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TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit Halfjaarverslag kan toekomstgerichte uitspraken bevatten, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”,
“streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal” en ”zou kunnen” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke
toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die
er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of
resultaten van de industrie, beduidend verschillen van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die
door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de
lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte
verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om
toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen
aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden
waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
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Brief aan onze aandeelhouders
Geachte aandeelhouder,
Galapagos is geëvolueerd tot een R&D bedrijf met een volwassen pijplijn van nieuwe geneesmiddelen, met als gevolg de
verkoop van de BioFocus en Argenta service-activiteiten aan Charles River Laboratories in april 2014. Deze transactie heeft
een significante waarde voor de aandeelhouders opgeleverd, met een cash betaling van €129 miljoen, plus mogelijk €5
miljoen bij het bereiken van bepaalde commerciële doelen binnen een jaar. Galapagos heeft nu de sterkste balans in haar
geschiedenis, met een kassaldo van €231,5 miljoen op 30 juni 2014 (liquide activa positie van €240,1 miljoen) en €28 miljoen
onvoorwaardelijke vordering op de Franse overheid. Onze pijplijn heeft momenteel drie Fase 2 en twee Fase 1 programma’s,
vijf preklinische en twintig research-programma’s. Galapagos verwacht de 12-weken data van DARWIN 1 met GLPG0634 in
maart 2015 te rapporteren, gevolgd door een reeks Fase 2 uitslagen voor GLPG0634 in reuma en in de ziekte van Crohn.
Dit zou potentiele betalingen van $250 miljoen door AbbVie opleveren. Galapagos nadert een aantal belangrijke punten van
waarde-creatie met het afronden van de rekruteringen voor deze klinische trials, gesteund door een gezonde kaspositie voor
de verdere groei van de pijplijn.
R&D strategie
Galapagos selecteert ziekten die niet goed behandelbaar zijn, en ontdekt hiervoor medicijnen met nieuwe werkingsmechanismen.
De R&D focus op ontstekingsziekten, taalslijmziekte, antibiotica en fibrose heeft geleid tot een sterke pijplijn met een aantal
Fase 2 readouts in de komende 18 maanden. Galapagos streeft naar het partneren van programma’s in een optimaal stadium,
met de ambitie om bepaalde programma’s zelf verder te ontwikkelen.
Klinische vooruitgang
GLPG0634
GLPG0634 is een oraal beschikbare, nieuwe Janus kinase (JAK) remmer die selectief is voor JAK1. Het molecuul is ontwikkeld
door Galapagos. JAKs zijn enzymen die een belangrijke rol spelen bij de werking van een aantal cytokines en groeifactoren,
inclusief diegene die bij reumapatiënten geactiveerd zijn. JAK remmers hebben in reumastudies langdurige werkzaamheid
aangetoond met een snelle klinische respons. GLPG0634 onderscheidt zich van andere JAK remmers door specifieke targeting
van JAK1. Dit zou kunnen leiden tot een betere werkzaamheid en veiligheid. Vorig jaar kondigden Galapagos en AbbVie een
wereldwijde samenwerking aan om GLPG0634 te ontwikkelen voor de behandeling van auto-immuun ziekten.
Het DARWIN Fase 2B programma met GLPG0634, gestart vorig jaar, omvat twee doseringsstudies (595 patiënten: DARWIN 1/
methotrexaat, 280 patiënten: DARWIN 2/monotherapie) en een langere termijn studie (DARWIN 3). In deze doseringsstudies
worden de werkzaamheid en veiligheid van GLPG0634 getest bij een behandeling van 24 weken van patiënten die onvoldoende
