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TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Het Halfjaarverslag 2008 kan toekomstgerichte uitspraken bevatten, inclusief, zonder beperking, uitspraken met
de woorden “geloven”, “anticiperen”, “verwachten”, “van plan zijn te”, “plannen”, “streven naar”, “schatten”,
“zou kunnen”, “zouden zijn”, en “voortzetten” en vergelijkbare uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte
uitspraken kunnen bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren met zich meebrengen die
er kunnen toe leiden dat de actuele resultaten, de financiële toestand, de prestaties en successen van
Galapagos, of sectoriële resultaten, wezenlijk verschillend zijn van enige toekomstige resultaten, financiële
toestand, resultaten of successen die uitgedrukt of verondersteld worden door dergelijke toekomstgerichte
uitspraken. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden niet onvoorzichtig te steunen op dergeljke
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, toestanden of
omstandigheden waarop een dergelijke uitspraak is gebaseerd, tenzij dit door enige wet of regel is vereist.
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BRIEF AAN ONZE AANDEELHOUDERS
Geachte Aandeelhouder,
Galapagos heeft in het eerste halfjaar van 2008 in haar onderzoeksprogramma’s de geplande vooruitgang
waargemaakt en het resultaat van haar service divisie BioFocus DPI verbeterd. Er werden succesbetalingen
behaald in alle drie de bot- en gewrichtsziekten allianties voor een totaal van €5,2 M tot nu toe, waarmee de
onderneming voortbouwt op haar succesvolle alliantie strategie. De activiteiten van BioFocus DPI breiden zich
verder uit en Galapagos verwacht dat dit segment weer winstgevend zal zijn over heel 2008. In totaal ontving
Galapagos €33,6 M aan inkomsten over de eerste zes maanden. Dit betekent een stijging van 30% ten opzichte
van de eerste zes maanden van 2007 en geheel op schema met onze eerder uitgesproken verwachtingen voor
€75-80 M aan inkomsten over heel 2008.
Sterke vooruitgang in therapeutische programma’s
In april heeft Galapagos Nanocort® van Enceladus Pharmaceuticals ingelicenseerd, een product in de klinische
fase voor de behandeling van acute reuma-aanvallen. Mogelijke andere indicaties voor Nanocort zijn
darmontsteking en multiple sclerose. Het klinische Fase I/II onderzoek met 22 patiënten is afgerond en de
volledige analyse van de onderzoeksresultaten zal later dit jaar tijdens een reuma-conferentie worden
gepresenteerd. Gebaseerd op deze resultaten voorziet Galapagos om later dit jaar een IND aanvraag in te
dienen en een Fase II onderzoek met 240 patiënten te starten in de eerste helft van 2009.
De R&D divisie van Galapagos laat goede progressie zien in haar onderzoeksprogramma’s; het plan is om begin
2009 de kliniek in te gaan met kandidaat-medicijnen voor botmetastase en reuma. Galapagos rapporteert dat
haar kandidaat-medicijn, ontwikkeld tegen kinase target GT418, significante botbescherming en
ontstekingsremming geeft in het standaard muis-model. Het effect van dit orale chemische molecuul is ten
minste gelijk aan dat van etanercept (Enbrel®), een te injecteren anti-TNF behandeling voor reuma. De start
van Galapagos’ Fase I klinische studie met ons kandidaat-medicijn voor botmetastase valt samen met recente
onderzoeksresultaten op gebied van botkanker hetgeen een goede voorspelling is voor nieuwe therapieën in dit
ziektegebied. In dierproeven laat het kandidaat-medicijn van Galapagos een vermindering van bot metastase en
-afbraak zien die vergelijkbaar is met de werking van zolendronate (Zometa®), de industriële standaard voor
behandeling bij gemetastaseerde botkanker. Het Galapagos middel geeft een superieure preventie van
metastase naar andere organen in vergelijking met zolendronate. Het kandidaat-medicijn laat ook een reductie
van tumorgroei en preventie tegen het ontstaan van bloedvaten zien in pre-klinische dierproeven. Hierin
onderscheidt het molecuul zich duidelijk van zolendronate. Zowel het GT418 als het botmetastase programma
zijn thans in de pre-klinische veiligheidsstudie en het resultaat van deze testen zal het verdere verloop van het
te volgen ontwikkelingstraject bepalen.
In het artrose-programma heeft Galapagos zowel Proof of Principle (vermindering van ziekte markers) als Proof
of Concept (reductie van bepaalde ziektesymptomen) aangetoond in pre-klinische onderzoeksmodellen. De tot
dusver verkregen resultaten geven vertrouwen dat Galapagos nog in 2008 een pre-klinisch kandidaat-medicijn
voor artrose aan kan kondigen.
Om de ontwikkeling van de snel groeiende producten-pijplijn aan te sturen werd Piet Wigerinck (eerder VP
Discovery and Development bij Tibotec, een onderdeel van Johnson & Johnson) als Senior Vice President of

