizend €
Personeelskosten
Verbruiksgoederen en
labokosten
Afschrijvingen
Andere operationele kosten
Totaal

2006
-8.036

2005
-1.914

2004
-703

-6.919
-3.180
-1.398
-19.533

-1.770
-719
-426
-4.829

-368
-361
144
-1.288

2006
568

2005
78

2004

2.425
2.993

78

2006
-4.468
-4.753
-377
-4.904
-1.361
15.863

2005
-4.078
-2.003
-365
-1.780
-674
-8.900

Andere opbrengsten
In duizend €
Huuropbrengsten
Negatieve goodwill onmiddellijk
erkend (toelichting 32)
Totaal

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
In duizend €
Personeelskosten
Verbruiksgoederen
Huisvesting
Onderaanneming
Afschrijvingen
Totaal

2004
-3.369
-1.968
-352
-919
-735
-7.343

De methode om de kosten van onderzoek en ontwikkeling te bepalen werd gewijzigd in 2006. Dit om een
betere en juistere voorstelling te geven van de aard van de kosten ingevolge de aankoop van ProSelia.
De indirecte kosten van onderzoek en ontwikkeling zoals huisvesting, ondersteunende diensten en andere
aan onderzoeks- en ontwikkelingsvestigingen gerelateerde kosten werden hierin opgenomen. Voorheen
werden deze kosten opgenomen onder de ‘Algemene en administratieve kosten’. Om die reden werden de
vergelijkende cijfers voor 2005 en 2004 aangepast. Voorheen werden in 2005 kosten voor onderzoek en
ontwikkeling opgegeven van €6.700.000 en andere operationele kosten €5.737.000. In 2004 werden voor
kosten onderzoek en ontwikkeling €5.443.000 gerapporteerd en voor algemene en administratieve kosten
€4.520.000.

Algemene en administratieve kosten
In duizend €
Personeelskosten
Huisvesting
Erelonen
Bestuurdersvergoedingen
Afschrijvingen
Andere operationele kosten
Totaal

2006
-6.642
-3.374
-693
-145
-396
-713
-11.963

29

2005
-1.319
-1.023
-81
-964

2004
-599
-328
-205
-694

-150
-3.537

-794
-2.620
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Kosten huisvesting zijn inclusief huur, diensten, onroerende voorheffing en kosten voor nutsvoorzieningen
zoals licht, verwarming en water.

Verkoop en marketingkosten
In duizend €
Personeelskosten
Andere operationele kosten
Totaal

2006
-1.112
-860
-1.972

2005
-249
-172
-421

2004
-134

2006

2005
-281

2004

-134

Integratiekosten
In duizend €
Kosten voor ontslagvergoeding(en)
Overige kosten
Totaal

-621
-621

-281

6. Personeelskosten
Het aantal personeelsleden op het einde van het jaar bedroeg:
2006
Totaal
454

2005
201

2004
68

2006
7
247
34
288

2005
4
75
27
106

2004
2
55
22
79

2006
16.205
2.277
1.018
758
20.258

2005
5.165
1.454
256
685
7.560

2004
4.221
796
159
324
5.500

2006
122
248
370

2005
203
165
368

2004
197
5
202

2006
-694
-363
-1.057

2005
-293
-76
-369

2004
-128
-34
-162

Het gemiddelde aantal personeelsleden gedurende het jaar bedroeg:

Executive management
Laboratorium personeel
Algemeen personeel
Totaal
Hun gezamenlijke vergoeding bedroeg:
In duizend €
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenkosten
Overige personeelskosten
Totaal
7. Financiële opbrengsten
In duizend €
Intresten op deposito’s
Intresten op korte termijn deposito’s
Totaal
8. Financiële kosten
In duizend €
Intresten op financiële leaseverplichtingen
Overige financiële kosten
Totaal

30

Galapagos NV, Gen. De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, BTW BE 466.460.429 - RPR Mechelen

9. Belastingen
In duizend €
Inkomstenbelastingen
Buitenlandse belastingen
Uitgestelde belastingen (toelichting 21)
Totaal

2006

2005

2004

906
253
1.159

110
110

-21
-21

De vennootschapsbelasting wordt berekend aan 34% (2005: 34%, 2004: 39%) van de geschatte belastbare
winst van het jaar.
De toegepaste belastingschaal voor andere rechtgebieden is deze heersend in deze respectievelijke
rechtsgebieden.
De belastingkost van het jaar kan op de volgende manier aangesloten worden met het verlies in de
resultatenrekening:
In duizend €
Verlies voor belasting
Totaal
Impact van niet-aftrekbare kosten
Impact van niet-belastbare inkomsten
Impact van teruggenomen en (aangewende)
fiscale verliezen
Impact van over- of onderschattingen voor
voorgaande periodes
Impact van tarieven in andere rechtsgebieden
Overige toename (afname)
Belasting op basis van het effectief
belastingstarief

2006
-12.494
-4.248

%
34

2005
-6.651
-2.261

%
34

2004
-3.568
-1.213

%
34

-260
-427
2.994

2.261

1.213

479
305
-2
-1.159

In duizend €
Inkomstenbelasting, netto
Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Belastingvoordeel uit voorheen niet-opgenomen
belastingvorderingen aangewend om de actuele
belastinglasten te reduceren
Aanpassingen aan belastingen van voorgaande
perioden

2006
906
355
72
479
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10. Verlies per aandeel
Gewone verliezen per aandeel zijn berekend door het netto resultaat, toe te rekenen aan de aandeelhouders,
te delen door het gewogen gemiddelde van de uitstaande gewone aandelen in de loop van het boekjaar. Er
wordt geen rekening gehouden met gewone aandelen die door Galapagos ingekocht worden en gehouden
worden onder thesaurie.
In duizend €
Resultaat ten behoeve van gewoon verlies per aandeel,
zijnde netto verlies
Aantal aandelen (in duizend)
Gewogen gemiddelde van de gewone aandelen ten
behoeve van het gewoon verlies per aandeel
Verlies per aandeel (€)

2006

2005

2004

-11.335

-6.541

-3.589

13.543

8.936

5.939

-0,84

-0,73

-0,60

De Groep had twee categorieën van mogelijk diluerende gewone aandelen: warrants en anti-dilutie warrants.
De anti-dilutie warrants werden geannuleerd door de buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 29
maart 2005 onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de beursnotering. Omdat de Groep een
netto verlies rapporteert, is het effect van de warrants anti-verwaterend in plaats van verwaterend. Er is dus
geen verschil tussen gewoon en verwaterd verlies per aandeel.
Onder de onderzoeksovereenkomst die met GSK is afgesloten in 2006, zullen aandelen worden uitgegeven
voor een waarde van €3,174,603 bij het bereiken van een onderzoeksmijlpaal, hetgeen een
verwateringseffect zou hebben. Deze aandelen zouden worden aangekocht tegen de geldende marktprijs en
tegen contante betaling. Bijgevolg kan het aantal aandelen dat zou worden uitgegeven, nog niet berekend
worden.
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11. Goodwill
Goodwill ten belope van €7,237,000 die verworven was door bedrijfscombinaties in 2006 (2005:
€29.481.000, 2004 €Nihil), is toegewezen aan de de Drug Discovery en aan de BioFocus DPI cashgenererende eenheden (CGEs) voor de jaarlijkse bijzondere waardeverminderingstest. Tijdens het jaar werd
de goodwill die in 2005 was verworven, herleid tot €28.323.000 als gevolg van wijzigingen in de voorlopige
waardes die voortvloeiden uit de creatie van een "uitgestelde belastingen"-actiefpost op de openingsbalans.
Aangezien er op het einde van het jaar geen aanwijzingen waren dat de waarderingsoefeningen die op het
moment van de overname in december niet langer geldig zouden zijn, werd het niet nodig geacht om een
bijzondere waardevermindering toe te passen op goodwill.
De te realiseren bedragen voor de CGEs worden bepaald door berekeningen op basis van gebruikswaarden.
De belangrijkste assumpties voor deze berekening zijn het verdisconteringspercentage, de groeitoename en
de verwachte veranderingen in verkoopprijs en directe kosten gedurende de periode. Het management
schat het verdisconteringspercentage op basis van percentages die gelden in de huidige markt (voor
belastingen) en die de tijdswaarde van geld alsmede de specifieke risico’s van de CGCs in overweging neemt.
De groeitoename wordt gebaseerd op groeivoorspellingen voor de industrie.
Veranderingen in
verkoopprijzen en directe kosten worden gebaseerd op historische ervaring en op verwachtingen naar
toekomstige veranderingen in de markt.
De BioFocus acquisitie werd gedaan met als strategisch doel overeenkomsten met andere bedrijven te
kunnen afsluiten die kunnen gedragen worden door de gecombineerde mogelijkheden van Galapagos en
Biofocus. n juni 2006 werd een dergelijke samenwerkingsovereenkomst met GSK getekend. De geschatte
toekomstige kasstromen werden verdisconteerd naar hun contante waarde op basis van een
verdisconteringsvoet die de tijdswaarde van geld en de specifieke risico’s weerspiegelt voor het behalen van
een succesbetaling. Het succes voor elke succesbetaling is gebaseerd op externe industriële benchmarks.
Verschillende scenario’s werden uitgewerkt voor verschillende resultaten. De gebruikte verdisconteringsvoet
voor de geschatte toekomstige kasstromen bedraagt 12,5%. De helft van deze waarde werd toegewezen
aan BioFocus. Een alternatieve benadering is het doorlopen van de kasgenererende units gebaseerd op de
meest recente financiële budgetten, goedgekeurd door het management voor de komende 3 jaar en
geëxtrapoleerd tot in het oneindig met een nulgroei, een wezenlijke korting ten opzichte van de gemiddelde
verwachte lange termijnrente voor de relevante markten. De gebruikte verdisconteringsvoet voor de
toekomstige kasstromen bedraagt 10%.
In duizend €
Op 1 januari 2004
Verwerving door middel van bedrijfscombinaties
Op 1 januari 2005
Verwerving door middel van bedrijfscombinaties

29.481

Op 1 januari 2006
Verwerving door middel van bedrijfscombinaties
Wijziging in voorlopige raming

29.481
7.237
-1.158

Slotbalans

35.560
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12. Immateriële vaste activa

In duizend €
Aanschafwaarde
Op 1 januari 2004
Aanschaffingen
Op 31 december 2004
Verwerving door middel van
bedrijfscombinaties
Aanschaffingen
Koersverschillen
Op 31 december 2005
Verwerving door middel van
bedrijfscombinaties
Aanschaffingen
Koersverschillen
Overdrachten
Op 31 december 2006

Technologie
in
uitvoering

Software
&
databases

344
42
2.591

Klantenrelaties

know-how

Totaal

263
3

909

1.516
45

386
619

266
839

909
741

1.561
4.790

-24

-6

35
-8

15
-7

50
-45

2.567

999

1.132

1.658

6.356

401

13.211

5.017

53

12
-386

19
386

599
146
18

19.228
146
102

3.021

13.836

6.554

2.421

95

178
47

603
190

781
332

95
96

225
112

793
43

1.113
374

191
155

337
403

836
130

1.487
1.246

Afschrijvingen en
waardeverminderingen
Op 1 januari 2004
Kosten voor het jaar
Op 31 december 2004
Kost van het boekjaar

123

Op 31 december 2005
Kosten voor het jaar
Bijzondere
waardevermindering
Verwerving door middel van
bedrijfscombinaties
Overdrachten

123
558
10

Op 31 december 2006

699

8

Op 31 december 2006

25.832

10
3.500
-191

1.737
191

3.655

2.668

966

7.988

291

41

116

447

2.444

808

795

822

4.869

2.322

10.181

3.887

1.454

17.844

Boekwaarde
Op 31 december 2004
Op 31 december 2005

Merken,
licenties,
octrooien &
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De technologie in uitvoering omvat programma’s voor onderzoek en ontwikkeling met een onbeperkte
levensduur voor €9.711.000 (2005: nihil, 2004: nihil).
Deze activa kwamen in ons bezit via de
bedrijfscombinaties van het jaar en zullen een aantal jaren van verdere O&O vereisen alvorens ze geacht
kunnen worden in gebruik te zijn. Deze activa werden opgenomen aan marktwaarde verminderd met de
kost van verkoop. Deze werd bepaald aan de hand van geschatte toekomstige kasstromen. De probabiliteit
van deze kasstromen werd bijgesteld aan de hand van standaard industriële slaagkansen voor geneesmiddel
onderzoeksprogramma’s, en verdisconteerd aan een gewogen gemiddelde kapitaalkost van 12,5% over de
tijd.
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13. Materiële vaste activa
In duizend €
Aanschafwaarde
Op 1 januari 2004
Aanschaffingen
Verkopen
Op 31 december 2004
Aanschaffingen
Verwerving door middel van
bedrijfscombinaties
Buitengebruikstellingen
Koersverschillen
Op 31 december 2005
Aanschaffingen
Verwerving door middel van
bedrijfscombinaties
Buitengebruikstellingen
Buitengebruikstellingen door
dochterondermingen
Koersverschillen
Op 31 december 2006
Afschrijvingen en
waardeverminderingen
Op 1 januari 2004
Kost van het boekjaar
Afschrijvingen op
buitengebruikstellingen
Op 31 december 2004
Kost van het boekjaar
Afschrijvingen op
buitengebruikstellingen
Op 31 december 2005
Kost van het boekjaar
Verwerving door middel van
bedrijfscombinatie
Op 31 december 2006
Boekwaarde
Op 31 december 2004
Op 31 december 2005
Op 31 december 2006

Meubilair
en rollend
materieel

Overige
vaste
activa

3.347
102
-53

180
1

1.884

5.569
103
-53

158
3

3.396
1.105

181
9

1.884
580

5.619
1.697

454

296

129

-3

5.402
-549
-49

-3

-1

6.281
-549
-56

612
389

9.305
3.172

483
22

2.592
1.715

12.992
5.298

7.737

27.346
-478

13

966

36.062
-478

Terreinen &
gebouwen

Installaties &
uitrusting

158

Totaal

4

-12
68

6

3

-12
81

8.742

39.401

524

5.276

53.943

28
12

1.722
582

98
33

437
135

2.285
762

-53
40
13

2.251
705

-53
131
52

572
172

-343

2.994
942
-343

53
374

2.613
2.406

183
49

744
639

3.593
3.468

2.196

18.137

1

583

20.917

2.623

23.156

233

1.966

27.978

118
559

1.145
6.692

50
300

1.312
1.848

2.625
9.399

6.119

16.245

291

3.310

25.965

36

Galapagos NV, Gen. De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, BTW BE 466.460.429 - RPR Mechelen

14. Voorraad
In duizend €
2006
2005
2004
Grondstoffen en handelsgoederen (netto)
377
483
98
Producten in bewerking (netto)
441
431
Afgewerkte producten (netto)
2.681
2.228
Totaal
3.499
3.142
98
Producten in bewerking bestaat uit de kost van onvolledige molecuulcollecties berekend aan het laagste van
de kostprijs en de netto realizeerbare waarde. Afgewerkte producten bestaat uit de kost van voltooide
molecuulcollecties die voor verkoop beschikbaar zijn, aan de laagste van de kostprijs en de netto
realizeerbare waarde.
Er zijn geen gecumuleerde afschrijvingen op voorraden.
15. Financiële vaste activa
Voor verkoop beschikbare financiële activa van €1.001.000 (2005: €978.000, 2004: nihil) bevatten een
investering in gewone aandelen in een niet-genoteerd biotechnologiebedrijf gevestigd in de VS. Deze
aandelen worden niet verhandeld op een open markt. De waardering ervan is gebaseerd op aankopen van
dezelfde klasse van aandelen in de loop van het jaar.
Waardering aan kost
In duizend €
Leningen en ontvangsten
Voor verkoop beschikbare activa
Totaal

2006
53
1.001
1.054

16. Handelsvorderingen en overige vorderingen
In duizend €
Handelsvorderingen
Voorziening voor dubieuze vorderingen
Vooruitbetalingen
Overige debiteuren
Te ontvangen inkomstenbelasting
Overige vlottende activa
Totaal
Inbegrepen in vlottende activa
Inbegrepen in vaste activa

2005

Waardering aan reële
waarde
2006
2005

978
978

1.001
1.001

978
978

2006
12.594
-297
1.297
2.588
12.800
2.496
31.478

2005
6.646

2004
1.475

1.780
358
269
1.024
10.077

315
379

24.847
6.631

9.786
291

2.169
2.169

De Groep is van mening dat de boekwaarde van de handelsvorderingen en overige vorderingen hun
marktwaarde benadert.
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17. Liquide middelen en kasequivalenten
In duizend €
Banksaldi
Korte termijn deposito’s
Geld in kas
Totaal