reageren op methotrexaat. Vanwege de langer dan verwachte goedkeuring door een aantal nationale instanties, worden de
topline 12-weken resultaten van DARWIN 1 nu verwacht in maart 2015, de DARWIN 2 topline 12-weken resultaten volgen
in Q2 2015, en de 24-weken data in Q3 2015. AbbVie zal de beslissing om te licentiëren baseren op de complete 24-weken
DARWIN resultaten van GLPG0634.
Begin dit jaar is Galapagos een Fase 2 studie gestart in de ziekte van Crohn met GLPG0634, zoals vorig jaar overeengekomen
met AbbVie. Galapagos zal het Fase 2 programma financieren, een programma dat zo ontworpen is dat een snelle overgang
naar Fase 3 mogelijk is. De Fase 2 studie zal de veiligheid en werkzaamheid nagaan van GLPG0634 in 180 patiënten met de
ziekte van Crohn. De studie combineert een 10-weken inductieperiode met een 10-weken vervolg- en doseringscomponent.
Bij succesvolle afronding, verwacht in Q2 2015, en de licentiëring van het molecuul, ontvangt Galapagos $50 miljoen van
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AbbVie. AbbVie zal verantwoordelijk zijn voor de financiering en uitvoering van de klinische ontwikkeling na Fase 2, en de
regelgevende en commerciële activiteiten.
GLPG0974
GLPG0974 is een oraal-beschikbaar molecuul dat het transport van neutrofielen, één van de belangrijke celtypes bij
ontstekingsprocessen, afremt via FFA2 (free fatty acid receptor 2, ook bekend als GPR43). Overactiviteit van neutrofielen leidt
tot weefselschade bij ziekten zoals darmontstekingen. Remming van deze overactiviteit kan een nieuwe behandelmethode
voor dit soort aandoeningen zijn. GLPG0974 is de eerste FFA2-remmer die klinisch getest wordt.
De werkzaamheid en veiligheid van GLPG0974 werden getest in een 4-weken Fase 2 Proof-of-Concept studie in 45 patiënten
met colitis ulcerosa, in 16 centra in 4 Europese landen. Patiënten kregen tweemaal daags 200 mg van GLPG0974 voor een
periode van 4 weken. De patiënten verdroegen GLPG0974 goed en toonden een daling in twee geaccepteerde biomarkers
voor de ernst van de ziekte. Deze biomarker dalingen leveren het bewijs voor het nieuwe werkingsmechanisme gericht tegen
de migratie van neutrofielen. Een daling in neutrofielen leidde echter niet tot een verbetering van de symptomen gedurende
deze studie. Galapagos voert nu analyses van de subgroepen uit voor bijkomende indicaties. Verdere ontwikkeling van
GLPG0974 met mogelijke partners wordt bekeken.
GLPG1690 en GLPG1205
In 2007 heeft Galapagos een overeenkomst gesloten met Janssen Pharmaceutica NV waarin Janssen een optie heeft voor
wereldwijde commerciële licenties op enkele Galapagos programma’s tegen ontstekingsziekten. Deze programma’s omvatten
nieuwe targets voor ontstekingen die door Galapagos geïdentificeerd en gevalideerd zijn met haar eigen technologieplatform.
In juli is Galapagos een klinische Fase 1 studie gestart met GLPG1690. Het kandidaatmedicijn zal ontwikkeld worden voor de
behandeling van longziekten. Het doel van de Fase 1 trial is om de veiligheid en eigenschappen van het middel na te gaan,
alsook hoe het middel wordt verdragen bij verschillende doseringen. Galapagos heeft een succesbetaling van €6,6 miljoen
ontvangen van Janssen Pharmaceutica NV. Deze betaling draagt bij aan het halfjaarresultaat.
Galapagos is ook een Fase 2 studie voor GLPG1205 aan het voorbereiden. Dit is, binnen de alliantie met Janssen Pharmaceutica
NV, een andere kandidaat met een nieuw werkingsmechanisme, gericht op ontstekingen.
GSK2586184
Met betrekking tot GSK2586184, Galapagos’ Jak1 remmer gelicentieerd aan GSK, heeft GSK Galapagos geïnformeerd dat
[quote]“GSK de risico’s tegen de voordelen van GSK2586184 heeft afgewogen en ervoor gekozen heeft om met alle orale