Development aangesteld.

Met haar alliantie-strategie heeft Galapagos uitzicht op succesbetalingen die kunnen oplopen tot meer dan €1,7
miljard. Daarnaast krijgt Galapagos tot tweecijferige royalty’s op de wereldwijde verkoop van medicijnen die uit
de onderzoeksprogramma’s voortkomen. In de eerste helft van 2008 ontving Galapagos €5,2 M aan
succesbetalingen uit haar drie bot- en gewrichtsziekten allianties, wat het totaal tot nu toe op €18,3 M brengt.
Galapagos ontving voorts een subsidie van €4,4 M van het IWT van de Vlaamse overheid voor haar reuma
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programma. Ook werd een samenwerkingsovereenkomst getekend met Bausch & Lomb op gebied van
oogziekten.
De R&D divisie rapporteerde €14,2 M aan inkomsten over het eerste halfjaar, een stijging van 145% vergeleken
met dezelfde periode vorig jaar. Het segmentverlies bedroeg €3,9 M, een vermindering van 62% vergeleken
met de eerste zes maanden van 2007. Dit is in lijn met de verwachtingen. Galapagos zal blijven investeren in
onderzoek en ontwikkeling om hierdoor de leidende positie binnen de medicijnontwikkeling voor bot- en
gewrichtsziekten te versterken.
Verbetering van de performance van de servicedivisie
Met een omzet van €23,7 M laat BioFocus DPI een stijging van 10% zien in de eerste helft van 2008 ten
opzichte van een jaar geleden (exclusief wisselkoersinvloeden van 7,5%). De service divisie sloot dit jaar
nieuwe overeenkomsten af met bestaande partners zoals Allergan, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica en de U.S.
National Institutes of Health. Ook werden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met nieuwe partners zoals
het University College London en Sepracor. Het segmentverlies van BioFocus DPI over het eerste halfjaar was
€1,8 M vergeleken met €2,6 M in dezelfde periode vorig jaar. Dit segmentverlies is een verbetering van 30%
vergeleken met de eerste helft van 2007. Dit resultaat ligt eveneens in de lijn der verwachting van het
management en is consistent met vorige jaren, waarin resultaten in de tweede helft van het jaar sterker waren.
De orderportefeuille en de verbeterde marges in de nieuwe contracten geven het management dat BioFocus
DPI de lijn naar winstgevend zal doorzetten en een positief resultaat voor heel 2008 zal laten zien, in lijn met de
eerder afgegeven verwachtingen.
Algemeen
In april overleed ons gewaardeerd lid van de Raad van Bestuur, Barry Ross. Zijn plaats werd ingenomen door
Dr. William Garth Rapeport. Galapagos’ notering op AIM (Alternative Investment Market) van de London Stock
Exchange werd opgeheven en er werd een Level 1 ADR (American Depositary Receipt) voor aandelenhandel in
de VS opgestart (ticker-symbool: GLPYY).
Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het halfjaar
Op 23 juli 2008 kondigde Galapagos aan dat BioFocus DPI een aantal databases voor geneesmiddelenonderzoek
heeft gelicenseerd aan het Europese Bioinformatica Instituut (EMBL-EBI). De betreffende databases waren
afkomstig uit de overname van Inpharmatica in december 2006. De StarDropTM software is geen onderdeel van
deze transactie en is nog steeds een product dat door BioFocus DPI wordt verkocht. Galapagos ontving voor
deze transactie €1,8 M.
Kasstroom en liquide middelen
Galapagos verwacht een kaspositie van ongeveer €25 M aan het eind van het jaar. Gebaseerd op de
geanticipeerde kapitaalbehoefte en de omzetstroom in 2009 en 2010, ziet Galapagos geen noodzaak om voor
haar huidige activiteiten bijkomend kapitaal aan te trekken in de komende 18 maanden. In het huidige
turbulente klimaat op de financiële wereldmarkt neemt Galapagos daardoor een comfortabele positie in.
Vooruitzichten van Galapagos voor de tweede helft en geheel 2008
De vennootschap herhaalt haar verwachtingen voor geheel 2008: een omzet van €75 tot €80 M, een stijging van
14 tot 21% ten opzichte van de geconsolideerde inkomsten van 2007; R&D uitgaven van €50 M; en, gebaseerd
op de orderportefeuille en de verwachte R&D betalingen, een maximale kas-uitstroom van €25 M.
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De onderneming blijft op koers om haar strategische doelstellingen voor 2008 te behalen:
• IND registratie voor Nanocort om in het eerst halfjaar van 2009 een Fase II klinisch onderzoek te starten
met 240 patiënten
• Voorbereiding van IND registratie en start van Fase I onderzoek met kandidaat-medicijnen voor reuma en
botmetastase begin 2009
• Afleveren van een pre-klinisch kandidaat-medicijn in artrose
• BioFocus DPI winstgevend maken
• Inkomsten door succesbetalingen verhogen om R&D kosten gedeeltelijk te compenseren.
Tenslotte willen wij graag onze aandeelhouders bedanken voor hun steun in de eerste helft van 2008.
Galapagos voert in 2008 haar strategie uit zoals gepland, waarbij voor de aandeelhouders waarde wordt
gecreëerd door leiderschap in drug discovery diensten en ontwikkeling van therapieën voor bot- en
gewrichtsziekten. Gebaseerd op haar alliantie-strategie kan Galapagos voor een groot deel haar investeringen in
R&D compenseren met succesbetalingen.
Onno van de Stolpe
Chief Executive Officer