2006
11.731
39.412
376
51.519

2005
4.672
18.546
399
23.617

2004
1.274
9.000
10.274

De banksaldi van de Groep en de beleggingen op korte termijn hebben een looptijd van minder dan drie
maanden. De boekwaarde van de activa benadert hun marktwaarde. Deze liquide middelen dragen geen
beperkingen.
18. Kredietrisico
De belangrijkste financiële activa van Galapagos zijn de banksaldi en de handels- en overige vorderingen
welke de maximale blootstelling van Galapagos aan kredietrisico’s vertegenwoordigen.
Het kredietrisico van Galapagos kan voornamelijk toegewezen worden aan zijn handels- en overige
vorderingen. De bedragen voorgesteld in de balans zijn netto na eventuele verminderingen met dubieuze
vorderingen. Deze laatste worden door Galapagos geschat op basis van de huidige economische omgeving.
Het kredietrisico op liquide middelen is beperkt aangezien de tegenpartijen banken zijn met een hoge
kredietwaardigheid, zoals bevestigd door internationale kredietwaarderingsorganisaties.
Het intrestrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal schommelen ingevolge de
wijziging in de marktrentevoeten. De Groep verkiest liquide middelen en kasequivalenten risicovrij te
beleggen met het oog op kapitaalgarantie aan een aanvaarde intrestvoet. Intrestswaps worden niet
gebruikt. Financiële lease is steeds aan een vaste rentevoet.
Het kredietrisico in Galapagos’ handelsactiviteit is gespreid over een beperkt aantal zeer kredietwaardige
debiteuren, zoals onder andere grote farmaceutische ondernemingen. Er is geen geschiedenis van verliezen
op handelsvorderingen.
19. Maatschappelijk kapitaal
Op 1 januari 2004 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap €32.368.706
vertegenwoordigd door 23.754.226 aandelen zonder nominale waarde (opmerking: de Buitengewone
Algemene Vergadering van 29 maart 2005 heeft beslist om een omgekeerde aandelensplitsing 1:4 door te
voeren zodanig dat 23.754.226 aandelen van vóór de omgekeerde splitsing overeenkomen met 5.938.554
aandelen van na de omgekeerde splitsing). Op 31 december 2004 waren het maatschappelijk kapitaal en
het aantal aandelen onveranderd ten opzichte van 1 januari 2004.
Op 29 maart 2005 heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (“BAV”) beslist om het
kapitaal van de vennootschap te verhogen door middel van een openbaar aanbod gericht naar private en
institutionele beleggers om in te tekenen op nieuwe aandelen van de vennootschap voor een
maximumbedrag van €35.000.000. Deze BAV heeft ook, onder de opschortende voorwaarde van de
realisatie van de beursnotering van de vennootschap (“IPO”), o.a. het volgende beslist: (i) een 1:4
omgekeerde aandelensplitsing waarna het kapitaal van de vennootschap hetzelfde bleef (€32.368.706) maar
vertegenwoordigd was door 5.938.554 aandelen in plaats van 23.754.226 aandelen voor de omgekeerde
aandelensplitsing; (ii) het afschaffen van de verschillende categorieën van aandelen; bijgevolg wordt het
volledige kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door één enkele categorie van aandelen; (iii) de
vaststelling dat de uitoefenperiode van de anti-dilutiewarrants die in 2002 waren uitgegeven zou verstrijken
in geval van een IPO van de vennootschap; (iv) de creatie van het Warrantplan 2005 voor werknemers,
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bestuurders en consulenten, waaronder minimum 125.000 warrants gecreëerd zouden worden en het
maximum zou worden vastgesteld afhankelijk van het resultaat van de IPO, zonder meer te mogen bedragen
dan 500.000.
Op 10 mei 2005 heeft de Raad van Bestuur, in uitvoering van de besluiten van de BAV van 29 maart 2005,
vastgesteld dat de opschortende voorwaarden voor de IPO vervuld waren en heeft bijgevolg vastgesteld: (i)
de realisatie van een kapitaalverhoging met €15.573.143 en de uitgifte van 2.857.142 nieuwe aandelen; (ii)
de uitoefening van 338.696 warrants (aantal van vóór de omgekeerde aandelensplitsing 1:4) resulterend in
een kapitaalverhoging met € 390.010,16 en de uitgifte van 84.674 nieuwe aandelen; (iii) de creatie van
467.421 nieuwe warrants in het kader van het Warrantplan 2005 (geen van deze warrants is uitgeoefend per
31 december 2006); en (iv) de uitgifte van 963.303 nieuwe warrants in het kader van de
overtoewijzingsoptie van de IPO Managers.
Op 8 juni 2005 heeft de Raad van Bestuur de kapitaalverhoging vastgesteld die voortvloeide uit de
uitoefening van 289.795 warrants die waren toegekend in het kader van de overtoewijzingsoptie van de IPO
Managers, hetgeen resulteerde in een kapitaalverhoging met €1.577.354,18.
Op 19 september 2005 heeft de Raad van Bestuur beslist om een aanbevolen bieding, volledig in aandelen,
uit te brengen op het volledige uitstaand en nog uit te geven aandelenkapitaal van BioFocus plc, gevestigd te
Saffron Walden, VK, waarbij Galapagos 0,225 Galapagos-aandelen aanbood voor elk BioFocus aandeel. Het
bod werd gedaan op 21 september 2005 en het werd onvoorwaardelijk verklaard met betrekking tot de
aanvaardingen op 12 oktober 2005, toen geldige aanvaardingen voor 76,9% van het uitstaand
aandelenkapitaal van BioFocus ontvangen waren. Vanaf 17 oktober 2005 noteren de aandelen van de
vennootschap ook aan de Alternative Investment Market (AiM) van de London Stock Exchange. Op 26
oktober 2005 waren geldige aanvaardingen van het bod ontvangen ten belope van 92,6% van het
aandelenkapitaal van BioFocus; als gevolg daarvan heeft de Raad van Bestuur op 8 november 2005 beslist
de procedure te starten voor een gedwongen uitkoopbod voor de BioFocus aandelen die op dat moment nog
niet in het bezit van Galapagos waren; deze procedure werd afgesloten op 29 december 2005. In verband
met de overname van BioFocus hebben de volgende kapitaalverhogingen van Galapagos NV plaatsgevonden:
(i) op 17 oktober 2005 werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met €15.392.456,80 en werden
2.824.304 nieuwe aandelen uitgegeven; (ii) op 20 oktober 2005 werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd
met €1.205.234,80 en werden 221.144 nieuwe aandelen uitgegeven; (iii) op 24 oktober 2005 werd het
maatschappelijk kapitaal verhoogd met €160.404,40 en werden 29.432 nieuwe aandelen uitgegeven; (iv) op
27 oktober 2005 werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met €1.765.859,95 en werden 324.011 nieuwe
aandelen uitgegeven; (v) op 30 november 2005 werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met €
410.199,70 en werden 75.266 nieuwe aandelen uitgegeven; en tenslotte (vi) werd op 9 januari 2006, na het
afsluiten van het gedwongen uitkoopbod, het maatschappelijk kapitaal verhoogd met €1.496.891,55 en
werden 274.659 nieuwe aandelen uitgegeven.
Op 30 november 2005 werden in totaal 119.200 warrants (aantal van vóór de reverse split 1:4) uitgeoefend
door werknemers, nl. 19.200 warrants onder het Warrantplan 1999 België en 100.000 warrants onder het
Warrantplan 2002 Nederland, hetgeen resulteerde in een kapitaalverhoging met €136.200 en de uitgifte van
29.800 nieuwe aandelen.
Op 31 december 2005 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap €68.79.68.99,
vertegenwoordigd door 12.674.122 aandelen zonder nominale waarde.
Op 3 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur, onder het toegestaan kapitaal, het Warrantenplan 2006
België/Nederland gecreëerd ten voordele van werknemers, bestuurders en consulenten; onder dit plan
werden 350.000 warrants gecreëerd. Per 31 december 2006 zijn onder dit plan nog geen warrants
uitgeoefend.
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Op 23 maart 2006 werden er een total aantal van 407.850 warrants uitgeoefend door werknemers, onder
het Warrantenplan 2002 België; dit resulteerde in een kapitaalverhoging van €407.850 en de uitgifte van
101.962 nieuwe aandelen.
Op 12 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur, onder het toegestaan kapitaal, het Warrantenplan 2006 UK
gecreëerd, in hoofdzaak ten voordele van in het Verenigd Koninkrijk tewerkgestelde werknemers van
Galapagos; onder dit plan werden 453.715 warrants gecreëerd. Per 31 december 2006 zijn onder dit plan
nog geen warrants uitgeoefend.
Op 19 september 2006 heeft de Raad van Bestuur beslist om, onder het toegestaan kapitaal, het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met €7.087.856,89 (plus €4.005.273,11 als
uitgiftepremie) door middel van een private plaatsing die volledig werd onderschreven door Fortis Bank NV
(België), en waardoor 1.305.074 nieuwe aandelen werden uitgegeven.
In december 2006 heeft Galapagos NV Inpharmatica Limited overgenomen. De overnameprijs van
Inpharmatica bestond uit drie componenten: de bestaande business werd gewaardeerd op €6,5 miljoen, de
geschatte kas-positie op nog eens €6 miljoen, en een mogelijke maximale uitkering van €6,6 miljoen indien
een aantal commerciële doelstellingen wordt gehaald. Galapagos zal de nieuwe aandelen uitgeven op basis
van €8,82 per aandeel (de gemiddelde aandelenprijs van Galapagos tijdens de laatste dertig dagen
voorafgaand aan 5 december 2006). Op 8 december 2006 heeft de Raad van Bestuur beslist om, in het
kader van het toegestane kapitaal en als vergoeding voor de overname van Inpharmatica, het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen door de uitgifte van maximaal 2.165.532 nieuwe
aandelen onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inbreng in natura in het kapitaal van
Galapagos van 41.487.248 Preferentiële aandelen “C” van Inpharmatica alsmede onder bepaalde andere
opschortende voorwaarden. Op dezelfde dag heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat er 31.033.843 van
dergelijke Preferentiële aandelen “C” van Inpharmatica effectief waren ingebracht en heeft daarom beslist
om het maatschappelijk kapitaal van Galapagos te verhogen met €2.537.433,60 (plus €1.576.567,20 als
uitgiftepremie) en om 466.440 nieuwe aandelen uit te geven aan de betrokken inbrengende aandeelhouders
van Inpharmatica. De tweede schijf van aandelen zal naar verwachting worden uitgegeven in april 2007 en
de derde schijf in mei 2007. Het exacte aantal aandelen dat in deze twee schijven per keer zal worden
uitgegeven zal afhangen van bepaalde confidentiële contractuele bedingen die in het contract voor overname
van Inpharmatica zijn uiteengezet. Het maximum aantal aandelen dat in de tweede en derde schijf nog kan
worden uitgegeven bedraagt 1.699.092.
Op 21 december 2006 heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat de overblijvende 10.453.405 van
bovengenoemde Preferentiële aandelen “C” van Inpharmatica effectief waren ingebracht in natura en heeft
als vergoeding daarvoor beslist om het maatschappelijk kapitaal van Galapagos te verhogen met
€854.852,48 (plus €531.139,96 als uitgiftepremie) en om 157.142 nieuwe aandelen uit te geven aan de
betrokken inbrengende aandeelhouders van Inpharmatica.
Op 21 december 2006 werden in total 46.400 warrants uitgeoefend door werknemers, als volgt: (i) 4.800
warrants onder het Warrantenplan 1999 België en 11.600 warrants onder het Warrantenplan 2002 België,
met een uitoefenprijs van €1,00 per warrant; en (ii) 30.000 warrants onder het Warrantenplan 2002
Nederland, met een uitoefenprijs van of €1,17 per warrant. Deze uitoefening van warrants resulteerde in
een kapitaalverhoging van €51.500,00 en de uitgifte van 11.600 nieuwe aandelen.
Op 22 december 2006 heeft de Raad van Bestuur beslist om, in het kader van het toegestane kapitaal en
samenhangend met de overname van ProSkelia SASU, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verhogen met €18.842.457 (plus €12.157.543 als uitgiftepremie) door middel van een private plaatsing van
nieuwe aandelen bij institutionele beleggers in de Verenigde Staten en in Europa, waardoor 3.463.683
nieuwe aandelen werden uitgegeven.
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Op 22 december 2006 heeft de raad van Bestuur beslist om, in het kader van het toegestane kapitaal: (i) het
kapitaal van de Vennootschap te verhogen door de uitgifte van 1.396.648 nieuwe aandelen aan ProSkelia BV,
als vergoeding voor ProSkelia BV’s inbreng in natura in het kapitaal van Galapagos van 100% van de
aandelen van ProSkelia SASU, en bijgevolg (ii) om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te
verhogen met €7.597.765 (plus €4.902.235 als uitgiftepremie).
Op 31 december 2006 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap €107.856.175,51,
vertegenwoordigd door 19.851.330 aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn uitgegeven en
volledig volstort en zijn van dezelfde klasse.
De evolutie van het maatschappelijk kapitaal en van het aantal uitstaande aandelen, als hierboven
beschreven, is samengevat in onderstaande tabel.
Gelieve te noteren dat de bedragen van het
maatschappelijk kapitaal zoals hieronder vermeld, bedragen zijn zonder de uitgiftepremies die in bepaalde
gevallen betaald zijn en die geboekt zijn op een afzonderlijke onbeschikbare rekening en die geen deel
uitmaken van het maatschappellijk kapitaal stricto sensu.
Historische evolutie van het maatschappelijk kapitaal

Datum
10-mei-05
08-jun-05
17-okt-05
20-okt-05
24-okt-05
27-okt-05
30-nov-05
09-jan-06
23-mar-06
19-sep-06
08-dec-06
21-dec-06
21-dec-06
22-dec-06

Kapitaalsverhoging
Nieuwe aandelen
(in €)

Kapitaalsverhoging
Warrants
(in €)

Totaal aantal
aandelen na
transactie

Totaal aantal
aandelen na
transactie
(in €)

15.573.143,00

390.010,16
1.577.354,18

8.880.370
9.170.165
11.994.469
12.215.613
12.245.045
12.569.056
12.674.122
12.948.781
13.050.743
14.355.817
14.822.257
14.979.399
14.990.999
19.851.330

48.331.859,16
49.909.213,34
65.301.670,14
66.506.904,94
66.667.309,34
68.433.169,29
68.979.568,99
70.476.460,54
70.884.310,54
77.972.167,43
80.509.601,03
81.364.453,51
81.415.953,51
107.856.175,51

15.392.456,80
1.205.234,80
160.404,40
1.765.859,95
410.199,70
1.496.891,55

136.200,00
407.850,00

7.087.856,89
2.537.433,60
854.852,48
51.500,00
26.440.222
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Overige informatie
Fractiewaarde van de aandelen
Beweging in aantal aandelen
1 januari 2004
31 december 2004
Omgekeerde splitsing: 4:1
Aantal uitgegeven aandelen
BioFocus overname
31 december 2005
Aantal uitgegeven aandelen
31 december 2006

Gewone aandelen

Totaal

5.43

5.43

23.754.226
23.754.226
5.938.554
3.261.411
3.474.957
12.674.122
7.177.208
19.851.330

20. Afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’)

Valuta derivaten

De groep gebruikt valuta derivaten om geplande toekomstige kasstromen in te dekken. De vreemde valuta
contracten bestaan uit valuta’s van de belangrijkste markten van de Groep.
Op datum van de balans is de totale onderliggende waarde van de uitstaande vreemde valuta contracten
waarvoor de Groep zich gecommitteerd heeft €nihil (2005: €4.800.000, 2004: €nihil).
Volgens schatting was de marktwaarde van de valuta derivaten van de Groep op 31 december 2006 €nihil
(2005 €394.000, 2004: €nihil).
Veranderingen in de waarde van de niet-indekkende valuta derivaten die in totaal uitkwamen op €394.000,
zijn als kost genomen in de resultatenrekening van dit jaar (2005: €230.000, 2004: €nihil).
De Groep gebruikt haar vreemde valuta uitstaande schuld niet als een indekkingsinstrument voor de
wisselkoersresultaten van haar buitenlandse maatschappijen.
De Groep is blootgesteld aan valutarisico’s op de vorderingen, schulden en rentedragende leningen
uitgedrukt in een andere valuta dan de functionele valuta van de onderneming. De valuta die aanleiding
geven tot een valutarisico betreffen voornamelijk Pond Sterling, US Dollar en Zwitserse Frank.
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21. Uitgestelde belastingen
In duizend €
I
Uitgestelde belastingvorderingen- en verplichtingen
opgenomen in de balans
Vorderingen
Verplichtingen
II

Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

III

Winstbelastingen
Uitgestelde belastingen m.b.t. de herkomst en
terugboeking van tijdelijke verschillen

2006

2005

2004

727
-594

-1.542

-225

46.013
253
253

Niet-opgenomen fiscaal overdraagbare verliezen bedragen op 31 december 2006, 2005 en 2004
respectievelijk €141.187.000, €53.500.000 en €22.083.000.
22. Verplichtingen onder financiële lease
In duizend €
Minimale lease betalingen
2006
2005
2004
Schulden onder financiële lease
Minder dan één jaar
3.832
3.889
226
Van één tot vijf jaar
4.653
4.498
903
Meer dan vijf jaar
1.180
1.104
1.072
9.665
9.491
2.201
Min toekomstige financiële
1.918
682
lasten
1.898
Contante waarde van lease
betalingen
7.767
7.573
1.519
Min bedrag te betalen binnen
12 maanden
Te betalen na 12 maanden

In duizend €
2006
Geleasde activa
Terreinen en gebouwen
Installaties en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige vaste activa
Totaal

4.309
3.763
152
92
8.316

Boekwaarde
2005
4.317
2.005
147
6.469

2004
1.516

1.516

Contante waarde van
minimale lease betalingen
2006
2005
2004
3.172
4.038
557
7.767

2.967
4.606
958
7.573

106
523
890
1.519

3.172
4.595

2.967
4.606

106
1.413

Aanschaffingswaarde
2006
2005
2004
6.563
6.141
180
179
13.063

6.344
3.520
179
10.043

1.884

1.884

De Groep huurt enkele van zijn machines en uitrusting onder een financiële lease. Voor het jaar eindigend
op 31 december 2006, bedroeg de rentelast op de lease 11% (2005: 9%, 2004: 8,25%). Dit tarief is
vastgelegd op de datum van de aanvang van het contract. Alle leases zijn op basis van vaste aflossingen en
er zijn geen contracten afgesloten met voorwaardelijke huurbetalingen.
De marktwaarde van de lease verplichtingen van Galapagos benadert de boekwaarde.
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23. Verplichtingen onder operationele lease

De Groep als huurder

De Groep heeft huurcontracten voor kantoren en laboratoria, die kwalificeren als operationele lease als volgt:
In duizend €
2006
2005
2004
Minimale betalingen onder huurcontracten, opgenomen in de
resultatenrekening
1.536
1.433
476
Totaal
1.536
1.433
476
Op balansdatum had Galapagos de volgende verplichtingen tot het betalen van huuraflossingen:
In duizend €
Binnen het jaar
In het tweede tot vijfde jaar
Na vijf jaar
Totaal