toepassingen van GSK2586184 voor chronische immuno-inflammatie ziekten (lupus, colitis ulcerosa, psoriasis) te stoppen.
Zoals in februari 2014 is meegedeeld, is de fase 2 studie in lupus stopgezet vanwege gebrek aan werkzaamheid. Voor colitis
ulcerosa en psoriasis heeft GSK besloten om de ontwikkeling stop te zetten als gevolg van de resultaten van een statine drugdrug interactie (DDI) studie. Opties voor de ontwikkeling van GSK2586184 in andere potentiële indicaties worden verder door
GSK bekeken.”[einde quote]
Galapagos’ andere Jak1 remmer, GLPG0634, heeft een laag risico op een negatieve wisselwerking met statines en andere
medicijnen die patiënten gebruiken, zoals Galapagos heeft laten zien op de EULAR 2014 conferentie (abstract beschikbaar op
de website).
Vooruitgang in andere R&D programma’s
Galapagos werkt samen met MorphoSys om antilichamen, gebaseerd op een nieuw werkingsmechanisme, te ontdekken en te
ontwikkelen in gewrichtsziekten, waaronder reuma, osteoporose en artrose. Het eerste programma binnen deze strategische
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alliantie ging recent in preklinische ontwikkeling. MOR106 is een antilichaam gebaseerd op het antilichaam-platform Ylanthia
van MorphoSys en zal ontwikkeld worden voor ontstekingsziekten.
In taaislijmziekte hebben Galapagos en partner AbbVie meerdere corrector-series ontdekt die in preklinische testen een betere
activiteit tonen dan VX-809 in de f508del mutatie. Deze mutatie komt voor bij 87% van de CF patiënten. Er zijn nu diverse
corrector-potentiator combinaties in ontwikkeling die 65% van de normale (wild type) CFTR activiteit laten zien in cellen met
de f508del mutatie. Eind 2014 zal naar verwachting GLPG1837 klinisch getest worden en een preklinische kandidaat corrector
genomineerd worden.
Op het gebied van antibiotica heeft Galapagos een eigen nauw-spectrum antibioticum, met een nieuw werkingsmechanisme
gericht tegen Methicilline-resistente Staphylococcus aureus. GLPG1492 zal naar verwachting voor het eerst zal toegediend
worden aan vrijwilligers (Fase 1) in begin 2015. Galapagos heeft preklinische data met GLPG1492 voor alle bekende MRSA
stammen, met betrekking tot in vitro cidaliteit (potentie om bacteriën te doden) en in vivo werkzaamheid. Galapagos heeft
ontdekt dat het werkingsmechanisme van GLPG1492 kan gebruikt worden als een platform om gram positieve en gram
negatieve bacteriën aan te pakken die een grote bedreiging vormen voor de volksgezondheid, inclusief de zgn. ESKAPE
pathogenen.
Op het gebied van oncologie heeft Galapagos een nieuw kandidaat-medicijn ontdekt, GLPG1790, voor de behandeling van
borst- en andere tumoren. GLPG1790 heeft een goede werkzaamheid getoond tegen triple-negatieve borst-tumoren: dat zijn
tumoren die door de afwezigheid van de oestrogeen-, progesteron- en HER2-receptor niet op de bestaande behandelingen
reageren en een slechte prognose hebben. In de eerste helft van dit jaar maakte Galapagos bekend dat het nieuwe target
van GLPG1790 EPHA2 is, met mogelijke toepassingen in vele andere kankertypes. De data die werden gepresenteerd tijdens
de R&D Update in juni lieten een hoge activiteit van GLPG1790 in melanoma zien, inclusief wild-type BRAF. Dit programma is
van Galapagos en er wordt een partner gezocht alvorens de kliniek in te gaan.
In de artrose alliantie met Servier heeft Galapagos GLPG1972 ontwikkeld, de tweede preklinische kandidaat in deze alliantie.
Dit leverde een niet nader genoemde succesbetaling op die bijdraagt aan het halfjaarresultaat.
Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie heeft twee subsidies toegekend aan Galapagos: €2,9
miljoen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor taaislijmziekte en €2,3 miljoen voor fibrose-onderzoek.
Algemene ontwikkelingen
Galapagos heeft van Van Herk Investments in januari een kennisgeving ontvangen van een 5,3% belang in uitstaande
Galapagos aandelen. Als gevolg van de uitoefening van warrants is het kapitaal van Galapagos NV verhoogd met €2,4 miljoen,
inclusief uitgiftepremie. CFO Guillaume Jetten nam ontslag en Galapagos is momenteel op zoek naar een vervanger.
Tussentijdse financiële resultaten
(NOTA: Galapagos heeft op 1 april 2014 haar service activiteiten van BioFocus en Argenta verkocht aan Charles River
Laboratories Inc. Als gevolg van deze verkoop worden de service activiteiten gerapporteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten.
De groepsresultaten bevatten zowel de voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.)
Opbrengsten
Galapagos behaalde in de eerste helft van 2014 €63,2 miljoen1 bedrijfsopbrengsten voor de Groep, vergeleken met €77,4
miljoen in dezelfde periode in 2013. De R&D omzet (€35,5 miljoen ten opzichte van €40,2 miljoen vorig jaar) bedroeg minder
dit jaar omdat er minder mijlpalen werden behaald en er een (non-cash) wijziging is in ramingen voor omzet-erkenning voor
1 Service