Raj Parekh
Voorzitter

Transacties met verbonden partijen
In de eerste zes maanden van 2008 waren er geen transacties met verbonden partijen die een materiële impact
op de financiële positie en de resutaten van de vennootschap zouden kunnen hebben. Er waren evenmin
wijzingen in de transacties met verbonden partijen zoals vermeld in het Jaarlijks Financieel Verslag over 2007
die mogelijk effect zouden hebben op de financiële positie van Galapagos in de eerste zes maanden van 2008.
Verklaring van verantwoordelijkheid
De Raad van Bestuur van Galapagos NV, vertegenwoordigd door al haar leden, verklaart dat, voor zover zij op
de hoogte is, de financiële gegevens in dit Halfjaarverslag opgesteld werden conform de toepasselijke
standaarden voor financiële rapporteringen, dat zij een waarheidsgetrouw en correct zicht geven op het
vermogen, de financiële positie en de resultaten van de vennootschap en de geconsolideerde vennootschappen.
De Raad van Bestuur van Galapagos NV, vertegenwoordigd door al haar leden, verklaart verder dat dit verslag
aan de aandeelhouders een waarheidsgetrouw en correct beeld geeft van de informatie die erin gegeven dient
te worden.
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NIET GEAUDITEERDE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING VOOR HET HALFJAAR
GEËINDIGD OP 30 JUNI
In duizend €
Omzet

2008
33.585

2007
25.854

Kosten van verkochte goederen en diensten

-14.212

-14.812

Bruto resultaat

19.373

11.042

Andere opbrengsten
R&D kosten
Algemene en administratieve kosten
Verkoop en marketing kosten
Integratiekosten

301
-17.989
-9.975
-1.445
-95

430
-15.740
-11.673
-1.090
-167

Operationeel verlies

-9.830

-17.198

23

-22
16

-9.807

-17.204

443

477

-9.364
-0,44

-16.727
-0,72

Finananciële kosten/opbrengsten
Overig niet-operationeel resultaat
Verlies voor belastingen
Belastingen
NETTO VERLIES VOOR DE PERIODE
Gewoon en verwaterd verlies per aandeel
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NIET GEAUDITEERDE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
In duizend €