2006
4.792
3.830
8.622

2005
1.979
3.955
910
6.844

2004
419
668
834
1.921

De Groep als verhuurder

De Groep heeft een teveel aan kantoren en productieruimte die na consolidatie van verschillende vestigingen
in 2006 zijn onderverhuurd aan derden onder niet-opzegbare huurcontracten om aldus kosten te
recupereren. Toekomstige minimum huurinkomsten onder niet-opzegbare huurcontracten zijn als volgt:
In duizend €
2006
2005
Binnen het jaar
1.537
368
In het tweede tot vijfde jaar
1.153
607
Totaal
2.690
975
24. Handels- en overige schulden
In duizend €
Handelsschulden
Overige schulden
Overlopende rekeningen
Uitgestelde opbrengsten
Totaal
Opgenomen in vreemd vermogen Korte Termijn
Opgenomen in vreemd vermogen Lange Termijn

2006
11.805
643
5.820
7.806
26.074
25.431
643
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2005
4.064
552
862
4.304
9.782
9.568
214

2004
836
166
814
950
2.766
2.766
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25. Voorzieningen
In duizend €

Voorzieninge
n voor
garanties

Voorzieningen
voor
herstructurering

Op 1 januari 2006
Additionele voorzieningen
Terugname van niet
gebruikte voorzieningen
Toename door
bedrijfscombinaties
inclusief earn-out
Toename (afname) door
wisselkoerswijzigingen
Saldo op 31 december
2006

151

70

151

70

Andere
voorzieningen

Totaal

591

591

-72

-72

21.904

22.125

1

1

22.424

22.645

Opgenomen in vreemd
vermogen Korte Termijn
Opgenomen in vreemd
vermogen Lange Termijn

22.089
556

De voorziening van €21.904.000 omvat voornamelijk de potentiële uitbetalingen, de zogenaamde ‘earn out’
betalingen, bepaald bij de verwerving van Inpharmatica en ProSkelia.
De voorzieningen omvatten eveneens €526.000 met betrekking tot huurovereenkomsten onder last.
ProSkelia en Inpharmatica komen ook in aanmerking voor de betaling van earn-outs ingeval van het behalen
van vooropgestelde mijlpalen. Het behalen van deze successen zal een positieve kasstroom genereren voor
de Groep, maar deze zijn nog te onzeker om te worden opgenomen als waarschijnlijke vorderingen.
26. Mogelijke verplichtingen en vorderingen
Zie toelichting 25 voor een beschrijving van de activa en de verplichtingen die verworven zijn via
bedrijfscombinaties en die wel in aanmerking zijn genomen doch niet als waarschijnlijk zijn voorgesteld.
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27. Pensioenplannen
De Groep heeft een toegezegde bijdrage in het pensioenplan voor zijn personeel. De activa van deze
plannen worden los van de activa van de Groep beheerd in specifieke pensioenfondsen.
Toegezegde pensioenregelingen
In duizend €
Verplichtingen (vorderingen) uit hoofde van toegezegde
pensioenverplichtingen (totaal)
Verworven door bedrijfscombinaties
Huidige waarde van de bruto verplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenregelingen, eindsaldo
Toegepaste verdisconteringsvoet
Verwacht percentage van loonsverhoging

2006

2005

2004

905
905
905
4,25%
2,50%

Het totaal bedrag van €905.000 bestaat uit €465.000 pensioenen en €440.000 anciënniteitsbonussen.
De bedrijven van de Groep hanteren twee toegezegde pensioenregelingen. De pensioenschema’s worden
niet ondersteund door fondsen en de verplichtingen worden bepaald aan de hand jaarlijkse actuariële
berekeningen. De schema’s zijn verplicht onder de Franse Chemische en Farmaceutische Industriële
Collectieve overeenkomsten en vereisen dat het bedrijf een vaste pensioenbedragen betaalt afhankelijk van
de anciënniteit van de bediende en het ogenblik als en op het moment dat ze met pensioen gaan vanuit het
bedrijf zoals bepaald door het Franse Sociale Zekerheidssysteem.
Toegezegde bijdrage plannen
Ingeval van toegezegde bijdrageregelingen betaalt de Galapagos Groep bijdragen aan openbaar of privaat
beheerde pensioen- of verzekeringsfondsen. Eenmaal de bijdrage werd betaald, hebben de ondernemingen
van de Groep geen verdere betalingsverplichtingen meer.
De totale kosten van €1.018.000 in 2006 (2005: €355.000, 2004: €159.000 in 2004) vertegenwoordigen de
bijdragen die door de Groep aan deze plannen betaald dienden te worden volgens de bepalingen van het
plan. Op 31 december 2006, bedroegen niet-vervallen bijdragen aan het plan €219.000 (2005: €50.000,
2004: €nihil).
28. Warrantplannen
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de evoluties van de warrantplannen in de periodes waarover
gerapporteerd wordt. Na de omgekeerde aandelensplitsing 4:1, beslist door de aandeelhoudersvergadering
van 29 maart 2005, geven 4 warrants uit de 1999 en 2002 plannen recht om in te tekenen op één aandeel.
Eén warrant uit de nieuwe warrantplannen die vanaf 2005 zijn gecreëerd geeft de warranthouder recht om in
te tekenen op één aandeel. In de samenvattingen en tabellen hieronder zijn de aantallen van de
warrantplannen 1999 en 2002 gedeeld door 4 om verwarring omtrent de rechten te vermijden.
Warrantplannen 1999

Warrantplan België 1999

Krachtens het Warrantplan België 1999 werden er in totaal 137.335 warrants uitgegeven, waarop
ingeschreven werd door Galapagos NV. Op 31 december 2006, werden er in totaal 60.539 warrants
toegekend aan bestuurders, management en werknemers van Galapagos, waarvan er 39.239 warrants nog
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altijd uitstaan. Onder dit plan kunnen geen warrants meer worden toegekend. Het aantal uitstaande
warrants onder dit plan bedroeg 54.389 per 31 december 2004 en 40.439 per 31 december 2005. De
warrants hebben een looptijd van acht jaar. De warrants kunnen uiterlijk op 15 december 2009 uitgeoefend
worden. Iedere definitief verworven warrant geeft de warranthouder het recht om in te schrijven op één
aandeel. De uitoefenprijs van de warrants is €4 of de prijs waartegen de meest recente kapitaalverhoging
voor de datum van de toekenning gebeurde, indien die laatste hoger is. De warrants worden definitief
verworven volgens het volgende schema: 10% van het aantal toegekende warrants wordt definitief
verworven op de datum van de toekenning; 20% wordt definitief verworven op de eerste verjaardag van de
toekenning; 40% wordt definitief verworven op de tweede verjaardag van de toekenning; 60% wordt
definitief verworven op de derde verjaardag; 100% wordt definitief verworven op het einde van het derde
kalenderjaar na de toekenning.

Warrantplan Nederland 1999

Op 31 december 2006 en op 31 december 2005 waren er geen warrants meer uitstaand op grond van het
Warrantplan Nederland 1999; d.w.z. dat er geen warrants meer beschikbaar waren voor toekenning en dat
er geen warrants meer kunnen worden uitgeoefend.
Warrantplannen 2002
Op de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 1 maart 2002 werd er een Warrantplan goedgekeurd
ten gunste van het management en de werknemers van Galapagos (“Warrantplan België 2002”) en een
tweede Warrantplan ten gunste van het management en de werknemers van de Nederlandse
dochtervennootschap van Galapagos (“Warrantplan Nederland 2002”).

Warrantplan België 2002

Krachtens het Warrantplan België 2002 werden er in totaal 753.250 warrants gecreëerd. Op 31 december
2006 waren er in totaal 793.705 (zie hieronder) warrants toegekend aan bestuurders, management en
werknemers van Galapagos NV, waarvan er nog 522.900 warrants uitstonden per 31 december 2006 en er
18.775 beschikbaar bleven voor toekenning. Het aantal warrants dat uitstond onder dit Plan bedroeg
519.412 op 31 december 2004 en 627.762 op 31 december 2005. De warrants hebben een looptijd van acht
jaar. De warrants kunnen uiterlijk op 1 februari 2012 worden uitgeoefend. Volgens de oorspronkelijke
bepalingen van het Warrantplan België 2002 geeft iedere definitief verworven warrant de warranthouder het
recht in te schrijven op één aandeel. Het schema volgens hetwelk de warrants definitief verworven worden
is identiek als in het Warrantplan België 1999.
De Raad van Bestuur bepaalt de uitoefenprijs van de warrants op het moment dat de warrants worden
aangeboden aan een begunstigde, overeenkomstig de specifieke bepalingen met betrekking tot de
uitoefenprijs in het Warrantplan België 2002. Het Warrantplan België 2002 voorziet dat de uitoefenprijs van
de warrants door een revisor bepaald dient te worden en minstens €1,00 moet zijn, met dien verstande
evenwel dat, indien de aandelen van Galapagos NV genoteerd of verhandeld zijn op een aandelenmarkt, de
Raad van Bestuur kan beslissen dat de uitoefenprijs gelijk is aan minstens (a) de slotkoers op de laatste dag
voorafgaand aan de datum van het aanbod of (b) de gemiddelde prijs per aandeel, ter beurs genoteerd, over
de laatste dertig dagen, of elke andere relevante periode, voorafgaand aan de datum waarop de warrants
worden aangeboden. Aangezien er na de IPO onder dit Plan geen warrants zijn aangeboden, hebben alle
warrants die onder dit Plan zijn toegekend een uitoefenprijs van €4,00 per warrant (na de omgekeerde
splitsing 1:4 van de aandelen van de Vennootschap) zoals bepaald volgens het Plan.
Onder het Warrantplan België 2002 werden in totaal 753.250 (herrekend na de omgekeerde
aandelensplitsing 1:4) warrants gecreëerd. Onder dit Plan werden warrants toegekend als volgt: (i) in 2002:
565.831 warrants; (ii) in 2003: 27.750 warrants; (iii) in 2004: 40,750 warrants; en (iv) in 2005: 159.375
warrants. Door een beslissing van de Raad van Bestuur van 15 januari 2004 in verband met het vertrek van
Dr. R. Brown (CSO op dat moment) werd besloten dat 59.231 warrants uit het pakket dat aan Dr. Brown was
toegekend en welk aantal verbeurd zou worden (niet definitief verworven) als gevolg van zijn vertrek, niet
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aldus verbeurd zou worden bij zijn vertrek op 1 april 2004, maar zouden blijven bestaan en terugkeren naar
de Vennootschap om het de Vennootschap mogelijk te maken deze warrants toe te kennen aan één of meer
toekomstige werknemers of bestuurders. Indien alle toekenningen van warrants onder het Warrantplan
België 2002 worden opgeteld, zijn er in totaal 793.706 warrants toegekend, maar in dit aantal zijn de 59.231
bovengenoemde warrants dubbel geteld. Het aantal warrants dat werkelijk onder dit Plan is toegekend,
bedraagt daarom 734.475.

Warrantplan Nederland 2002

Overeenkomstig het Warrantplan Nederland 2002 werden er in totaal 125.000 warrants gecreëerd. Op 31
december 2006 had de Vennootschap in totaal 120.649 warrants toegewezen overeenkomstig dit
Warrantplan Nederland 2002, waarvan er 12.687 warrants nog uitstonden per 31 december 2006 en er 4.351
warrants beschikbaar bleven voor toekenning. Het aantal warrants dat uitstond onder dit Plan bedroeg
120.649 op 31 december 2004 en 20.187 op 31 december 2005. De uitoefenperiode van de warrants
bedraagt vier jaar en begint op de datum waarop zij aangeboden worden. De warrants kunnen uiterlijk op 1
februari 2012 worden uitgeoefend. Een definitief verworven warrant geeft de warranthouder het recht in te
schrijven op één nieuw aandeel van Galapagos NV. Het schema volgens hetwelk de warrants definitief
verworven worden is vergelijkbaar met dat in het Warrantplan België 1999, met uitzondering dat als gevolg
van de IPO alle warrants definitief verworven werden.
Wat betreft de warrants die toegekend werden voor de datum van notering van de aandelen van Galapagos
NV, bedraagt de uitoefenprijs van deze warrants het hoogste van € 4.68 of de marktwaarde van Galapagos
NV’s klasse D aandelen, zoals bepaald door de Raad van Bestuur (Opmerking: op het moment van de IPO
van de Vennootschap in mei 2005 werden de verschillende klassen van aandelen afgeschaft zodat vanaf de
IPO alle aandelen van één en dezelfde klasse zijn). Het Warrantplan Nederland 2002 bepaalt verder dat,
zodra de aandelen van Galapagos NV genoteerd zijn, de uitoefenprijs van de warrants gelijk zal zijn, naar
vrije beslissing van de Raad van Bestuur, aan ofwel de slotkoers van het Galapagos NV aandeel op de
handelsdag voorafgaand aan de dag van het aanbod van de warrants, ofwel de gemiddelde aandelenkoers
van de dertig dagen, of een andere relevante periode, voorafgaand aan het aanbod.

Warrantplan België 2005

Overeenkomstig het Warrantplan België 2005, werden er in totaal 467.421 warrants gecreëerd (notariële
akte van 29 maart 2005). Op 31 december 2006, waren er in totaal 458.600 warrants toegekend aan
bestuurders, werknemers, en consultants van de Groep, welke allemaal nog uitstaan per 31 december 2006,
en er bleven 8.821 warrants beschikbaar voor toekenning. Het aantal warrants uitstaand onder dit Plan per
31 december 2005 bedroeg 282.500. De warrants hebben een looptijd van acht jaar. De warrants kunnen
uiterlijk op 29 maart 2015 uitgeoefend worden. Volgens de oorspronkelijke bepalingen van het Warrantplan
België 2005, geeft iedere definitief verworven warrant de warranthouder het recht in te schrijven op één
gewoon aandeel. Het schema volgens hetwelk de warrants definitief verworven worden is hetzelfde als dat
in het Warrantplan België 1999, met uitzondering dat voor de bestuurders de warrants definief verworven
worden op lineaire wijze over een periode van 36 maanden ten belope van 1/36e per maand.
De uitoefenprijs van de warrants zal worden vastgesteld op ten minste (a) de slotkoers op de laatste dag
voorafgaand aan de datum van het aanbod, of (b) de gemiddelde koers van het aandeel, ter beurs
genoteerd, van de laatste 30 dagen, of elke andere relevante periode, voorafgaand aan de datum waarop de
warrants worden aangeboden.
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Warrantplannen 2006
Warrantplan 2006 België/Nederland

Krachtens het Warrantplan 2006 België/Nederland werden in totaal 350.000 warrants gecreëerd (notariële
akte van 3 februari 2006). Op 31 december 2006 waren er in totaal 200.043 warrants toegekend aan
bestuurders en werknemers van de Groep, waarvan er 194.395 warrants nog steeds uitstonden op 31
december 2006 (5.648 van de toegekende warrants werden verbeurd verklaard in 2006), en 149.957
warrants bleven beschikbaar voor toekenning. De warrants hebben een looptijd van acht jaar. De warrants
die onder dit Plan gecreëerd zijn, kunnen uiterlijk worden uitgeoefend op 2 februari 2016 (nl. 10 jaar na de
datum van de creatie van het Plan).
Overeenkomstig de bepalingen van het Warrantplan 2006
België/Nederland geeft elke definitief verworven warrant de warranthouder het recht om in te tekenen op
één aandeel. Het schema volgens hetwelk de warrants definitief verworven worden is hetzelfde als dat in
het Warrantplan 2005.

De uitoefenprijs van de warrants zal worden bepaald door de Raad van Bestuur op tenminste (a) de
slotkoers op de laatste handelsdag die de datum van het aanbod voorafgaat, of (b) de gemiddelde koers van
het aandeel, als ter beurs genoteerd, van de laatste dertig dagen voorafgaand aan de datum waarop de
warrants worden aangeboden.

Warrantplan 2006 VK

Krachtens het Warrantplan 2006 VK werden in totaal 453.715 warrants gecreëerd (notariële akte van 12 mei
2006). Op 31 december 2006 waren er in totaal 393.856 warrants toegekend aan werknemers van de
Groep, waarvan er 384.833 warrants nog steeds uitstonden op 31 december 2006 (9.023 van de toegekende
warrants werden verbeurd verklaard in 2006), en 59.859 warrants bleven beschikbaar voor toekenning. De
warrants hebben een looptijd van acht jaar. De warrants kunnen uiterlijk worden uitgeoefend op 11 mei
2016 (nl. 10 jaar na de datum van de creatie van het Plan). Overeenkomstig de bepalingen van het
Warrantplan 2006 V.K. geeft elke definitief verworven warrant de warranthouder het recht om in te tekenen
op één aandeel. Het schema volgens hetwelk de warrants definitief verworven worden is hetzelfde als dat in
het Warrantplan 2005.
De uitoefenprijs van de warrants zal worden bepaald door de Raad van Bestuur op tenminste (a) de
slotkoers op de laatste handelsdag die de datum van het aanbod voorafgaat, of (b) de gemiddelde koers van
het aandeel, als ter beurs genoteerd, van de laatste vijf handelsdagen voorafgaand aan de datum waarop de
warrants worden aangeboden.
Het aantal uitstaande warrants (met inbegrip van warrants die nog beschikbaar zijn voor toekenning)
uitgedrukt als een percentage van het aantal uitstaande aandelen, bedroeg 9,34% op 31 december 2006 en
bedroeg 9,30% op 31 december 2005.
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Warrants
730.630
176.537

Gewogen gemiddelde
uitoefenprijs
4,11
4,46

40.750
-76.306

4,00
4,00

-1.500

4,00

Uitstaande per 31 december 2004
Uitoefenbaar per 31 december 2004

693.574
175.037

4,12
4,47

Toegekend gedurende de periode
Verbeurd gedurende de periode
Uitgeoefend gedurende de periode
Vervallen gedurende de periode

441.875
-52.563
-114.474

7,34
5,53
4,60

Uitstaande per 31 december 2005
Uitoefenbaar per 31 december 2005

968.412
349.930

5,50
4,04

Toegekend gedurende de periode
Verbeurd gedurende de periode
Uitgeoefend gedurende de periode
Vervallen gedurende de periode

769.999
-14.671
-113.562

8.72
8.67
4.04

1.610.178
391.513

7.11
4.29

Uitstaande per 1 januari 2004
Uitoefenbaar per 1 januari 2004
Toegekend gedurende de periode
Verbeurd gedurende de periode
Uitgeoefend gedurende de periode
Vervallen gedurende de periode