opbrengsten ten bedrage van €18,2 miljoen voor het eerste kwartaal 2014 zijn inbegrepen in het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten.
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het ‘634 programma. Andere R&D opbrengsten (€9,6 miljoen) namen toe in de eerste helft van 2014, voornamelijk gestuurd
door IWT subsidies van de Vlaamse overheid.
Bedrijfsresultaat
De Groep behaalde een netto winst van €55,9 miljoen in de eerste jaarhelft van 2014, ten opzichte van een verlies van €5,4
miljoen in de eerste zes maanden van 2013.
Groepskosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste helft van 2014 bedroegen €52,8 miljoen vergeleken met €48,0
miljoen in 2013. Deze geplande toename is hoofdzakelijk het gevolg van toegenomen werkzaamheden met betrekking tot
taaislijmziekte (CF) en interne programma’s.
Algemene en administratieve kosten voor de Groep bedroegen €10,5 miljoen in de eerste helft van 2014, ten opzichte van
€12,9 miljoen in de eerste helft van 2013.
Als gevolg van de verkoop van de service activiteiten, behaalde de Groep een netto winst uit beëindigde activiteiten van €70,2
miljoen in de eerste helft van 2014. De service divisie rapporteerde €18,2 miljoen bedrijfsopbrengsten en een netto winst van
€2,5 miljoen voor de eerste drie maanden van 2014. Galapagos rapporteerde een resultaat op de verkoop van €67,5 miljoen.
Liquide Activa positie
Galapagos’ liquide middelen en kasequivalenten bedroegen €231,5 miljoen op 30 juni 2014. De liquide activa ten belope
van €240,1 miljoen op 30 juni 2014 (€147,5 miljoen op jaareinde 2013) zijn inclusief €8,5 miljoen aan vorderingen die
bestaan uit succesbetalingen die in het eerste semester van 2014 werden behaald en waarvoor de betalingen verkregen
zijn of verwacht worden in Q3 2014. Een netto toename van €90,1 miljoen in liquide middelen en kasequivalenten werd
gerapporteerd in de eerste helft van 2014, vergeleken met een stijging van €42,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze
toename is het gevolg van €130,8 miljoen netto inkomende liquide middelen uit de verkoop van de service activiteiten aan
Charles River Laboratories Inc. in april 2014. De balans van Galapagos heeft ook nog een te ontvangen vordering op de
Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche)2 voor een huidig bedrag van €28 miljoen, betaalbaar in drie jaarlijkse schijven.
Vooruitzichten 2014
De 12-weken resultaten van het Fase 2B topline effectiviteit- en veiligheid data van het DARWIN1 klinische programma met
GLPG0634 worden verwacht in maart 2015. Met een pijplijn die sterker wordt over een breed scala van therapeutische
gebieden, verwacht Galapagos een aanzienlijke vooruitgang in zowel de gepartnerde als de eigen R&D programma’s. Dit zal
leiden tot meerdere nieuwe klinische en preklinische programma’s voor eind 2014. Met een solide kaspositie is Galapagos
goed gepositioneerd om haar pijplijn de komende tijd verder te kunnen ontwikkelen.
Gebaseerd op de kasstroomprognoses voor de rest van het jaar, wordt de verwachte eindejaar kaspositie verhoogd van €170
miljoen naar €175 miljoen.
De omzet-erkenning voor AbbVie’s betalingen in 2012 en 2013 voor ‘634 werd aangepast in overeenstemming met de
nieuwe project-timing en de omzet-erkenning voor AbbVie’s 2013 CF initiële en niet terugbetaalbare ontvangen som werd
nu over een langere periode gespreid als gevolg van een wijziging in schatting omtrent de verwachte periode van verdere
betrokkenheid van Galapagos (in het verdere onderzoeks- en ontwikkelingsproces). Naar aanleiding van deze aanpassingen
stelt het management de te verwachten inkomsten van de Groep bij naar €100 miljoen, inclusief €18 miljoen opbrengsten uit
beëindigde activiteiten. Deze wijziging in omzetverwachting heeft geen impact op de kaspositie.
Tenslotte bedanken wij onze aandeelhouders voor hun steun. Galapagos heeft de overgang naar een volwassen R&D bedrijf
gemaakt en heeft nu een sterke balans om meer waarde voor haar aandeelhouders te kunnen creëren. Met uw steun zal
Galapagos volgens ons strategische plan blijven groeien.
Onno van de Stolpe								Raj Parekh
Chief Executive Officer							
2 Crédit