30 jun 08
68.063
33.952
6.067
21.135
216

31 dec 07
67.981
33.952
6.090
22.914
352

30 jun 07
81.200
35.948
17.216
26.013
727

849
5.844

1.049
3.624

998
298

51.842
4.688
19.761
27.393
119.905

80.743
4.948
26.500
49.295
148.724

66.562
4.802
24.702
37.058
147.762

30 jun 08
88.231
110.855
48.268
-3.161
-67.731

31 dec 07
98.626
110.855
48.268
-1.535
-58.962

30 jun 07
104.188
110.831
48.268
-302
-54.609

31.674

50.098

43.574

VREEMD VERMOGEN OP LANGE
TERMIJN
Pensioenverplichtingen
Voorzieningen
Uitgestelde belastingverplichtingen
Financiële verplichtingen (leasing)
Overige langlopende verplichtingen

6.142

6.737

20.870

664
2.358
240
1.650
1.230

664
2.498
292
1.747
1.536

861
16.607
508
2.252
642

VREEMD VERMOGEN OP KORTE
TERMIJN
Verplichtingen aan ex-werknemers
Voorzieningen
Financiële verplichtingen
Handels- en overige schulden
Belastingverplichtingen

25.532

43.361

22.704

247
547
1.094
23.588
56

226
933
2.621
39.525
56

365
3.690
18.631
18

119.905

148.724

147.762

VASTE ACTIVA
Goodwill
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Voor verkoop beschikbare financiële
activa
Overige vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Handels- en andere vorderingen
Liquide middelen en kasequivalenten
TOTAAL ACTIVA
EIGEN EN VREEMD VERMOGEN
In duizend €

Eigen Vermogen
Kapitaal
Uitgiftepremies
Omrekenverschillen
Gecumuleerd verlies
VREEMD VERMOGEN

TOTAAL EIGEN EN VREEMD
VERMOGEN
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NIET GEAUDITEERD GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VOOR HET HALFJAAR GEËINDIGD
OP 30 JUNI
In duizend €
LIQUIDE MIDDELEN AAN HET BEGIN VAN HET JAAR

2008
49.295

2007
51.519

Betaalde rente
Ontvangen belastingen

Kasstroom als gevolg van bedrijfsactiviteiten

-20.902
-824
4.056

-19.264
-769
5.520

NETTO KASSTROOM ALS GEVOLG VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

-17.670

-14.513

-2.016
-1.125
839

-3.050
-297
762

-2.302

-2.553

-1.930

-1.825
4.430

-1.930

2.605

-21.902

-14.461

27.393

37.058

Aankoop van materiële vaste activa
Aankoop en ontwikkeling van immateriële vaste activa
Ontvangen rente en andere financiële opbrengsten
NETTO KASSTROOM ALS GEVOLG VAN
INVESTERINGSACTIVITEITEN
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing
Opbrengsten uit kapitaalverhoging, netto na kosten
NETTO KASSTROOM ALS GEVOLG VAN
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
TOENAME/(AFNAME) VAN KASMIDDELEN
LIQUIDE MIDDELEN AAN HET EIND VAN DE PERIODE
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NIET GEAUDITEERD GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
In duizend €

Kapitaal

Saldo op 1 januari 2007
Wisselkoerswijzigingen
Netto resultaat
Op aandelen gebaseerde
vergoedingen
Uitgifte van aandelen
Kosten van kapitaalverhoging
Uitoefening warrants
Overig
Saldo op 31 december 2007

103.458

Wisselkoerswijzigingen
Netto resultaat
Op aandelen gebaseerde
vergoedingen
Uitgifte van aandelen
Kosten van kapitaalverhoging
Uitoefening warrants
Afronding
Saldo op 30 juni 2007

Uitgiftepremie
44.170

6.741
256
400

4.098

110.855

48.268

Omrekeningsverschillen
9
-1.544

48.268

-21.948
1.098

-1.535
-1.626

110.855

Overgedragen
verliezen
-38.095

-3.161

Totaal
109.542
-1.544
-21.948

-17
-58.962

1.098
10.839
256
400
-17
98.626

-9.364

-1.626
-9.364

595

595

-67.731

88.231
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NIET GEAUDITEERDE GESEGMENTEERDE RAPPORTERING VOOR DE ZES MAANDEN GEËINDIGD OP
30 JUNI
Omzet
In duizend €