Uitstaande per 31 december 2006
Uitoefenbaar per 31 december 2006

(1) Aan bovenstaande tabel diende een correctie te worden gemaakt voor de warrants toegekend in 2005,
daar waar het aantal “toegekend gedurende de periode” als gerapporteerd in 2005 456.875 bedroeg, een
aantal waarin als gevolg van een materiële vergissing 15.000 warrants waren opgenomen die niet werden
aanvaard doch geweigerd door één begunstigde. De bovenstaande tabel is gecorrigeerd en het aantal
warrants “toegekend gedurende de periode” in 2005 is gereduceerd tot 441.875. Deze correctie leidde ook
tot een correctie in het aantal warrants “uitstaande per 31 december 2005” dat in 2005 was gerapporteerd
als 983.412 en in bovenstaande tabel is gecorrigeerd naar 968.412 (dus min 15.000).
(2) Een deel van de warrants die in 2006 werden aangeboden waren onderworpen aan een
aanvaardingsperiode van 60 dagen, die overliep in 2007. In bovenstaande tabel zijn alle warrants die
naderhand door de begunstigden aanvaard zijn (zelfs als deze aanvaarding plaatsvond in 2007), mee
opgenomen in de rubriek “toegekend gedurende de periode”.
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Onderstaande tabel geeft de waardering van de warrants aan.
Belgisch Plan
2003
2004 2005
31
4
23
jan
jul
nov
Uitoefenprijs
4,00
4,00
6,76
6,91
8,35
Geldende
4,00
4,00
7,50
7,15
8,25
aandelenprijs
Geschatte
29%
30%
31%
30%
30%
volatiliteit
Verwachte
3,40
3,90
3,50
3,50
4,00
levensduur van de
warrant (in jaren)
Risicovrije
4,10%
4,31%
3,64
3,75%
3,75%
rentevoet
%
Verwachte
Geen
Geen Geen
Geen
Geen
dividenden
Nederlands Plan

2006
13
feb
8,61
8,72

13
feb
8,73
8,72

22
nov
8,65
8,92

30%

30%

30%

30%

4,00

4,00

4,00

4,00

3,75%

4,00%

4,00%

4,00%

Geen

Geen

Geen

Geen

2002

Uitoefenprijs
Geldende aandelenprijs
Geschatte volatiliteit
Verwachte levensduur van de
warrant (in jaren)
Risicovrije rentevoet
Verwachte dividenden

4,68
4,00
31%
2,00
3,55%
Geen

VK Plan
Uitoefenprijs
Geldende aandelenprijs
Geschatte volatiliteit
Verwachte levensduur van de
warrant
Risicovrije rentevoet
Verwachte dividenden

15
dec
8,60
9,20

17 juni
8,70
8,37
30%
4,00

22 nov
8,65
8,70
30%
4,00

2006
19 dec
9,18
9,06
30%
4,00

4,00%
Geen

4,00%
Geen

4,00%
Geen

De methode om de uitoefenprijs te bepalen, wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.
De geschatte volatiliteit wordt berekend op basis van de historische volatiliteit van de aandelenprijs over de
looptijd van de warrants.
De verwachte levensduur van de warrants wordt berekend op basis van de geschatte duur tot uitoefening,
rekening houdend met de specifieke bepalingen van de plannen.
De warrants zijn boekhoudkundig verwerkt conform de bepalingen van IFRS 2 met betrekking tot
vergoedingen op basis van aandelen. IFRS 2 is van toepassing op alle warrants aangeboden na 7 november
2002. In 2002 werden in beide plannen geen warrants aangeboden die hieraan voldoen. Onder het
Nederlandse Warrantplan werden geen warrants aangeboden in 2004. Voor deze periodes werden geen
berekeningen gedaan.
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De gewogen gemiddelde marktwaarde van de warrants die zijn toegekend in 2005 en 2004 bedroeg
respectievelijk €235.000 en €5.000. Deze werden geboekt in debet van het maatschappelijk kapitaal.
De volgende tabel verschaft een overzicht van de uitstaande warrants per personeelsgroep op 31 december
2006.
Categorie
2006
109.750
764.726
735.702
1.610.178

Niet-uitvoerende bestuurders
Directiecomité
Andere
Totaal uitstaande warrants

Aantal warrants
2005
56.250
684.726
227.436
968.412

2004
46.250
342.226
305.098
693.574

Opmerking: de bovenstaande aantallen voor niet-uitvoerende bestuurders en leden van het Directiecomité
voor de jaren 2004 en 2005, hebben alleen betrekking op deze personen die (nog) in dergelijke functie
waren per 31 december 2006.
29. Verbonden ondernemingen
Transacties tussen Galapagos NV, Galapagos Genomics BV, BioFocus DPI, Inpharmatica en ProSkelia, die
verbonden partijen zijn, werden geëlimineerd in de consolidatie en worden niet opgenomen in deze
toelichting. Transacties tussen de Groep en de met haar verbonden partijen worden hieronder toegelicht.

Handelstransacties

Gedurende de jaren 2005 en 2004 heeft de Groep de volgende transacties verricht met verbonden
ondernemingen die niet tot de Groep behoren.
In duizend €
Omzetten
Kosten
2006
2005
2004
2006
2005
2004
Crucell BV
265
328
Tibotec NV en
verbonden
5
82
ondernemingen
Johnson & Johnson
Group
2
311
Johnson & Johnson is een verbonden onderneming door haar positie als moedervennootschap van Tibotec
NV. De verkopen aan Johnson & Johnson betreffen verkopen in het kader van normale handelstransacties
van Galapagos.
Zowel Crucell BV als Tibotec NV zijn oprichtende aandeelhouders van Galapagos.
Galapagos bij Crucell BV omvatten:
In duizend €
2006
Huur van kantoren en huurlasten
277
Huur van laboratoria
Aankopen van verbruiksgoederen
4
Overige
Totaal
281

52

De aankopen van
2005
271
105
52
(163)
265

2004
138
53
52
85
328
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Op 31 december stonden de volgende bedragen met verbonden ondernemingen nog op de balans:
In duizend €
Crucell BV
Tibotec NV en verbonden
ondernemingen
Johnson & Johnson
Group

Vorderingen
2006
2005

2004
5

2006
5
8

Schulden
2005

2004
96
7

Deze openstaande bedragen zijn ongedekt en zullen in cash voldaan worden. Er werden geen garanties
gegeven noch ontvangen. Er werden geen voorzieningen voor dubieuze debiteuren aangelegd met
betrekking tot de bedragen die door verbonden ondernemingen verschuldigd zijn.
Transacties met verbonden ondernemingen zijn in hoofdzaak handelstransacties waarvan de prijzen “at arms
length” worden vastgesteld. De inkomsten en kosten met betrekking tot deze transacties zijn immateriel
voor de geconsolideerde jaarrekening.

Andere overeenkomsten met verbonden ondernemingen

Overeenkomst tot niet concurrentie met Crucell: Galapagos NV en Crucell zijn overeengekomen dat Crucell
zich zal onthouden van activiteiten op gebied van functionele gen-analyse tenzij een derde partij, die een rol
speelt in de functionele gen-analyse, rechtstreeks of onrechtstreeks controle krijgt over Crucell. Deze
verplichting tot niet concurreren is van toepassing op Crucell tot 31 maart 2008 en geldt voor de
geografische gebieden Azië, Europa en de Verenigde Staten. Er werd geen vergoeding betaald voor deze
overeenkomst.
Licentie overeenkomst tussen Tibotec en de Galapagos NV dd. 28 mei 2001: Galapagos NV, Tibotec en
Crucell sloten een licentieovereenkomst gedateerd op 15 september 1999. De partijen kwamen overeen om
deze overeenkomst stop te zetten en aparte, nieuwe licentieovereenkomsten af te sluiten. Galapagos NV
ging deze licentieovereenkomst aan op 28 mei 2001 waarbij Tibotec een niet exclusieve, wereldwijde en
royalty-vrije licentie gaf onder Tibotecs intellectuele eigendom met betrekking tot ondermeer een methode
voor het snel screenen van te analyseren stoffen, de middelen en methoden voor het ontdekken van
geneesmiddelen en het fenotypisch karakteriseren van cellen en voor methoden die gericht zijn op het testen
van de activiteit van erg specifieke proteasen. De termijn van deze overeenkomst loopt af op het laatste
van: (i) de termijn van de octrooien van Tibotec, ofwel (ii) 6 maart 2017. De Groep betaalde een vergoeding
van €454.000 voor deze overeenkomst die werd gekapitaliseerd.
Onderzoeks- en Commerciële Licentieovereenkomst tussen Crucell en Galapagos NV dd. 6 juni 2001: onder
deze overeenkomst verleent Crucell een alleenrecht en exclusieve wereldwijde licentie aan Galapagos NV
onder de octrooien en know-how van Crucell voor, onder meer, het identificeren, maken en gebruiken van
producten en diensten op het gebied van het identificeren en/of valideren van de biologische functies van
menselijke en niet menselijke genen (fragmenten) of eiwitten en/of fragmenten van eiwitten die transcriptie
ondergaan vanuit deze genen. De duurtijd van deze overeenkomst loopt af op hetgeen laatst komt van
ofwel (i) de duurtijd van de octrooien van Crucell of (ii) 6 maart 2017. Galapagos betaalde een vergoeding
van €454.000 voor deze overeenkomst die werd gekapitaliseerd.
Dienstverleningsovereenkomst voor veranderingswerken uit te voeren in de laboratoria van Galapagos
Genomics BV door Facility Services Crucell Holland BV aangegaan door Crucell en Galapagos Genomics BV
dd. 3 november 2004: onder deze overeenkomst kwam Crucell overeen om aanpassingen te doen aan het
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gehuurde vastgoed ten voordele van Galapagos Genomics BV. De kosten (geschat op €39.750) zullen
gedragen worden door Galapagos Genomics BV. Na het aflopen van de huur dient Galapagos Genomics BV
€5.000 terug te betalen aan Crucell voor restauratiewerkzaamheden.
Overeenkomst voor dienstverlening tussen Crucell en Galapagos Genomics BV dd. 15 augustus 2002,
aangevuld door een overeenkomst dd. 5 maart 2004: naast de lease van de eigendom die gebruikt wordt
door Galapagos Genomics BV, stemt Crucell ermee in dat Galapagos Genomics BV bepaalde faciliteiten van
Crucell beschreven in de overeenkomst mag gebruiken (met inbegrip van het bedrijfsrestaurant,
laboratoriumfaciliteiten, de bibliotheek, de vergaderzalen en dat Galapagos assistentie mag vragen aan de
afdeling technische dienstverlening) en dit tegen vastgestelde bedragen.
Bijkomende overeenkomst aan de ratificatieovereenkomst voor de leasing van kantoren en laboratoria tussen
Crucell en Galapagos Genomics BV dd. 1 november 2004 en geamendeerd op 7 maart 2005: deze
(gewijzigde) overeenkomst documenteert nieuwe voorwaarden voor het beëindigen van de
leasingovereenkomst zoals uiteengezet in de ratificatieovereenkomst. onder deze (gewijzigde) bijkomende
overeenkomst kan de huur beëindigd worden, mits een schriftelijke kennisgeving zes maanden voordien,
vanaf 31 maart 2007.
Vóór de beursintroductie ontvingen onafhankelijke bestuurders vergoedingen voor vergaderingen van de
Raad van Bestuur ten bedrage van €1.500 per vergadering. Vanaf de IPO ontvangen onafhankelijke
bestuurders een jaarlijkse vergoeding van €20.000.
Vanaf 1 augustus 2005 ontvangt de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Dr. Parekh, een jaarlijkse
vergoeding voor consultancy van £50,000 voor het geven van strategisch advies, zoals ondermeer de
evaluatie van verschillende alternatieve corporate transacties, de overname van de activa van Discovery
Partners International, de overnames van Inpharmatica en ProSkelia alsmede de twee private plaatsingen die
in 2006 hebben plaatsgevonden. Dr. Parekh ontvangt geen andere vergoeding van de vennootschap.
Er zijn geen leningen tussen Galapagos NV en de leden van haar Raad van Bestuur of haar Directiecomité,
anders dan in het kader van prefinanciering van roerende voorheffingen voor een bedrag van €33.000.

Mogelijke belangenconflicten tussen de Vennootschap en de leden van de Raad van Bestuur

In de loop van het jaar afgelopen op 31 december 2006, hebben zich een aantal situaties voorgedaan
waarbij een mogelijk belangenconflict tussen de Vennootschap en een lid van een beheersorgaan van de
Vennootschap bestond. Zij zijn hierna omschreven.
In verband met de overname van Inpharmatica Ltd door Galapagos in december 2006: onder de
aandeelhouders van Inpharmatica bevonden zich een aantal durfkapitaalfondsen die deel uitmaken van de
Advent Venture Partners groep (Londen, UK). Aangezien Dr. Parekh een General Partner was bij Advent
Venture Partners (een minderheidsaandeelhouder van Inpharmatica Ltd) heeft Dr. Parekh, overeenkomstig
artikel 523 W. Venn., niet deelgenomen aan de beraadslagingen en stemmingen die in de Raad van Bestuur
hebben plaatsgehad met betrekking tot de overname van Inpharmatica. De beweegredenen voor en de
financiële gevolgen van de transactie werden uiteengezet in een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
overeenkomstig artikel 602 W. Venn.; zij kunnen worden samengevat als volgt: de Vennootschap nam
Inpharmatica over als onderdeel van haar strategie om wereldwijd een leidende positie op te bouwen in drug
discovery services; de overname zal bijdragen aan de mogelijkheid van de Vennootschap om turn-key
allianties in drug discovery aan te gaan met farmaceutische en biotechnologiebedrijven alsmede om haar
eigen interne drug discovery pijplijn te ondersteunen. De Vennootschap zal op basis van een aandelenprijs
van €8,82 (het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap van de 30 dagen tot en
met 5 december 2006) maximaal 2.165.582 nieuwe aandelen uitgeven, hetgeen overeenkomt met een
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maximale kapitaalverhoging met €19.099.992,24 (uitgiftepremie inbegrepen). Het exact aantal aandelen dat
aan Inpharmatica aandeelhouders zal worden toegekend, zal afhangen van het realiseren van bepaalde
voorwaarden (waaronder de kas-positie van Inpharmatica) voorzien in het overnamecontract. De aandelen
zullen worden uitgegeven in drie schijven. Een eerste schijf van 623.582 aandelen is uitgegeven op 8
december en 21 december 2006; de volgende twee schijven zullen worden berekend en uitgegeven in april
en mei 2007.
In verband met de ovename van ProSkelia SASU door Galapagos in december 2006. Aangezien Dr. Wilson
Totten, een lid van de Raad van Bestuur van Galapagos, ook CEO was van ProStrakan Group plc, de
uiteindelijke moedervennootschap van ProSkelia SASU, heeft Dr. Totten, in overeenstemming met artikel 523
W. Venn, op geen enkel moment deelgenomen aan de beraadslagingen en stemmingen van de Raad van
Bestuur omtrent dit overnameproject. De beweegredenen voor en de financiële gevolgen van de transactie
zijn uiteengezet in een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 W. Venn.; zij
kunnen worden samengevat als volgt: met haar programma’s in reuma, de GSK-alliantie in artrose, en de
portefeuille van ProSkelia in botziekten, wordt de Vennootschap een leider op gebied van ontwikkeling van
orale geneesmiddelen voor bot- en gewrichtsziekten. Met het inlicenseren van ProStrakan’s E2G product kan
de Vennootschap een klinisch fase IIb traject starten en de benodigde infrastructuur opbouwen om haar
overige producten in klinisch onderzoek te kunnen testen. Bovendien breidt de Vennootschap met de
overname ook het aantal samenwerkingsverbanden met vooraanstaande farma en biotech bedrijven uit,
waaraan via haar snelgroeiende drug discovery afdeling diensten worden verleend. De overnameprijs voor
ProSkelia bedraagt €12,5 miljoen (inclusief uitgiftepremies) in nieuwe Galapagos aandelen (1.396.648
aandelen) op basis van €8,95 per aandeel (de gemiddelde prijs van het Galapagos aandeel tijdens de laatste
30 dagen voorafgaand aan 22 december 2006, als genoteerd op Euronext Amsterdam). Deze prijs wordt
gedeeltelijk gecompenseerd door een geschatte belastingteruggave van €9 miljoen over de komende 4 jaar.
ProStrakan komt daarnaast in aanmerking voor mogelijke betalingen tot maximaal €14,5 miljoen, als
onderdeel van toekomstige inkomsten die de Vennootschap zal ontvangen uit de verkregen preklinische
programma’s. Voor de licentie van E2G zal ProStrakan een betaling van €5 miljoen ontvangen, plus een vast
bedrag aan licentie-inkomsten die door Galapagos ontvangen worden en single-digit royalty’s op
productverkopen. Deze betalingen aan ProStrakan voor het E2G programma zijn afhankelijk van het
succesvol afronden van de klinische fase IIb en het uitlicenseren van het product. ProStrakan heeft tevens
het eerste recht van weigering op het cachexia programma, mocht de Vennootschap besluiten dit uit te
licenseren.
In verband met de goedkeuring door de Raad van Bestuur van 12 december 2006 tot betaling aan Dr. David
Stone van een bedrag van €10.000 als compensatie voor zijn beslissing om ontslag te nemen als lid van de
Raad van Bestuur twee jaar voor het einde van zijn mandaat, heeft Dr. Stone, overeenkomstig artikel 523 W.
Venn. niet deelgenomen aan de beraadslaging en de stemming.
In verband met de beslissing van de Raad van Bestuur van 12 december 2006 tot harmonizering van de
structuur voor het definitief verwerven van warrants (“vesting”) die aan leden van de Raad van Bestuur zijn
toegekend onder het Warrantenplan 2002, teneinde de definitieve verwerving lineair te laten verlopen over
een verwervingsperiode van 36 maanden en ze aldus in lijn te brengen met het mechanisme voor definitieve
verwerving over 36 maanden zoals voorzien in het Warrantenplan 2005 en het Warrantenplan 2006
België/Nederland, hebben de betrokken leden van de Raad van Bestuur (Dr. Parekh, Dhr. Verdonck, Dr.
Totten en Dr. Ross) niet deelgenomen aan de beraadslaging en de stemming voor zover het hen zelf
aanbelangde (Dr. Totten was niet aanwezig op de vergadering), in toepassing van artikel 523 W. Venn. De
lineaire definitieve verwerving over 36 maanden zal een onbelangrijk impact hebben op de financiële positie
van de vennootschap.
In verband met de beslissing van de Raad van Bestuur van 12 december 2006 waarin een Management
Bonus Plan werd goedgekeurd, werd de procedure van artikel 523 W. Venn. gevolgd door en met betrekking
tot de CEO, Dhr. van de Stolpe. Er is aan de Raad van Bestuur toegelicht dat dit Management Bonus Plan is
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voorgesteld op aanbeveling van het Remuneratie Comité en een gerechtvaardigde beloning is voor de
resultaten die de management groep van de vennootschap heeft behaald. De bonustoekenningen (als die er
zijn) onder dit Management Bonus Plan zullen geen belangrijk effect hebben op de financiële positie van de
vennootschap. De Raad van Bestuur deelt de mening van het Remuneratie Comité dat het voorgestelde
Management Bonus Plan gerechtvaardigd en redelijk is. De heer van de Stolpe, de CEO van de
Vennootschap, die in aanmerking zal komen voor bonustoekenningen onder genoemd plan, heeft niet
deelgenomen aan de beraadslaging en de stemming over deze beslissing. De kost die voor dit Management
Bonus Plan (voor de top management groep) is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar
afgesloten op 31 december 2006 bedroeg €616.191.
In verband met de beslissing van de Raad van Bestuur van 19 december 2006 betreffende de vaststelling
van het niveau van de bonus voor 2006 voor de CEO (Dhr. van de Stolpe) op een bepaald percentage van
zijn bruto salaris ingeval de overname van ProSkelia en de private plaatsing die ermee verband houdt
succesvol wordt afgesloten (en op een 10% lager percentage indien dat niet het geval is) (bedrag waarvan
de betaling voor de helft wordt uitgesteld gedurende drie jaar en afhankelijk gemaakt van de prestatie van
de koers van het Galapagos aandeel), zijn salarisverhoging voor 2007 (4%) en het principe van een
toekomstige toekenning van warrants (aantal warrants in de toekomst te bepalen), werd de procedure van
artikel 523 W. Venn. gevolgd: Er is aan de raad van Bestuur toegelicht dat de toekenning van deze voordelen
wordt voorgesteld op aanbeveling van het Remuneratie Comité en een gerechtvaardigde beloning is voor de
resultaten behaald door Dhr. van de Stolpe in 2006. De kost die voor bovengenoemde CEO bonus is
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar afgesloten op 31 december 2006 bedroeg
€203.562. De toekenning van deze voordelen zal geen belangrijke impact hebben op de financiële positie
van de vennootschap. De Raad van Bestuur deelde de mening van het Remuneratie Comité dat de
voorgestelde voordelen gerechtvaardigd en redelijk zijn. Dhr. van de Stolpe heeft niet deelgenomen aan de
beraadslaging en de stemming over deze beslissing.
In 2006 zijn er geen afspraken of overeenkomsten geweest met grote aandeelhouders volgens welke een
afgevaardigde van deze aandeelhouders lid is geworden van de Raad van Bestuur of het Directiecomité van
de Vennootschap.
30. Bezoldiging van topmanagement
Op 31 december 2006, bestond het Directiecomité uit acht leden, Dhr Van de Stolpe, Dr Pollet, Dr Dixon, Dhr
Hoekema, Dr Newton, Dhr. Phillips, Dhr. Smith en Dhr. Neale. Hun gezamenlijk remuneratiepakket bedroeg:
In duizend € (behalve voor aantal warrants)
Voordelen op korte termijn
Voordelen na uitdiensttreding
Totaal voordelen exclusief warrants
Aantal warrants aangeboden in het jaar

2006
2.097
296
2.393
80.000

2005
1.271
78
1.349
361.250

2004
574
46
620

De uitvoerende bestuurders werken voltijds voor de Groep. Hun remuneratie bevat alle kosten voor de
Groep, inclusief de pensioenplan bijdragen gedaan door de uitvoerende bestuurders. De warrants
aangeboden aan de uitvoerende bestuurders zijn onder dezelfde voorwaarden als uiteengezet werd in
toelichting 28.
De pensioenplan betalingen voor het Directiecomité, uitgezonderd de uitvoerende bestuurders, vallen onder
hetzelfde schema als dat van de rest van het personeel. De bijdragen zijn een percentage van het bruto
salaris.
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Sommige werknemers, waaronder de leden van het Directiecomité, maken deel uit van het Groep bonusplan
dat in 2006 werd in voege gebracht, waarbij de helft van de bonus onmiddellijk na het einde van het jaar
wordt betaald en de andere helft wordt uitgesteld voor drie jaar. Het uitgestelde deel is slechts volledig
betaalbaar op voorwaarde dat de toename in de aandelenprijs van de vennootschap groter is dan de
toename in de FTSE Actuaries Share Index of Pharmaceutical and Biotechnology over dezelfde periode van
drie jaar. Indien de koers van het aandeel van de vennootschap slechter presteert dan deze index wordt de
uitbetaling gereduceerd en indien de koers meer dan 10% slechter presteert, is er geen uitbetaling. De
vennootschap heeft een bedrag van €200.000 ten laste genomen van de algemene administratieve kosten
(“G&A”) om deze mogelijke verplichting te dekken.
In 2006 is aan de leden van het Directiecomité (inclusief de CEO) een totaal bedrag van €1.739.993 betaald
als salarissen en een totaal bedrag van €683.000 als bonussen. Andere componenten van hun bezoldiging
zijn o.a. bijdragen aan de groepspensioenen en hospitalisatieverzekeringen die de Vennootschap heeft
afgesloten, en sommige voordelen in natura van niet-belangrijke waarde.
Alleen de CEO is lid van het Directiecomité en van de Raad van Bestuur. De CEO ontvangt geen bijzondere
vergoeding voor zijn werk in de Raad van Bestuur, aangezien dit deel uitmaakt van zijn totaal
bezoldigingspakket in zijn hoedanigheid van lid van het Directiecomité.
De Vennootschap en haar dochterondernemingen hebben een bedrag van €296.000 voorzien voor
pensioenen, opzeggingsvergoedingen of gelijkaardige voordelen voor de leden van het Directiecomité.
Er werden geen leningen, quasi-leningen of andere garanties verschaft aan leden van het Directiecomité.

Transacties met niet-uitvoerende bestuurders

In verband met de vergoeding van onafhankelijke Bestuurders heeft de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
(AV) van 4 april 2006 het bedrag van de jaarlijkse bezoldiging van de onafhankelijke Bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat als Bestuurder van de Vennootschap vastgesteld op €20.000 plus onkosten, en
besloten om een bijkomende vergoeding te betalen van €5.000 aan de Voorzitter van het Auditcomité voor
zijn activiteiten als Voorzitter van het Auditcomité. Tot aan de IPO ontvingen de onafhankelijke leden van de
Raad van Bestuur een vergoeding van €1.500 per vergadering van de Raad van Bestuur, samen met een
terugbetaling van kosten. Na de IPO ontvangen zij een vast jaarlijks bedrag van €20.000. In 2006 is een
totaal bedrag van €45.000 betaald aan de onafhankelijke Bestuurders als vergoeding voor hun deelname aan
de Raad van Bestuur (inclusief het voorzitten van het Auditcomité) en €2.807 als kostenvergoedingen. In
2005 was een bedrag van €41.000 betaald als Bestuursvergoedingen en kostenvergoedingen; in 2004 was
€6.000 betaald als Bestuursvergoedingen en kostenvergoedingen.
De bovengenoemde AV heeft de jaarlijkse vergoeding voor niet-uitvoerende Bestuurders die geen
onafhankelijke Bestuurder zijn en die geen aandeelhouder vertegenwoordigen, vastgesteld op €20.000 euro
plus onkosten. In 2006 is aan deze Bestuurders een totaal bedrag van €50.000 betaald (inclusief een
betaling van €10.000 aan Dr. Stone naar aanleiding van zijn ontslagneming uit de Raad van Bestuur met
ingang van 31 december 2006; zie ook toelichting 29) en €729 als onkosten. In 2004 en 2005 waren er
geen Bestuurders in deze categorie.
De bovengenoemde AV heeft beslist dat wanneer een Bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van
de Raad van Bestuur bijwoont, de jaarlijkse bedragen vermeld in de twee voorgaande paragrafen zullen
worden gereduceerd in verhouding tot de afwezigheidsscore van deze Bestuurder. Dit principe was in 2004
en 2005 niet van toepassing.
De bovengenoemde AV heeft beslist dat de Bestuurders die binnen de Raad van Bestuur een aandeelhouder
vertegenwoordigen alleen terugbetaling zullen ontvangen van de kosten die ze maken voor het bijwonen van
vergaderingen van de Raad van Bestuur en geen andere vergoedingen. In 2006 werd een totaal bedrag van
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€3.167 als kostenvergoeding aan deze Bestuurders betaald. Ook in 2004 en 2005 genoten niet-uitvoerende
Bestuurders die binnen de Raad van Bestuur een aandeelhouder van de Groep vertegenwoordigden geen
vergoeding voor hun positie als Bestuurder, doch alleen terugbetaling van kosten. In 2004 werden €13.000
betaald als vergoeding voor kosten, en in 2005 was dat €26.000.
In 2006 is een totaal bedrag van £50.000 betaald als consultancy vergoeding aan de Voorzitter van de Raad
van Bestuur, die geen andere vergoeding kreeg voor zijn mandaat als lid van de Raad, onder een
consultancy contract in voege sinds 1 augustus 2005 (zie ook toelichting 29). Er werden in 2006 geen
andere consultancy vergoedingen betaald aan leden van de Raad van Bestuur. In 2005 werd een totaal
bedrag van €115.000 betaald als vergoeding voor consultancy aan leden van de Raad van Bestuur, en in
2004 was dit €120.000.
In 2006 werden €53.500 warrants toegekend aan niet-uitvoerende Bestuurders. In 2005 bedroeg het aantal
warrants toegekend aan niet-uitvoerende Bestuurders 10.000 en in 2004 was dat 38.750.
31. Geconsolideerde vennootschappen
Naam van de dochteronderneming
Land
Galapagos Genomics BV
BioFocus plc
Biofocus Discovery Ltd
Cambridge Drug Discovery Holdings
Ltd
Cambridge Discovery Limited
Cambridge Genetics Limited
BioFocus Inc
Compounds Focus Inc
BioFocus DPI AG
(formerly Discovery Partners
International AG)
Discovery Partners International
GmbH
BioFocus DPI Inc
(formerly ChemRX Advanced
Technologies Inc)
Xenometrix Inc
BioFocus DPI LLC
(formerly Discovery Partners
International LLC)
Inpharmatica Ltd
ProSkelia SASU

Nederland
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk

%
stemrecht
100%
100%
100%
100%

Wijziging in % stemrecht
t.o.v. vorige periode

Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten van
Amerika
Verenigde Staten van
Amerika
Zwitserland

100%

100%

100%

100%

Duitsland

100%

100%

Verenigde Staten van
Amerika

100%

100%

Verenigde Staten van
Amerika
Japan

100%

100%

100%

100%

Verenigd Koninkrijk
Frankrijk

100%
100%

100%
100%
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32. Verwerving van dochterondernemingen
Op 6 juli 2006 verwierf de Groep de operationele eenheden van Discovery Partners International (DPI, Inc)
welke vergoed werden in geld. DPI, Inc werd niet verworven, maar wel de volgende vennootschappen
• BioFocus DPI Inc, VS (vroeger ChemRX Advanced Technologies Inc)
• BioFocus DPI AG, Zwitserland (vroeger Discovery Partners International AG)
• Discovery Partners International GmbH, Duitsland
• BioFocus DPI LLC, Japan (vroeger Discovery Partners Internatinal LLC)
• Xenometrix Inc, VS
De aanschaffingsprijs bestaat uit €4.250.000 liquide middelen. Het verschil tussen de aanschaffingsprijs en
de reële waarde van de activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de hiervoor vermelde
ondernemingen gaf aanleiding tot een korting op de aanschaffingskost (negatieve goodwill). Na de initiële
berekening van de negatieve goodwill werden de reële waarden opnieuw ingeschat. Achteraf werd evenwel
geoordeeld dat het om een aankoopovereenkomst aan gunstvoorwaarden ging omdat het bod volledig in
liquide middelen was en alle DPI operationele eenheden deel uitmaakten van dit bod. De reden waarom dit
bod aanvaard werd, is dat om haar verplichtingen jegens Infinity Pharmaceuticals na te komen, haar
potentiële koper, DPI Inc haar activiteiten moest verkopen voor de overname kon plaatsvinden.
De voormalige DPI ondernemingen droegen bij tot een winst van €816.000 voor de Groep tussen de datum
van overname en de afsluitdatum. Het resultaat omvat de negatieve goodwill die onmiddellijk werd
toegewezen onder de rubriek “andere opbrengsten” in de resultatenrekening.
Op 6 december 2006 verwierf de Groep alle aandelen van Inpharmatica Ltd, een vennootschap gevestigd in
het Verenigd Koninkrijk. De overnameprijs bestaat uit €12.500.000 in aandelen en een potentiële uitkering
van €6.600.000 in aandelen bij het behalen van de overeengekomen commerciële doelstellingen.
De nieuwe aandelen (maximum €2.166.532) zullen uitgegeven worden in 3 tranches. De eerste tranche van
€623.582 nieuwe aandelen Galapagos werden uitgegeven in december 2006. De volgende tranches zullen
worden uitgegeven in april en mei 2007. De betaalde goodwill is in hoofdzaak het gevolg van de
operationele synergie en de samenbundeling van de arbeidskrachten.
De waarde van de uitgegeven vermogensinstrumenten werd bepaald door de gemiddelde slotkoers te nemen
van het Galapagos aandeel van de laatste dertig dagen voorafgaand aan het bod.
Inpharmatica droeg €623.000 winst bij aan het resultaat van de Groep voor belasting tussen de datum van
verwerfing en de balansdatum.
Op 22 december 2006 verwierf Galapagos NV ProSkelia SASU een Franse vennootschap. De overnameprijs
bestaat uit €12.500.000 in nieuwe Galapagos aandelen plus mogelijke toekomstige uitkeringen tot maximum
€14.500.000. De betaalde goodwill is in hoofdzaak het gevolg van de operationele synergie en de
samenbundeling van de arbeidskrachten.
De waarde van de uitgegeven vermogensinstrumenten werd bepaald door de gemiddelde slotkoers te nemen
van het Galapagos aandeel van de laatste dertig dagen voorafgaand aan het bod.
ProSkelia droeg niet bij tot het resultaat van de Groep.
Voorlopige waardes werden gebruikt bij het toewijzen van de reële waardes. Het management verwacht nog
bijkomende informatie die aan het licht zal komen bij de integratie zodat de vooropgestelde goodwill
waarschijnlijk nog aangepast zal worden.
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De reële waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen van de bovenvermelde ondernemingen en
BioFocus op de datum van verwerving zijn de volgende:
2006
2005
In duizend €
Boekwaarde
Reële waarde
Boekwaarde
Reële waarde
Vaste activa
15.129
30.068
34.521
12.058
Materiële en immateriële activa
14.071
29.010
31.700
11.071
Uitgestelde belastingvorderingen
727
727
Andere investeringen
331
331
2.821
987
Vlottende activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Andere vorderingen

36.655
650
4.159
31.846

36.655
650
4.159
31.846

Vreemd vermogen Lange
Termijn
Lange termijn schulden en
rentedragende schulden

7.232

6.544

1.445

7.232

6.544

1.445

Vreemd vermogen Korte
Termijn
Handelsschulden
Overige schulden

6.123

11.044

10.021

10.464

4.179
1.944

4.179
6.865

3.814
6.207

4.264
6.200

38.429

49.135

35.225

11.100

Netto identificeerbare activa en
verplichtingen
Goodwill (negatieve goodwill)
bij verwerving
Mogelijke vergoedingen
Verworven liquide middelen
Aanschaffingsprijs inclusief directe
kosten
Direct toewijsbare kosten

10.725
3.462
5.974
1.289

10.951
4.023
5.639
1.289

4.812

29.481

30.716
19.848

1.289

22.584
-533

40.581

De goodwill en aanpassingen aan reële waarden op datum van verwerving van een buitenlandse
onderneming werden opgenomen aan de historische koers op moment van verwerving.
Indien de verwerving van de ondernemingen had plaatsgevonden op de eerste dag van het boekjaar, dan
was de Groepsomzet voor de periode €47.617.000 en het verlies voor de aandeelhouders €38.818.000.
Dit proforma verlies is geen betrouwbare indicator voor de toekomst omwille van een aantal hieronder
vermelde factoren:
•

DPI onderging een grote herstructurering in de eerste helft van 2006 (pré-acquisitie) ingevolge het
verlies van zijn belangrijkste klant. Hierdoor werden €1.290.000 kosten opgetekend en werkte DPI ver
onder zijn capaciteitsgrens. Terwijl het management op zoek was naar een nieuwe koper was het
moeilijk nieuwe contracten in de wacht te slepen, wat leidde tot omvangrijke operationele verliezen.
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•

Inpharmatica verminderde haar uitgaven aanzienlijk gedurende de eerste 11 maanden tot 30
november 2006. De personeelsbezetting daalde met meer dan 40 in die periode en de daaraan
verbonden verbrekingsvergoedingen bedroegen €1.090.000. Op het moment van verwerving waren
de kosten teruggebracht en de inzet van het personeel toegespitst op de potentieel meest rendabele
activiteiten van het bedrijf.

33. Kritische boekhoudkundige ramingen en beoordelingen
De belangrijkste veronderstelling met betrekking tot de toekomst en andere bronnen van ramingen op
balansdatum die een significant risico of een belangrijke aanpassing aan de waarde van de activa en
verplichtingen zouden kunnen veroorzaken in het volgende financiële jaar, worden hieronder uitvoerig
besproken.