Drug Discovery

BioFocus DPI

Externe verkopen
13.937
19.648
Inter-segment verkopen
228
4.101
Segment resultaat
14.165
23.749
Verkopen tussen segmenten zijn aan marktconforme voorwaarden
Resultaat
In duizend €
Segment resultaat
Niet toegerekende kosten
Algemene en administratieve
kosten
Integratie kosten
Operationeel verlies
Netto financiële kosten
Verlies voor belastingen
Belastingen
Netto verlies voor de periode
2007
Omzet
In duizend €

Drug Discovery

BioFocus DPI

-3.883

-1.828

Segment resultaat
Niet toegerekende kosten
Algemene en administratieve
kosten
Integratie kosten
Operationeel verlies
Netto financiële kosten
Ander niet-operationeel resultaat
Verlies voor belastingen
Belastingen
Netto verlies voor de periode

-4.329
-4.329

Inter-segment
eliminaties

Totaal
33.585
33.585

Totaal
-5.711
-4.024
-95
-9.830
23
-9.807
443
-9.364

Drug Discovery

BioFocus DPI

Externe verkopen
5.781
20.073
Inter-segment verkopen
2.896
Segment resultaat
5.781
22.969
Verkopen tussen segmenten zijn aan marktconforme voorwaarden
Resultaat
In duizend €

Inter-segment
eliminaties

Drug Discovery

BioFocus DPI

-10.324

-2.626

Inter-segment
eliminaties
-2.896
-2.896

Inter-segment
eliminaties

Totaal
25.854
25.854

Totaal
-12.950
-4.080
-168
-17.198
-22
-16
-17.204
477
-16.727
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TOELICHTING BIJ DE NIET-GEAUDITEERDE HALFJAAR RESULTATEN VAN GALAPAGOS VOOR DE
PERIODE GEËINDIGD OP 30 JUNI 2008
Waarderingsregels
De waarderingsregels gebruikt bij het opstellen van de halfjaar resultaten 2008 zijn identiek aan die van het
meest recente jaarlijks financieel verslag van de onderneming.
Business segmenten
Voor managementdoeleinden is de Groep opgesplitst in twee operationele divisies: Drug Discovery en BioFocus
DPI. Deze divisies vormen de basis waarop de Groep haar segment-rapportering doet.
De voornaamste activiteiten zijn als volgt:

Drug Discovery
De interne drug discovery programma’s van het bedrijf zijn gericht op het vinden van nieuwe geneesmiddelen
tegen bot- en gewrichtsziekten. De divisie heeft met succes nieuwe targets ontdekt en gevalideerd in de boten gewrichts-aandoeningen artrose, osteoporose (botontkalking) en reuma. De eigen gepatenteerde targets die

uit deze programma’s voortkomen, worden gebruikt voor de interne ontwikkelingsprogramma’s van de Groep in
combinatie met het selectief uit-licenciëren en het afsluiten van partnerships voor specifieke projecten tijdens de
ontwikkeling. In april 2008 heeft Galapagos Nanocort ingelicenseerd, een product in de klinische
onderzoeksfase voor de behandeling van acute reuma-aanvallen met mogelijk ook indicaties voor behandeling
van darm-ontsteking en multiple sclerose.