Bijzondere waardevermindering van de goodwill

Het toetsen op bijzondere waardeverminderingen gebeurt door het vergelijken van de boekwaarde van
kasstroomgenererende eenheden met hun realiseerbare waarde, gebaseerd op hun verwachte
verdisconteringsvoet voor belastingen. De verdisconteringsvoet weerspiegelt de tijdswaarde van geld en de
specifieke risico’s verbonden aan de kasstroomgenererende eenheid. De boekwaarde van de goodwill op
balansdatum was €35.560.000 (2005: €29.481.000, 2004: nihil).
Er werden geen bijzondere
waardeverminderingen opgenomen in 2006 of 2005.
Details van de gebruikte veronderstellingen gebruikt bij het toetsen van de goodwill voor bijzondere
waardeverminderingen worden weergegeven in toelichting 2.

Reële waarde van de netto activa van de verworven ondernemingen

Bij het bepalen van de reële waarde van de netto activa op datum van verwerving, dienden enkele ramingen
gemaakt te worden door het management. Professionele onafhankelijke waarderingsspecialisten werden
aangesteld om te verzekeren dat de ramingen gemaakt door het management redelijk waren en geen
aanleiding zouden geven tot een materiële onjuiste voorstelling van de reële waardes.
34. Vergoedingen aan de commissaris
De commissarisvergoeding in België voor het commissaris-mandaat voor de statutaire jaarrekening bedraagt
€64.900 in 2006. De wereldwijde overige vergoedingen voor 2006 bedragen €305.000 en houden verband
met andere geleverde diensten, voornamelijk bijkomende activiteiten ingevolge de wijziging in de
consolidatiekring, nazicht van gemaakte waarderingen in het kader van bedrijfscombinaties, wettelijke
opdrachten en diensten met betrekking tot belastingen.
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35. Gebeurtenissen na balansdatum
De volgende belangrijke gebeurtenissen werden meegedeeld door de Groep na afsluiting van het financiële
jaar:
•
Uitbreiding van de samenwerking met Amgen op het gebied van geneesmiddelenonderzoek naar
2008;
•
Ontslagneming van Wilson Totten en David Stone uit de Raad van Bestuur;
•
Benoeming van Rudi Pauwels als nieuw, onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1
januari 2007;
•
Afsluiten van een licentieovereenkomst met Hillcrest Pharmaceuticals voor het PPAR-delta
programma. De totale waarde van het contract bedraagt €770.000 in licentiebetalingen, maximaal
€27 miljoen aan mogelijke succesbetalingen, plus niet nader gespecificeerde succesbetalingen in de
vorm van Hillcrest aandelen, en tenslotte royalties op verkopen van commerciële produkten
voortvloeiend uit het programma;
•
Een samenwerkingsprogramma voor de ontwikkeling van geneesmiddelen werd aangegaan met de
Universiteit van Bristol voor een totale waarde van meer dan €2 miljoen aan onderzoeksbetalingen
over een periode van twee jaar.
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Verslag van de Raad van Bestuur aan de Aandeelhouders over het boekjaar dat eindigt op 31
december 2006 (niet-geconsolideerde resultaten).
Dames en Heren,
Geachte Aandeelhouders,
Wij hebben hierbij het genoegen om u ons verslag te presenteren van de niet geconsolideerde resultaten van
Galapagos NV voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006. Galapagos NV wordt hierna eveneens
aangeduid als de “Vennootschap”.
Overzicht van de ontwikkelingen, resultaten en positie van het bedrijf
Onze belangrijkste resultaten tijdens 2006 omvatten het volgende: We tekenden onze eerste langdurende
drug discovery samenwerking met GlaxoSmithKline op het vlak van osteoartritis, ter waarde van €137
miljoen plus tweecijferige royalties aan Galapagos. In 2006 is er een grote stap gezet naar ons doel tot de
ontwikkeling van nieuwe medicijnen in bot- en gewrichtsziekten, met zowel een kenmerkende vooruitgang in
onze eigen drug discovery programma’s, als de overname van de portefeuille aan R&D programma’s van
ProSkelia. De Vennootschap haalde dit jaar €42 miljoen op met twee private plaatsingen om te investeren in
de klinische ontwikkeling van de gecombineerde portefeuille van kandidaat-geneesmiddelen in bot- en
gewrichtsziekten. Onze BioFocus DPI service divisie werd uitgebreid door twee overnames, en is nu één van
de topspelers wereldwijd op gebied van target- en drug discovery services. We gaan 2007 als een solide
vennootschap tegemoet waarbij we een therapeutische divisie, met nadruk op bot- en gewrichtsziekten,
combineren met onze BioFocus DPI service divisie die excellente diensten levert aan de farmaceutische en
biotechnologie bedrijven en non-profit organisaties om in hun behoeften te voorzien van targets tot preklinische kandidaat medicijnen.
Het operationeel inkomen van Galapagos NV in 2006 bedroeg €7,6 miljoen vergeleken met €3,3 miljoen in
2005. De inkomsten uit verkopen bedroegen €7,0 miljoen en omvatten inkomsten van de samenwerking
met GSK in osteoartritis, inkomsten uit contracten voor onderzoek en ontwikkeling (FTEs), contract-productie
(CPU), en betalingen voor toegang tot onze virus collecties. De overige operationele inkomsten bedroegen
€0,6 miljoen en hebben betrekking op subsidies die we ontvangen hebben voor onze R&D-projecten.
Onze operationele kosten voor 2006 bedroegen €20,6 miljoen vergeleken met €15,8 miljoen in 2005. De
aankopen van grondstoffen en verbruiksgoederen stegen tot €1,8 miljoen vergeleken met €0,9 miljoen in
2005. Dit is te wijten aan de medicinale chemie activiteiten in de eigen R&D programma’s van de
Vennootschap. Diensten en diverse goederen stegen tot €13,7 miljoen vergeleken met €10,5 miljoen in
2005, hoofdzakelijk als gevolg van de kosten met betrekking tot de overname van de DPI activiteiten,
Inpharmatica en ProSkelia, de kosten van de private plaatsingen van 19 september en 22 december 2006, en
de verhoogde uitbestede onderzoekskosten voor de ontwikkeling van onze eigen pijplijn.
De personeelskosten in 2006 bedroegen €4,4 miljoen vergeleken met €3,6 miljoen in 2005. Terwijl we ons
kern-team van biologen en chemisten in 2006 behielden, waren we eveneens succesvol in het aantrekken
van 30 nieuwe werknemers, waaronder 10 chemisten en 15 biologen, terwijl 6 werknemers het bedrijf
verlieten. Het aantal werknemers bij Galapagos NV is gestegen tot 80 op het einde van 2006.
De afschrijvingen bedroegen €0,6 miljoen vergeleken met €0,5 miljoen in 2005; deze verhoging is te wijten
aan de voltooiing en afschrijving van de nieuwe chemielaboratoria te Mechelen in 2006. De overige
operationele kosten daalden tot €0,1 miljoen vergeleken met €0,2 miljoen in 2005; deze verlaging is het
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gevolg van de zegelrechten verschuldigd in verband met de overname van het aandelenkapitaal van
BioFocus plc in 2005.
De financiële inkomsten van Galapagos NV in 2006 bleven hetzelfde en bedroegen €0,3 miljoen. Onze
financiële kosten over 2006 bedroegen €0,4 miljoen vergeleken met €0,2 miljoen in 2005; deze verhoging
was te wijten aan de leasingkosten voor de chemielabo’s in 2006.
De uitzonderlijke opbrengsten van de Vennootschap in 2006 bedroegen €3.000 en vloeiden voort uit winsten
gerealiseerd door de vervreemding van vaste activa. In 2006 waren er geen uitzonderlijke kosten.
De investeringen in 2006 bedroegen €2,8 miljoen. Zij bestonden voor €0,1 miljoen uit investeringen in
immateriële vaste activa (software licenties) en €0,6 miljoen uit investeringen in materiële vaste activa met
betrekking tot laboratoriumuitrusting, computers en technische installaties. De overige €0,1 miljoen heeft
betrekking op vaste activa in aanbouw. Er was eveneens een verhoging van de leasing van €2 miljoen met
betrekking tot de nieuwe chemielaboratoria, operationeel in 2006.
De cashpositie van Galapagos NV op het einde van 2006 bedroeg €37,7 miljoen, in hoofdzaak te verklaren
door de ophaling van cash bij de private plaatsing van 19 september (€11 miljoen) en 22 december 2006
(€31 miljoen).
De niet-geconsolideerde jaarrekening van Galapagos NV die we u ter goedkeuring voorleggen, is opgemaakt
overeenkomstig de Belgische boekhoudregels en de wettelijke en statutaire vereisten. Zij vertoont een
negatief resultaat. Het boekjaar 2006 is afgesloten met een verlies van €13,0 miljoen. Het is de bedoeling
van de Vennootschap om dit verlies over te dragen naar het volgende boekjaar.
De Vennootschap heeft in 2006 geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (zoals bv. hedging).
De Vennootschap beschikte als voorheen over de nodige vergunningen voor haar exploitatie, en de
milieureglementering werd zorgvuldig nageleefd.
Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen in 2006 tot €16,9 miljoen.
Deze uitgaven hebben zowel betrekking op onze biologische en chemische activiteiten voor onze interne
projecten als voor onze activiteiten in het kader van onderzoekssamenwerkingen met derde partijen.
We hebben onze investeringen in onderzoek beduidend verhoogd, en dit heeft het onze wetenschappers
mogelijk gemaakt om aanzienlijke vooruitgang te boeken in het vinden van lead compounds
(geoptimaliseerde moleculen) voor verschillende van onze eigen drug targets.
Wat betreft ons rheumatoïde artritis (RA) programma, vertonen deze lead compounds goede farmacokinetische eigenschappen en een grote effectiviteit in de relevante dierenmodellen. Deze moleculen
vertonen eveneens substantiële bescherming tegen het verlies van kraakbeen algemeen geaccepteerde
dierenmodellen voor reuma. Deze compounds werken op een kinase target dat Galapagos gevonden heeft
door gebruik te maken van haar SilenceSelect target discovery platform. Uitgaande van deze bemoedigende
resultaten, voorziet Galapagos de start van pre-klinische studies in 2007, met de mogelijkheid voor een
kandidaat medicijn in een klinische fase I in 2008.
Op 7 juni 2006 kondigden Galapagos en GlaxoSmithKline’s Center of Excellence for External Drug Discovery
een turn-key drug discovery en ontwikkelingsalliantie aan op het gebied van artrose (OA). Deze
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samenwerking behelst een waarde voor Galapagos van €137 miljoen in upfront, milestones en
aandelenkapitaal betalingen alsmede tot tweecijferige royalties over verkopen van producten resulterend uit
de alliantie. Galapagos bouwt voort op haar bestaande OA programma om medicijnkandidaten te leveren
van target tot proof of concept in klinische fase II. Deze alliantie heeft zowel Galapagos’ target discovery
platform gevalideerd alsmede onze expertise in medicijnontwikkeling. In dit programma heeft Galapagos een
proof of principle bereikt met moleculen gebaseerd op haar targets die in een ex vivo model bescherming
bieden tegen afbraak van (runder) kraakbeen. Galapagos heeft verscheidene series moleculen in hit-to-lead
en lead optimalisatie onderzoek die de potentie hebben om nieuwe medicijnen voor de behandeling van OA
op te leveren.
Met de overname van ProSkelia op 22 december 2006, heeft Galapagos haar product portfolio uitgebreid met
drie programma’s in bot-ziekten (twee voor osteoporose en één voor botmetastase) en één programma in
cachexia (spierafbraak en gewichtsverlies). De gecombineerde drug discovery portfolio zal bijdragen aan het
doel om in 2008 verschillende programma’s in bot- en gewrichtsziekten in de kliniek te hebben. De
transactie met ProSkelia omvat een exclusieve licentie optie op het product oestradiol glucoside (E2G), een
product voor de behandeling van “opvliegers”, een symptoom dat kan optreden bij menopauze. Galapagos
is begonnen met de voorbereiding voor het opstarten van een fase IIb klinische proef voor deze molecule in
het vierde kwartaal van 2007. Naast deze programma’s draagt de overname van ProSkelia met de
bijbehorende expertise en faciliteiten ertoe bij dat de Galapagos programma’s in bot- en gewrichtsziekten
sneller zullen kunnen accelereren.
Kapitaalverhogingen en uitgiftes van aandelen
Op 1 januari 2006 bedroeg het maatschappelijk
vertegenwoordigd door 12.674.122 aandelen.

kapitaal

van

Galapagos

NV

€68.979.568,99,

Op 9 januari 2006 is het maatschappelijk kapitaal van Galapagos NV verhoogd met €1.496.891,55
vertegenwoordigd door 274.659 aandelen. Deze kapitaalverhoging vond plaats als gevolg van het einde van
de procedure van het verplicht aankoopbod (“squeeze-out”) naar aanleiding van de overname van BioFocus.
Op 3 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur, onder het toegestaan kapitaal, het Warrantenplan 2006
België/Nederland gecreëerd ten voordele van werknemers, bestuurders en consulenten; onder dit plan
werden 350.000 warrants gecreëerd. Per 31 december 2006 zijn onder dit plan nog geen warrants
uitgeoefend.
Op 23 maart 2006 werden er een total aantal van 407.850 warrants uitgeoefend door werknemers, onder
het Warrantenplan 2002 België; dit resulteerde in een kapitaalverhoging van €407.850 en de uitgifte van
101.962 nieuwe aandelen.
Op 12 mei 2006 heeft de Raad van Bestuur, onder het toegestaan kapitaal, het Warrantenplan 2006 UK
gecreëerd, in hoofdzaak ten voordele van in het Verenigd Koninkrijk tewerkgestelde werknemers van de
Galapagos Groep; onder dit plan werden 453.715 warrants gecreëerd. Per 31 december 2006 zijn onder dit
plan nog geen warrants uitgeoefend.
Op 19 september 2006 heeft de Raad van Bestuur beslist om, onder het toegestaan kapitaal, het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met €7.087.856,89 (plus €4.005.273,11 als
uitgiftepremie) door middel van een private plaatsing die volledig werd onderschreven door Fortis Bank NV
(België), en waardoor 1.305.074 nieuwe aandelen werden uitgegeven.
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In december 2006 heeft Galapagos NV Inpharmatica Limited overgenomen. De overnameprijs van
Inpharmatica bestond uit drie componenten: de bestaande business werd gewaardeerd op €6,5 miljoen, de
geschatte kas-positie op nog eens €6 miljoen, en een mogelijke maximale uitkering van €6,6 miljoen indien
een aantal commerciële doelstellingen wordt gehaald. Galapagos zal de nieuwe aandelen uitgeven op basis
van €8,82 per aandeel (de gemiddelde aandelenprijs van Galapagos tijdens de laatste dertig dagen
voorafgaand aan 5 december 2006). Op 8 december 2006 heeft de Raad van Bestuur beslist om, in het
kader van het toegestaan kapitaal en als vergoeding voor de overname van Inpharmatica, het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen door de uitgifte van maximaal 2.165.532 nieuwe
aandelen onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inbreng in natura in het kapitaal van
Galapagos van 41.487.248 Preferentiële aandelen “C” van Inpharmatica alsmede onder bepaalde andere
opschortende voorwaarden. Op dezelfde dag heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat er 31.033.843 van
dergelijke Preferentiële aandelen “C” van Inpharmatica effectief waren ingebracht en heeft daarom beslist
om het maatschappelijk kapitaal van Galapagos te verhogen met €2.537.433,60 (plus €1.576.567,20 als
uitgiftepremie) en om 466.440 nieuwe aandelen uit te geven aan de betrokken inbrengende aandeelhouders
van Inpharmatica. De tweede schijf van aandelen zal naar verwachting worden uitgegeven in april 2007 en
de derde schijf in mei 2007. Het exacte aantal aandelen dat in deze twee schijven per keer zal worden
uitgegeven zal afhangen van bepaalde confidentiële contractuele bedingen die in het contract voor overname
van Inpharmatica zijn uiteengezet. Het maximum aantal aandelen dat in de tweede en derde schijf nog kan
worden uitgegeven bedraagt 1.541.950.
Op 21 december 2006 heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat de overblijvende 10.453.405 van
bovengenoemde Preferentiële aandelen “C” van Inpharmatica effectief waren ingebracht in natura en heeft
als vergoeding daarvoor beslist om het maatschappelijk kapitaal van Galapagos te verhogen met
€854.852,48 (plus €531.139,96 als uitgiftepremie) en om 157.142 nieuwe aandelen uit te geven aan de
betrokken inbrengende aandeelhouders van Inpharmatica.
Op 21 december 2006 werden in total 46.400 warrants (waarbij 4 warrants recht geven op 1 aandeel na de
omgekeerde aandelensplitsing in 2005) uitgeoefend door werknemers, als volgt: (i) 4.800 warrants onder het
Warrantenplan 1999 België en 11.600 warrants onder het Warrantenplan 2002 België, met een uitoefenprijs
van €1,00 per warrant; en (ii) 30.000 warrants onder het Warrantenplan 2002 Nederland, met een
uitoefenprijs van €1,17 per warrant. Deze uitoefening van warrants resulteerde in een kapitaalverhoging van
€51.500,00 en de uitgifte van 11.600 nieuwe aandelen.
Op 22 december 2006 heeft de Raad van Bestuur beslist om, in het kader van het toegestaan kapitaal en
samenhangend met de overname van ProSkelia SASU, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te
verhogen met €18.842.457 (plus €12.157.543 als uitgiftepremie) door middel van een private plaatsing van
nieuwe aandelen bij institutionele beleggers in de USA en in Europa, waardoor 3.463.683 nieuwe aandelen
werden uitgegeven.
Op 22 december 2006 heeft de Raad van Bestuur beslist om, in het kader van het toegestaan kapitaal: (i)
het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door de uitgifte van 1.396.648 nieuwe aandelen aan ProSkelia
B.V., als vergoeding voor ProSkelia B.V.’s inbreng in natura in het kapitaal van Galapagos van 100% van de
aandelen van ProSkelia SASU, en bijgevolg (ii) om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te
verhogen met €7.597.765 (plus €4.902.235 als uitgiftepremie).
Op 31 december 2006 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap €107.856.175,51,
vertegenwoordigd door 19.851.330 aandelen zonder nominale waarde. Alle aandelen zijn uitgegeven en
volledig volstort en zijn van dezelfde klasse.
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Informatie met betrekking tot de dochtervennootschappen van de Vennootschap
In de loop van 2006 heeft Galapagos de drug discovery activititeiten van Discovery Partners International
Inc. (USA) overgenomen voor €4,25 miljoen in contanten. Vervolgens werd de service divisie van Galapagos
hernoemd tot “BioFocus DPI” en verkreeg het een top positie in drug discovery services. Als een gevolg van
de overname heeft Galapagos niet alleen het aanbod en de operationele mogelijkheden van haar service
divisie versterkt, maar heeft het eveneens extra capaciteit verworven voor haar langdurige samenwerking
met GlaxoSmithKline.
Galapagos nam het Engelse Inpharmatica over in een volledige aandelentransactie. De overgenomen
Admensa en Chematica technologieën werden geïntegreerd in de BioFocus DPI service divisie, waarbij de
mogelijkheid van deze divisie om klanten te helpen met het selecteren van drug targets en chemische
moleculen doorheen het drug discovery proces, werd versterkt. De overnameprijs van Inpharmatica bestaat
uit drie onderdelen : de Inpharmatica business werd gewaardeerd op €6,5 miljoen, de geschatte kas-positie
op nog eens €6 miljoen (waarvan de helft verschuldigd per 31 december 2006), en een mogelijke maximale
uitkering van €6,6 miljoen indien een aantal vastgestelde commerciële doelstellingen wordt gehaald.
Galapagos nam eveneens ProSkelia SASU (Frankrijk) over van een dochtervennootschap van ProStrakan
Group plc (UK), waardoor ze zowel toegang kreeg tot onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het vlak
van botziekten, als haar portefeuille aan R&D programma’s uitbreidde met drie programma’s in botziekten
(osteoporose en botmetastase), en één in cachexia (spierafbraak en gewichtsverlies). De overname omvat
ook een exclusieve optie en licentie op het product oestradiol glucoside (“E2G”), wat reeds met succes
klinische fase IIa doorlopen heeft, voor behandeling van symptomen die kunnen optreden in de menopauze
(“opvliegers”).. De overnameprijs voor ProSkelia is €12,5 miljoen in nieuwe Galapagos aandelen. Dit wordt
gedeeltelijk gecompenseerd door een geschatte netto belastingteruggave van €9 miljoen over de komende 4
jaar. ProStrakan komt bovendien in aanmerking voor mogelijke betalingen tot maximaal €14,5 miljoen, als
onderdeel van toekomstige inkomsten die Galapagos zal ontvangen uit de verkregen preklinische
programma’s. Voor de licentie op E2G, komt ProStrakan ook in aanmerking voor een betaling van €5
miljoen, een vast bedrag aan licentie-inkomsten die door Galapagos ontvangen worden en single-digit
royalty’s op productverkopen. De betalingen aan ProStrakan voor het E2G programma zijn afhankelijk van
het succesvol afronden van de klinische fase IIb en het uitlicenseren van het product. ProStrakan heeft
tevens het eerste recht van weigering op het cachexia programma, mocht Galapagos besluiten dit uit te
licenseren.
Als gevolg van de overnames had Galapagos NV op het einde van 2006 dochterondernemingen in Nederland
(Galapagos Genomics B.V.), Verenigd Koninkrijk (BioFocus plc, BioFocus Discovery Ltd, Cambridge Drug
Discovery Holding Ltd, Cambridge Discovery Ltd, Cambridge Genetics Ltd, Inpharmatica Ltd), Verenigde
Staten (BioFocus Inc, Compound Focus Inc, BioFocus DPI Inc, Xenometrix Inc), Zwitserland (BioFocus DPI
AG), Duitsland (DPI GmbH), Japan (BioFocus DPI LLC), en Frankrijk (ProSkelia SASU).
Risicofactoren
Zoals typerend is voor een biotechnologie-bedrijf, ziet de Vennootschap zich geconfronteerd met een aantal
risico’s en onzekerheden. De Vennootschap wenst de volgende risico’s te benadrukken: (i) het success van
Galapagos is onzeker ten gevolge van haar in tijd beperkte operationele achtergrond, haar geschiedenis van
operationele verliezen en de onzekerheid ivm toekomstige winstgevendheid; (ii) Galapagos zal in de
toekomst bijkomend kapitaal nodig hebben om haar activiteiten en onderzoek voldoende te kunnen
financieren; (iii) er bestaat een hoog risico dat de early stage ontdekking en ontwikkeling van
geneesmiddelen niet met succes leidt tot goede kandidaat geneesmiddelen; (iv) Galapagos is mogelijk niet
in staat om haar kandidaat geneesmiddelen met succes te commercialiseren indien problemen ontstaan
tijdens de test- en goedkeuringsprocedures, of indien concurrenten technologiën ontwikkelen die effectiever
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zijn dan diegene van Galapagos; (v) het grootste deel van de verwachte toekomstige inkomsten van
Galapagos is afhankelijk van samenwerkings- en licentieovereenkomsten; (vi) het success van Galapagos is
afhankelijk van de intellectuele eigendomsrechten van Galapagos en derde partijen en Galapagos’ aandeel in
deze rechten is complex en onzeker; (vii) in gevolge haar gebrek aan ervaring in het verrichten van klinische
studies en productie, zal Galapagos afhankelijk zijn van derde partijen, wat haar klinische studies kan
vertragen of wat een belemmering kan vormen voor de goedkeuring van haar product kandidaten door de
regelgevende overheden indien deze derde partijen niet leveren wat contractueel was overeengekomen of
verwacht.
Tegenstrijdig belang van bestuurders
In verband met de overname van Inpharmatica Ltd door Galapagos in december 2006: onder de
aandeelhouders van Inpharmatica bevonden zich een aantal durfkapitaalfondsen die deel uitmaken van de
Advent Venture Partners groep (Londen, UK). Aangezien Dr. Parekh een General Partner was bij Advent
Venture Partners (een minderheidsaandeelhouder van Inpharmatica Ltd) heeft Dr. Parekh, overeenkomstig
artikel 523 W. Venn., niet deelgenomen aan de beraadslagingen en stemmingen die in de Raad van Bestuur
hebben plaatsgehad met betrekking tot de overname van Inpharmatica. De beweegredenen voor en de
financiële gevolgen van de transactie werden uiteengezet in een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
overeenkomstig artikel 602 W. Venn.; zij kunnen worden samengevat als volgt: de Vennootschap nam
Inpharmatica over als onderdeel van haar strategie om wereldwijd een leidende positie op te bouwen in drug
discovery services; de overname zal bijdragen aan de mogelijkheid van de Vennootschap om turn-key
allianties in drug discovery aan te gaan met farmaceutische en biotechnologiebedrijven alsmede om haar
eigen interne drug discovery pijplijn te ondersteunen. De Vennootschap zal op basis van een aandelenprijs
van €8,82 (het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap van de 30 dagen tot en
met 5 december 2006) maximaal 2.165.582 nieuwe aandelen uitgeven, hetgeen overeenkomt met een
maximale kapitaalverhoging met €19.099.992,24 (uitgiftepremie inbegrepen). Het exact aantal aandelen dat
aan Inpharmatica aandeelhouders zal worden toegekend, zal afhangen van het realiseren van bepaalde
voorwaarden (waaronder de kas-positie van Inpharmatica) voorzien in het overnamecontract. De aandelen
zullen worden uitgegeven in drie schijven. Een eerste schijf van 623.582 aandelen is uitgegeven op 8
december en 21 december 2006; de volgende twee schijven zullen worden berekend en uitgegeven in april
en mei 2007.
In de Raad van Bestuur van 10 oktober 2006 werd hetvolgende genoteerd: “De plaatsvervangende voorzitter
bracht de Raad van Bestuur op de hoogte van een verklaring van belangenconflict inzake het project
“Inpharmatica”, door Raj Parekh, die in zijn hoedanigheid van general partner van Advent Venture Partners
(een aandeelhouder van Inpharmatica) binnen Advent een positie bekleedt die gelijkaardig is aan de positie
van een bestuurder in een Belgische vennootschap. Dr. Parekh heeft deze vergadering niet bijgewoond en
heeft bijgevolg niet deelgenomen aan de beraadslagingen of de stemming.”
In de Raad van Bestuur van 7 november 2006 werd hetvolgende genoteerd: “Dr. Parekh bracht de Raad van
Bestuur op de hoogte van een belangenconflict dat hij heeft in verband met project “Inpharmatica” en lichtte
toe dat hij, in zijn hoedanigheid van general partner van Advent Venture Partners (een aandeelhouder van
Inpharmatica) binnen Advent een positie bekleedt die gelijkenissen vertoont met de positie van uitvoerend
bestuurder van een Belgische vennootschap. Omwille van dit belangenconflict heeft Dr. Parekh niet
deelgenomen aan de beraadslaging en de stemming over dit agendapunt. De financiële gevolgen voor
Galapagos van de overname van Inpharmatica zullen worden uiteengezet in een bijzonder verslag van de
Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 W. Venn.”
In verband met de ovename van ProSkelia SASU door Galapagos in december 2006. Aangezien Dr. Wilson
Totten, een lid van de Raad van Bestuur van Galapagos, ook CEO was van ProStrakan Group plc, de
uiteindelijke moedervennootschap van ProSkelia SASU, heeft Dr. Totten, in overeenstemming met artikel 523
W. Venn, op geen enkel moment deelgenomen aan de beraadslagingen en stemmingen van de Raad van
Bestuur omtrent dit overnameproject. De beweegredenen voor en de financiële gevolgen van de transactie
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zijn uiteengezet in een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 W. Venn.; zij
kunnen worden samengevat als volgt: Met haar programma’s in reuma, de GSK-alliantie in artrose, en de
portefeuille van ProSkelia in botziekten, wordt de Vennootschap een leider op gebied van ontwikkeling van
orale geneesmiddelen voor bot- en gewrichtsziekten. Met het inlicenseren van ProStrakan’s E2G product kan
de Vennootschap een klinisch fase IIb traject starten en de benodigde infrastructuur opbouwen om haar
overige producten in klinisch onderzoek te kunnen testen. Bovendien breidt de Vennootschap met de
overname ook het aantal samenwerkingsverbanden met vooraanstaande farma en biotech bedrijven uit,
waaraan via haar snelgroeiende drug discovery afdeling diensten worden verleend. De overnameprijs voor
ProSkelia bedraagt €12,5 miljoen (inclusief uitgiftepremies) in nieuwe Galapagos aandelen (1.396.648
aandelen) op basis van €8,95 per aandeel (de gemiddelde prijs van het Galapagos aandeel tijdens de laatste
30 dagen voorafgaand aan 22 december 2006, als genoteerd op Euronext Amsterdam). Deze prijs wordt
gedeeltelijk gecompenseerd door een geschatte belastingteruggave van €9 miljoen over de komende 4 jaar.
ProStrakan komt daarnaast in aanmerking voor mogelijke betalingen tot maximaal €14,5 miljoen, als
onderdeel van toekomstige inkomsten die de Vennootschap zal ontvangen uit de verkregen preklinische
programma’s. Voor de licentie van E2G zal ProStrakan een betaling van €5 miljoen ontvangen, plus een vast
bedrag aan licentie-inkomsten die door Galapagos ontvangen worden en single-digit royalty’s op
productverkopen. Deze betalingen aan ProStrakan voor het E2G programma zijn afhankelijk van het
succesvol afronden van de klinische fase IIb en het uitlicenseren van het product. ProStrakan heeft tevens
het eerste recht van weigering op het cachexia programma, mocht de Vennootschap besluiten dit uit te
licenseren.