BioFocus DPI

Deze divisie verleent discovery services aan de farmaceutische sector en ook aan de afdeling Drug Discovery
van Galapagos en is een leverancier van technologie en producten die worden gebruikt in target en drug
discovery. De Groep heeft een uniek technologieplatform gebouwd om nieuwe drug targets te identificeren via
hun functie. Deze technologie maakt het mogelijk een efficiënte analyse van de functie van individuele
menselijke eiwitten in ziekteprocessen te geven. Daarnaast beschikt BioFocus over een verzameling van
specifieke collecties van moleculen die verkocht worden onder de merknamen SoftFocus® en Thematic
Analysis™. BioFocus levert diensten op gebied van biologie en medicinale chemie die bijdragen tot het
versnellen van de programma’s van klanten naar de klinische fase. Hierdoor is het een groot aantal
partnerships aangegaan met toonaangevende farmaceutische en biotechnologie-bedrijven
In december 2006 nam Galapagos Inpharmatica Limited (VK) over door een volledige aandelentransactie. De
aldus verkregen ADMEnsa (later StarDrop genoemd) en Chematica platforms en andere software werden
geïntegreerd in het totale aanbod van de BioFocus DPI service divisie, waardoor deze divisie klanten kan helpen
targets en compounds te selecteren in het hele drug discovery proces. Op 23 juli 2008 kondigde Galapagos de
overdracht van DrugStore en andere drug discovery databases aan het Europese Bioinformatica Instituut (EMBLEBI) aan. De StarDrop software maakte geen deel uit van de overeenkomst en blijft een product van BioFocus
DPI. Galapagos ontving voor deze overdracht een betaling van €1,8 M.
Details van de niet-geauditeerde halfjaar resultaten 2008
Omzet
De Groep behaalde over de eerste helft van 2008 een omzet van €33,6 M tegenover €25,9 M in dezelfde periode
in 2007. Deze toename is te danken aan het behalen van succesbetalingen in de onderzoeksprogramma’s van
Galapagos evenals aan de groei van de BioFocus DPI service divisie. De R&D divisie rapporteerde voor de
eerste zes maanden een omzet van €14,2 M, een toename van 145% tegenover dezelfde periode vorig jaar.
Met een omzet van €23,7 M laat BioFocus DPI een stijging van 10% zien in de eerste helft van 2008 ten
opzichte van een jaar geleden, exclusief wisselkoerseffecten van 7,5%.
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Resultaat
Het netto verlies voor het eerste halfjaar van 2008 was €9,4 M, tegenover een verlies van €16,7 M in de eerste
zes maanden van 2007. De R&D divisie laat een segmentverlies zien van €3,9 M, een daling van 62%
vergeleken met de eerste helft van 2007. Dit ligt in de lijn der verwachtingen. Het segmentverlies van BioFocus
DPI over het eerste halfjaar was €1,8 M vergeleken met €2,6 M in dezelfde periode in 2007. Dit segmentverlies
is een verbetering van 30% vergeleken met de eerste helft van 2007. Dit resultaat ligt eveneens in de lijn der
verwachting van het management en is consistent met vorige jaren, waarin historisch gezien de resultaten in de
tweede helft van het jaar sterker waren.
De totale R&D kosten in het eerste halfjaar van 2008 bedroegen €18,0 M tegenover €15,7 M in dezelfde periode
in 2007.
Algemene en administratieve kosten voor de groep bedroegen €10,0 M in het eerste halfjaar van 2008, een
daling van 14% ten opzichte van de €11,7 M in de eerste zes maanden van 2007. Op basis van vergelijkbare
kosten (zonder buitengewone kosten en bepaalde wijzigingen in rapportering) stegen de algemene en
administratieve kosten met 4% en daalden als percentage van de omzet van 33% in 2007 tot 28% in 2008.
Kasstroom en liquide middelen
De netto kas-uitstroom was €21,9 M in de eerste helft van 2008. De kasstroom als gevolg van
bedrijfsactiviteiten was €20,9 M tegenover €19,3 M in dezelfde periode in 2007. Galapagos’ liquide middelen
bedroegen €27,4 M op 30 juni 2008.
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INFORMATIE OVER HET BEDRIJF
Maatschappelijke zetel
Galapagos NV heeft haar maatschappelijke zetel aan de Generaal De Wittelaan L11/A3, 2800 Mechelen, België.
Ondernemingsnummer
Galapagos NV is ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0466.460.429.
Galapagos is geregistreerd in Mechelen, België.
Rechtsvorm
Galapagos NV is een Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht. Zij heeft de hoedanigheid van een
onderneming die een openbaar beroep heeft gedaan en doet op het spaarwezen. Galapagos NV is opgericht
voor onbeperkte duur.
Noteringen
Euronext Brussel
Euronext Amsterdam
OTC Pink Sheets

GLPG
GLPGA
GLPYY

Financiële kalender 2008
3Q08 interim update
Jaarresultaten 2008
Algemene vergadering van aandeelhouders

14 november 2008
6 maart 2009
2 juni 2009

Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Externe bedrijfsrevisor
Deloitte Bedrijfsrevisoren
Louizalaan 240
1050 Brussel, België
Beschikbaarheid van het Halfjaarverslag
Dit document is voor iedereen beschikbaar en zonder kosten 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 het Halfjaarverslag 2008 beschikbaar op de website van
Galapagos, www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.
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