In de Raad van Bestuur van 10 oktober 2006 werd hetvolgende genoteerd: “Wilson Totten belde telefonisch
in om 13u om in algemene en neutrale bewoordingen de achtergrond toe te lichten waarom ProSkelia te
koop staat en om te antwoorden op de vragen van de Raad van Bestuur over feitelijke materies betreffende
ProSkelia. Dhr. Totten benadrukte dat hij in deze telefonische tussenkomst uitsluitend optrad in zijn
hoedanigheid van CEO van de groep waartoe ProSkelia behoort. Op geen enkel ogenblik tijdens zijn
telefonische aanwezigheid heeft hij commentaren gegeven in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van
Bestuur van Galapagos. Hij heeft niet deelgenomen aan enige beraadslaging of stemming met betrekking tot
ProSkelia. Dhr. Totten sloot het telefoongesprek af om 13u25.”
In de Raad van Bestuur van 7 november 2006 werd hetvolgende genoteerd: “De Raad van Bestuur erkent dat
Dr. Wilson Totten, lid van de Raad van Bestuur, de Raad op de hoogte heeft gebracht van een
belangenconflict dat hij heeft in verband met project “ProSkelia” omwille van zijn hoedanigheid van CEO
van de uiteindelijke moedervennootschap van ProSkelia, dat Dr. Totten deze vergadering van de Raad van
Bestuur niet heeft bijgewoond en dat hij op geen enkel ogenblik als lid van de Raad van Bestuur van
Galapagos heeft deelgenomen aan de beraadslagingen en stemmingen met betrekking tot project
“ProSkelia”. Als en wanneer project “ProSkelia” zal worden uitgevoerd, zullen de financiële gevolgen van
de overname voor Galapagos worden uiteengezet in een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
overeenkomstig artikel 602 W. Venn.”
In de Raad van Bestuur van 12 december 2006 werd hetvolgende genoteerd: “De Raad van Bestuur erkent
dat Dr. Wilson Totten, lid van de Raad van Bestuur, de Raad op de hoogte heeft gebracht van een
belangenconflict dat hij heeft in verband met project “ProSkelia” omwille van zijn hoedanigheid van CEO
van de uiteindelijke moedervennootschap van ProSkelia, dat Dr. Totten deze vergadering van de Raad van
Bestuur niet heeft bijgewoond en dat hij op geen enkel ogenblik als lid van de Raad van Bestuur van
Galapagos heeft deelgenomen aan de beraadslagingen en stemmingen met betrekking tot project
“ProSkelia”. Als en wanneer project “ProSkelia” zal worden uitgevoerd, zullen de financiële gevolgen van
de overname voor Galapagos worden uiteengezet in een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
overeenkomstig artikel 602 W. Venn.”
In verband met de goedkeuring door de Raad van Bestuur van 12 december 2006 tot betaling aan Dr. David
Stone van een bedrag van €10.000 als compensatie voor zijn beslissing om ontslag te nemen als lid van de
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Raad van Bestuur twee jaar voor het einde van zijn mandaat, heeft Dr. Stone, overeenkomstig artikel 523 W.
Venn. niet deelgenomen aan de beraadslaging en de stemming.
In de Raad van Bestuur van 19 December 2006 werd de toepassing van artikel 523 W. Venn. in de raad van
Bestuur van 12 december 2006 bevestigd: “In toepassing van artikel 523 van het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen is hetvolgende gerapporteerd betreffende de compensatie voor Dr. David Stone: “De
Voorzitter verklaart dat Dr. David Stone de Raad van Bestuur op de hoogte heeft gebracht van een
belangenconflict betreffende een compensatie die hem zou worden betaald in verband met zijn beslissing om
ontslag te nemen uit de Raad van Bestuur. Er is aan de Raad van Bestuur uitgelegd dat deze compensatie
wordt voorgesteld op aanbeveling van het Remuneratie Comité. De compensatie zal geen impact hebben op
de financiële positie van de vennootschap. De Raad van Bestuur deelt de mening van het Remuneratie
Comité dat de voorgestelde compensatie gerechtvaardigd en redelijk is. Dr Stone heeft niet deelgenomen
aan de beraadslaging en de stemming over deze beslissing.”
In verband met de beslissing van de Raad van Bestuur van 12 december 2006 tot harmonizering van de
structuur voor het definitief verwerven van warrants (“vesting”) die aan leden van de Raad van Bestuur zijn
toegekend onder het Warrantenplan 2002, teneinde de definitieve verwerving lineair te laten verlopen over
een verwervingsperiode van 36 maanden en ze aldus in lijn te brengen met het mechanisme voor definitieve
verwerving over 36 maanden zoals voorzien in het Warrantenplan 2005 en het Warrantenplan 2006
België/Nederland, hebben de betrokken leden van de Raad van Bestuur (Dr. Parekh, Dhr. Verdonck, Dr.
Totten en Dr. Ross) niet deelgenomen aan de beraadslaging en de stemming voor zover het hen zelf
aanbelangde (Dr. Totten was niet aanwezig op de vergadering), in toepassing van artikel 523 W. Venn. De
lineaire definitieve verwerving over 36 maanden zal geen impact hebben op de financiële positie van de
vennootschap.
In de Raad van Bestuur van 19 December 2006 werd de toepassing van artikel 523 W. Venn. tijdens de raad
van Bestuur van 12 december 2006 bevestigd: “In toepassing van artikel 523 van het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen is hetvolgende gerapporteerd betreffende de harmonizering van de periode voor
definitieve verwerving van warrants voor niet-uitvoerende bestuurders, toegekend onder het Warrantenplan
2002, naar een lineaire definitieve verwerving over 36 maanden: “De Voorzitter verklaart dat hijzelf, Dhr.
Verdonck, Dr. Totten en Dr. Ross de Raad van Bestuur op de hoogte hebben gebracht van een
belangenconflict betreffende genoemde harmonizering voor zover dit op elk van hen respectievelijk van
toepassing kan zijn. Er is aan de Raad van Bestuur toegelicht dat deze harmonizering is voorgesteld op
aanbeveling van het Remuneratie Comité en gerechtvaardigd is om de definitieve verwerving in lijn te
brengen met de periode voor definitieve verwerving zoals uiteengezet in het Warrantenplan 2005 en het
Warrantenplan 2006 België/Nederland. De lineaire definitieve verwerving over 36 maanden zal geen impact
hebben op de financiële positie van de vennootschap. De Raad van Bestuur deelt de mening van het
Remuneratie Comité dat de voorgestelde wijziging naar een lineaire definitieve verwerving over 36 maanden
gerechtvaardigd en redelijk is. Dr. Parekh, Dhr. Verdonck, Dr. Ross en Dr. Totten hebben niet deelgenomen
aan de beraadslaging en de stemming over deze beslissing voor zover ze hen zelf aanbelangde (Dr. Totten
was niet aanwezig op de vergadering).
In verband met de beslissing van de Raad van Bestuur van 12 december 2006 waarin een Management
Bonus Plan werd goedgekeurd, werd de procedure van artikel 523 W. Venn. gevolgd door en met betrekking
tot de CEO, Dhr. van de Stolpe. De kost die voor dit Management Bonus Plan (voor de top management
groep) is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar afgesloten op 31 december 2006
bedroeg €616.191.
In de Raad van Bestuur van 19 December 2006 werd de toepassing van artikel 523 W. Venn. in de raad van
Bestuur van 12 december 2006 bevestigd: “In toepassing van artikel 523 van het Belgisch Wetboek van
Vennootschappen is hetvolgende gerapporteerd betreffende het Management Bonus Plan: “De Voorzitter
verklaart dat Dhr. Onno van de Stolpe de Raad van Bestuur op de hoogte heeft gebracht van een
belangenconflict betreffende het Management Bonus Plan inzover het op hem van toepassing kan zijn. Er is
aan de Raad van Bestuur toegelicht dat dit Management Bonus Plan is voorgesteld op aanbeveling van het
Remuneratie Comité en een gerechtvaardigde beloning is voor de resultaten die de management groep van
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de vennootschap heeft behaald. De bonustoekenningen (als die er zijn) onder dit Management Bonus Plan
zullen geen belangrijk effect hebben op de financiële positie van de vennootschap. De Raad van Bestuur
deelt de mening van het Remuneratie Comité dat het voorgestelde Management Bonus Plan gerechtvaardigd
en redelijk is. De heer van de Stolpe heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en de stemming over
deze beslissing.”
In verband met de beslissing van de Raad van Bestuur van 19 december 2006 betreffende de vaststelling
van het niveau van de bonus voor 2006 voor de CEO (Dhr. van de Stolpe) op een bepaald percentage van
zijn bruto salaris ingeval de overname van ProSkelia en de private plaatsing die ermee verband houdt
succesvol wordt afgesloten (en op een 10% lager percentage indien dat niet het geval is) (bedrag waarvan
de betaling voor de helft wordt uitgesteld gedurende drie jaar en afhankelijk gemaakt van de prestatie van
de koers van het Galapagos aandeel), zijn salarisverhoging voor 2007 (4%) en het principe van een
toekomstige toekenning van warrants (aantal warrants in de toekomst te bepalen), werd de procedure van
artikel 523 W. Venn. gevolgd. De kost die voor bovengenoemde CEO bonus is opgenomen in de
jaarrekening voor het jaar afgesloten op 31 december 2006 bedroeg €203.652.
In de vergadering van de Raad van Bestuur van 19 december 2006 werd hetvolgende genoteerd: “De
Voorzitter verklaart dat dhr. Onno van de Stolpe de Raad van Bestuur op de hoogte heeft gebracht van een
belangenconflict betreffende het voorstel om hem een bonus toe te kennen, een salarisverhoging en,
mogelijk in de toekomst, warrants. Er is aan de raad van Bestuur toegelicht dat de toekenning van deze
voordelen wordt voorgesteld op aanbeveling van het Remuneratie Comité en een gerechtvaardigde beloning
is voor de resultaten behaald door Dhr. van de Stolpe in 2006. De toekenning van deze voordelen zal geen
belangrijke impact hebben op de financiële positie van de vennootschap. De Raad van Bestuur deelt de
mening van het Remuneratie Comité dat de voorgestelde voordelen gerechtvaardigd en redelijk zijn. Dhr.
van de Stolpe heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en de stemming over deze beslissing.”
In 2006 zijn er geen afspraken of overeenkomsten geweest met grote aandeelhouders volgens welke een
afgevaardigde van deze aandeelhouders lid is geworden van de Raad van Bestuur of het Directiecomité van
de Vennootschap.
Uitzonderlijke activiteiten van de commissaris
Afgezien van de jaarlijkse vergoeding van €64.900 (plus onkosten) voor zijn mandaat als commissaris van de
Vennootschap, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 4 april 2006, werd tijdens het
boekjaar 2006 een totale bijkomende vergoeding van €122.794 betaald aan de commissaris of aan personen
met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat, voor de volgende bijkomende diensten: (i)
€53.490 voor wettelijke opdrachten in het kader van de inbrengen in natura, uitoefening van warranten,
enz.; (ii) €12.135 voor andere attestaties; (iii) €15.249 voor belastingsadvies; en (iv) €41.920 als bijkomende
vergoeding voor het commissarismandaat ingevolge de wijziging in consolidatiekring. De Raad van Bestuur
is van mening dat deze ad hoc activiteiten de opinie van de commissaris in het uitoefenen van zijn
statutuarie verplichtingen niet zal beïnvloeden. De meerderheid van de bovengenoemde bijkomende
vergoedingen zijn door het Auditcomité goedgekeurd.
Belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden na het einde van het boekjaar
Galapagos maakte het volgende bekend na 31 december 2006:
• Ontslagname van Wilson Totten (per 23 december 2006) en David Stone (per 31 december 2006) als
leden van de Raad van Bestuur;
• Aanstelling van Rudi Pauwels als nieuw, onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur (per 1 januari 2007).
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Continuïteit en waarderingsregels
Aangezien uit de balans van de Vennootschap een overgedragen verlies blijkt en uit de resultatenrekening
een verlies gedurende twee opeenvolgende boekjaren blijkt, heeft de Raad van Bestuur de
waarderingsregels onderzocht en is van mening dat de toepassing van de waarderingsregels kan gebeuren in
de veronderstelling van continuïteit. Rekening houdend met de solide cash-positie, en met de gunstige
ontwikkeling van de Vennootschap met haar eigen drug discovery activiteiten en van de service activiteiten
van haar dochtervennootschappen, is de Raad van Bestuur van mening dat zij de jaarrekening kan opmaken
in het licht van continuïteit. De Raad van Bestuur is ook van mening dat aanvullende financiering kan
verkregen worden, indien vereist.
Terwijl de cash-positie van Galapagos NV voldoende is voor de onmiddellijke en korte termijn behoeften van
de Vennootschap, wijst de Raad van Bestuur erop dat indien de R&D-acitviteiten vlot blijven verlopen, de
Vennootschap mogelijk bijkomende fondsen zal dienen te zoeken om de voortdurende ontwikkeling van haar
pijplijn te ondersteunen. Het kan worden verwacht dat wegens deze toenemende uitgaven en de daaruit
voortvloeiende verliezen het netto actief van de vennootschap, zonder bijkomende cash-injectie, opnieuw zal
dalen tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal binnen de volgende 2 jaar. Als en wanneer
dit gebeurt, vereist de procedure van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen dat de Raad een
bijzonder verslag opmaakt om voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders die dan
moet beslissen over de voortzetting of de stopzetting van de activiteiten.
Relaties met belangrijke aandeelhouders
Galapagos NV heeft geen weet van het bestaan van enige aandeelhoudersovereenkomst tussen Galapagos
aandeelhouders, met uitzondering van:
• de lock-up overeenkomst tussen pre-IPO aandeelhouders waarbij zij elkaar zullen consulteren, en deze
die wensen aandelen te verkopen gezamenlijk zullen handelen in het geval de IPO managers (KBC
Securities en Kempen & Co samen) zouden instemmen met een verkoop van aandelen voor het einde
van de twee jaar lock-up periode die is gestart bij de IPO van 10 mei 2005.
• De lock-up overeenkomst betreffende de vorige aandeelhouders van Inpharmatica Limited waarbij de
houders van Preferentiële aandelen “C” van Inpharmatica, die dergelijke Inpharmatica aandelen hebben
ingebracht in het kapitaal van Galapagos en als vergoeding daarvoor Galapagos aandelen hebben
ontvangen, door een lock-up gebonden zijn tot 10 mei 2007.
Deze aandelen onder lock-up
vertegenwoordigen 3,14% van het totaal aantal Galapagos aandelen dat uitstond op het einde van 2006
(19.851.330).
• De lock-up overeenkomst betreffende de vorige aandeelhouder van ProSkelia SASU, waardoor ProSkelia
B.V., i.e. de vorige aandeelhouder van ProSkelia SASU, die haar aandelen in ProSkelia SASU heeft
ingebracht in het kapitaal van Galapagos en als vergoeding daarvoor Galapagos aandelen heeft
ontvangen, door een lock-up is gebonden tot 21 december 2007. In een beperkt aantal specifieke
gevallen, die in het overnamecontract zijn vastgelegd, kunnen evenwel afwijkingen van deze lock-up
worden toegestaan. Deze aandelen onder lock-up vertegenwoordigen 7,03% van het totaal aantal
Galapagos aandelen dat uitstond op het einde van 2006 (19.851.330).

Corporate governance
Op 29 maart 2005 heeft de Raad van Bestuur het Corporate Governance Charter van de Vennootschap
goedgekeurd dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap. Dit Charter is een aanvulling op de
corporate governance bepalingen zoals vervat in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de
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Vennootschap. De corporate governance regels beogen een efficiënt beheer en een gepaste controle van de
Vennootschap teweeg te brengen.
Het Corporate Governance Charter van de vennootschap omvat de volgende specifieke regels en charters:
 Charter van de Raad van Bestuur;
 Charter van het Auditcomité;
 Charter van het Benoemings- en Remuneratiecomité;
 Charter van het Directiecomité;
 Richtlijn voor verrichtingen tussen de Vennootschap en haar Bestuurders en leden van het
Directiecomité;
 Protocols tot voorkoming van misbruik van voorkennis, zowel met betrekking tot de Belgische als de
Nederlandse regels.
De Raad van Bestuur is van oordeel dat duidelijke afspraken omtrent deugdelijk bestuur bijdragen aan
waardecreatie op lange termijn en aan een werkzaam evenwicht tussen het ondernemerschap enerzijds en
de toezichtfunctie van de bestuursorganen anderzijds. De Raad van Bestuur heeft als doelstelling dat de
principes van de Belgische Corporate Governance Code (de zogenoemde “Lippens-Code”) zo nauwgezet
mogelijk na te leven. De Raad van Bestuur heeft echter ook geoordeeld dat het gerechtvaardigd is dat de
Vennootschap bepaalde principes van de Corporate Governance Code niet naleeft, wanneer de specifieke
omstandigheden waarin de Vennootschap werkzaam is daarom zouden vragen. In dergelijke gevallen zal de
Raad van Bestuur het principe “pas toe of leg uit” naleven.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat minimaal uit vijf leden en maximaal uit negen leden, waaronder de voorzitter
en de CEO. De voorzitter is een niet-uitvoerende bestuurder en bekleedt niet de functie van CEO. De Raad
van Bestuur telt minimaal drie onafhankelijke bestuurders.
Met uitzondering van Onno van de Stolpe, zijn alle leden van de Raad van Bestuur niet-uitvoerende
bestuurders. In 2006 waren de volgende personen leden van de Raad van Bestuur: Raj Parekh, Onno van
de Stolpe, Ferdinand Verdonck, Barry Ross, Laurent Ganem, Harrold van Barlingen, Geoff McMillan, Wilson
Totten (nam ontslag met ingang van 23 december 2006), en David Stone (nam ontslag met ingang van 31
december 2006).
De bestuurders worden verkozen door de algemene aandeelhoudersvergadering voor een maximale termijn
van 4 jaar.
In overeenstemming met de beslissing van de algemene vergadering van 4 april 2006 ontvangen de
onafhankelijke bestuurders een vergoeding van €20.000 per jaar. De voorzitter van het Audit Comité
ontvangt een bijkomend bedrag van €5.000 voor het uitoefenen van zijn functie. De niet-uitvoerende
bestuurders die geen onafhankelijke bestuurders zijn en die geen aandeelhouders van de Vennootschap
vertegenwoordigen, ontvangen eveneens een vergoeding voor hun maandaat als bestuurder van €20.000
per jaar. In het geval een bestuurder minder dan 75% aanwezig is op de vergadering van de Raad van
Bestuur, worden de bedragen waarnaar hierboven verwezen werd, proportioneel verminderd. Bestuurders
die een aandeelhouder vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur ontvangen enkel vergoeding voor de
kosten die zij maken om deel te nemen aan de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur,
Dr. Raj Parekh, ontvangt geen vergoeding noch terugbetaling van zijn onkosten zoals de overige
bestuurders. Er werd echter wel een contract gemaakt met de voorzitter van de Raad van Bestuur voor het
leveren van diensten als consultant, waarbij deze een maandelijkse vergoeding ontvangt van £4.166 voor het
leveren van strategisch advies.
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Om elke onduidelijkheid te vermijden, de CEO ontvangt geen afzonderlijke vergoeding voor zijn werk in de
Raad van Bestuur, gezien dit deel uitmaakt van het globale remuneratiepakket dat hij ontvangt als lid van
het Directiecomité.
De Raad van Bestuur beklemtoont dat de Belgische Corporate Governance Code niet aanraadt om warrants
toe te kennen aan niet-uitvoerende bestuurders, gezien deze Code voorziet dat niet-uitvoerende bestuurders
geen recht zouden mogen hebben op prestatiegebonden verloning zoals plannen tot stimulering van de inzet
die gerelateerd zijn aan de aandelen van de Vennootschap. In afwijking van deze bepaling, heeft de Raad
van Bestuur beslist om warrants toe te kennen aan niet-uitvoerende bestuurders. Op deze wijze heeft de
Vennootschap bijkomende mogelijkheden tot haar beschikking om competente niet-uitvoerernde bestuurders
aan te trekken en hen een aantrekkelijke bijkomende vergoeding te kunnen toekennen zonder dat dit een
impact heeft op de financiele resultaten van de Vennootschap. Bovendien is het toekennen van warrants een
verspreid gebruik in de sector waarin de Vennootschap actief is. Zonder deze mogelijkheid, zou de
Vennootschap zich geconfronteerd weten met een aanzienlijk nadeel tegenover concurrenten die wel
warrants aanbieden aan hun niet-uitvoerende bestuurders. De Raad van Bestuur is van oordeel dat het
toekennen van warrants geen negatieve impact heeft op de functie van niet-uitvoerende bestuurder.
Een vergadering van de Raad van Bestuur is geldig indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigt is. Beslissingen van de Raad van Bestuur worden met gewone meerderheid genomen.
Los van de bijzondere raden van bestuur met betrekking tot de toekenning van warrants of de opheffing van
voorkeurrecht van aandeelhouders met betrekking tot toekenning van de warrants en de uitgifte van nieuwe
aandelen in het kader van de overnames, heeft de Raad van Bestuur in 2006 12 gewone vergaderingen
gehouden.
De taak van de Raad van Bestuur is om het success van de Vennootschap op lange termijn te waarborgen
door ondernemend management, en door het inschatten en managen van risico’s mogelijk te maken.

Comités
Het Benoemings-en Remuneratiecomité heeft een dubbele taak: enerzijds het opmaken van aanbevelingen
aan de Raad van Bestuur m.b.t. de vergoedingspolitiek van Galapagos en de vergoeding van bestuurders en
leden van het Directiecomité, anderzijds het selecteren van juiste kandidaat-bestuurders en het formuleren
van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur ivm de benoeming van bestuurders en leden van het
Directiecomité.
Het Benoemings- en Remuneratiecomité bestond in 2006 uit de volgende drie niet-uitvoerende bestuurders,
met een meerderheid aan onafhankelijke bestuurders: Raj Parekh (Voorzitter), Ferdinand Verdonck
en Wilson Totten.
Het Benoemings- en Remuneratiecomité komt minstens twee keer per jaar samen. In 2006 waren er vier
vergaderingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité.
De taak van het Auditcomité is het opvolgen van financiële rapportering en het verifiëren van financiele data,
het opvolgen van interne controle-mechanismen, het evalueren en verifiëren van systemen van risicobeheer
en het opvolgen van interne en externe auditactiviteiten.
Alle leden van Auditcomité zijn niet-uitvoerende bestuurders. De voorzitter is een onafhankelijke nietuitvoerende bestuurder. Het Auditcomité bestaat uit de volgende drie bestuurders: Ferdinand Verdonck
(Voorzitter), Barry Ross, en Raj Parekh.
In de loop van 2006 kwam het Auditcomité 3 maal samen.
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Tot de taken van het Directiecomité behoren de volgende onderwerpen: het onderzoeken, identificeren en
ontwikkelen van strategische mogelijkheden en voorstellen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van
Galapagos in het algemeen, het opstellen en ontwikkelen van beleidslijnen die ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de Raad van Bestuur, het leiden van Galapagos via, onder andere, de invoering van
beleidsrichtlijnen, het toezicht op de bedrijfsresultaten in vergelijking met de strategische doelstellingen, de
plannen en de budgetten, en het ondersteunen van de CEO bij het dagelijks bestuur van Galapagos.
Het Directiecomité bestaat momenteel uit acht leden, die geen bestuurder van de Vennootschap dienen te
zijn: Ir. Onno van de Stolpe, Dr. Graham Dixon, Dr. Dirk Pollet, Dr. Andre Hoekema, Dr. Christopher Newton,
Dhr. David Phillips, Dhr. David Smith en Dhr. Richard Neale.
Het Directiecomité komt regelmatig, en minstens eens per maand, samen.
***
Galapagos voorziet om een 2006 Registriatiedocument en een transactienota publiek te maken in de loop van
maart 2007. Dit document zal meer gedetailleerde informatie bevatten over de risico’s, de activiteiten van de
Vennootschap, corporate governance en de aandelentransacties die zij realiseerde in december 2006. Het
2006 Registratiedocument en de transactienotra zullen bekend gemaakt worden op de website van de
Vennootschap: www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.
De Raad van Bestuur dankt u voor uw vertrouwen in Galapagos.
De Raad van Bestuur bezorgt u voorstellen van besluiten om de jaarekening over het boekjaar 2006 goed te
keuren, alsmede om kwijting te verlenen aan de bestuurders in functie gedurende het jaar 2006 en aan de
commissaris, voor de uitoefening van hun mandaat tijden het boejaar dat eindigt op 31 december 2006.
Mechelen, 1 maart 2007.
Namens de Raad van Bestuur,

Onno van de Stolpe
CEO

Raj Parekh
Voorzitter
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