Voorzitter

d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatie subsidie van de Franse Overheid
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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 beeld geven van 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 opgenomen dient te worden.

Risicofactoren
Het management verwijst naar de beschrijving van de risicofactoren zoals vermeld in het Jaarlijks Financieel Verslag 2013, blz.
14-19. Deze factoren blijven geldig voor de eerste helft van 2014. Samenvattend zijn de voornaamste risico’s en onzekerheden
waarmee de Galapagos Groep geconfronteerd wordt: financieel en liquiditeitsrisico, wisselkoersrisico, afhankelijkheid van
alliantie partners en belangrijke klanten, concurrentie, afhankelijkheid van personeel op sleutelposities, intellectuele eigendom
en risico’s die samenhangen met drug discovery en (pre)klinische ontwikkeling. Het management verwijst ook naar Financieel
risicomanagement in het Jaarlijks Financieel Verslag over 2013 blz. 86-88, dat geldig blijft voor de eerste helft van 2014.
Omdat Galapagos rapporteert in euro, dienen de activiteiten en financiële positie van entiteiten die opereren in vreemde valuta
vertaald te worden naar euro’s in het consolidatieproces. Gezien de voortdurende schommelingen tussen de buitenlandse
munteenheden en de euro, kan dit een negatieve impact hebben op de geconsolideerde resultaten.
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NIET GEAUDITEERDE VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN TOTAALRESULTAAT VOOR HET HALFJAAR BEËINDIGD OP 30 JUNI
Verkorte Geconsolideerde resultatenrekening

In duizenden €

30 Jun 2014

30 Jun 2013

35.457

40.223

Voortgezette activiteiten

R&D omzet (*)
Andere opbrengsten

9.596

8.999

Totale bedrijfsopbrengsten

45.052

49.222

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

-52.809

-47.982

-6.395

-5.879

-682

-633

Algemene en administratieve kosten
Verkoop en marketing kosten
Herstructurerings- en integratiekosten
Bedrijfswinst/verlies (-)

Financiële opbrengsten

-594

-161

-15.427

-5.434

1.636

772

-515

-488

-14.305

-5.149

-14.305

-5.149

Netto winst/verlies (-) uit beëindigde activiteiten

70.171

-219

NETTO WINST/VERLIES (-)

55.866

-5.368

55.866

-5.368

1,87

-0,19

30 Jun 2014

30 Jun 2013

55.866

-5.368

Financiële kosten
Winst/verlies (-) voor belastingen

Belastingen
Netto winst/verlies (-) uit voortgezette activiteiten

Beëindigde activiteiten

NETTO WINST/VERLIES (-) toewijsbaar aan:
de Groep
Gewoon resultaat per aandeel (in €)

(*) R&D omzet bevat omzet van Xenometrix Inc.

Verkort Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

In duizenden €
Winst/verlies (-) van de periode

Omrekeningsverschillen
Totaal overige baten en lasten

-1.940

-150

-1.940

-150

53.926

-5.518

Totaalresultaat toewijsbaar aan:
de Groep
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NIET GEAUDITEERDE VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
Activa
In duizenden €
VASTE ACTIVA

30 Jun 2014

31 Dec 2013

50.086

110.721

Goodwill
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

39.239
1.862

7.832

10.761

19.525

37.247

39.347

215

220

254.894

176.653

297

249

12.093

19.207

Uitgestelde belastingvorderingen
Belastingvorderingen op lange termijn
Voor verkoop beschikbare financiële activa en overige vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Belastingvorderingen
Liquide middelen en kasequivalenten
Overige vlottende activa

4.558

7.968

10.625

231.531

141.481

3.004

5.091

304.980

287.374

30 Jun 2014

31 Dec 2013

225.015

167.137

Kapitaal

156.218

154.542

Uitgiftepremies

113.217

112.484

TOTAAL ACTIVA

Eigen vermogen en vreemd vermogen
In duizenden €
EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

47

47

-1.770

170

Gecumuleerd verlies

-42.697

-100.107

VREEMD VERMOGEN

79.965

120.237

3.988

7.678

2.189

2.189

Omrekeningsverschillen

VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN
Pensioenverplichtingen
Voorzieningen

62

Uitgestelde belastingverplichtingen
Financiële verplichtingen (leasing)
Andere financiële verplichtingen

VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN
Voorzieningen
Financiële verplichtingen (leasing)
Handels- en overige schulden
Belastingverplichtingen
Overig vreemd vermogen op korte termijn
TOTAAL EIGEN EN VREEMD VERMOGEN

9

				

668
2.192

140

167

1.597

2.462

75.977

112.559

35

81

114

226

23.047

29.365

437

50

52.342

82.838

304.980

287.374
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NIET GEAUDITEERD VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VOOR HET HALFJAAR BEËINDIGD
OP 30 JUNI
30 Jun 2014

30 Jun 2013

141.481

94.647

-12.920

-5.230

2.151

3.079

647

960

83

1.055

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

1.540

955

Toename/Afname (-) van voorzieningen

-52

-17

-8.551

801

In duizenden €
LIQUIDE MIDDELEN AAN HET BEGIN VAN HET JAAR

Bedrijfsresultaat

Gecorrigeerd voor:
Afschrijving van materiële vaste activa
Afschrijving van immateriële vaste activa
Afschrijving van voorraad
Wisselkoers winst/verlies (-) op omzetting netto-activa van dochteronderneming

Bedrijfsresultaat voor wijzigingen in het bedrijfskapitaal

Toename (-)/Afname van voorraad

-1

-48

-60

Toename (-)/Afname van vorderingen

-12.374

933

Toename/Afname (-) van schulden

-21.500

-9.822

-42.472

-8.149

-395

-520

-42.867

-8.669

-1.233

-2.205

-150

-93

Kasstroom +/(-) als gevolg van bedrijfsactiviteiten
Betaalde intrest en andere financiële kosten

NETTOKASSTROOM +/(-) ALS GEVOLG VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Aankoop van materiële vaste activa
Aankoop van immateriële vaste activa
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

9

Aankoop (-) van dochterondernemingen na aftrek van verworven liquide middelen
Verkoop (+) van dochterondernemingen na aftrek van afgestoten liquide middelen

NETTOKASSTROOM ALS GEVOLG VAN INVESTERINGSACTIVITEITEN

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

56
-1.152

130.845

129.471

-3.393

-139

-169

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgifte premies. netto na kosten

2.409

54.580

Ontvangen intresten en andere financiële opbrengsten

1.044

519

3.314

54.930

133

-805

90.051

42.062

231.531

136.709

NETTOKASSTROOM +/(-) ALS GEVOLG VAN FINANCIERINGSACTIVITEITEN

EFFECT VAN WISSELKOERSVERSCHILLEN OP LIQUIDE MIDDELEN

TOENAME/AFNAME (-) VAN KASMIDDELEN

LIQUIDE MIDDELEN AAN HET EINDE VAN HET JAAR
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NIET GEAUDITEERD VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

In duizenden €
Saldo op 1 Januari 2013

Kapitaal
139.347

Uitgifte-

Omrekenings-

Overige

Gecumuleerd

premies

verschillen

reserves

verlies

72.876

994

Netto resultaat
Totaal overige baten en lasten
Totaal resultaat

13.468

39.346

Uitoefening warranten

1.557

209

-454

-604
-5.972

955

955
52.814
1.766

154.372

112.431

844

Saldo op 1 Januari 2014

154.542

112.484

170

47

Netto resultaat

1.676

-99.635

168.012

-100.107

167.137

55.866

55.866

55.866

53.926

1.540

1.540

733

2.409

Overige

				

2

-1.940

-1.940

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

11

2

-1.940

Totaal resultaat

Saldo per 30 Juni 2014

-5.368

-5.822

Saldo per 30 Juni 2013

Uitoefening warranten

118.447

-5.368
-150

Overige

Totaal overige baten en lasten

-94.770

-150

Op aandelen gebaseerde vergoedingen
Uitgifte van aandelen

156.218

113.217

Totaal

-1.770

47

3

3

-42.697

225.015
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TOELICHTING BIJ DE NIET GEAUDITEERDE HALFJAAR RESULTATEN VOOR DE PERIODE BEËINDIGD OP 30
JUNI 2014
Voorstellingsbasis
De verkorte geconsolideerde tussentijdse jaarrekening is opgesteld overeenkomstig IAS 34 ‘Tussentijdse Financiële
Verslaggeving’ en overeenkomstig IFRS 5 ‘Activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten’ tengevolge
van de verkoop van de service activiteiten op 1 april 2014. De verkorte geconsolideerde jaarrekening bevat niet alle informatie
die vereist is voor een volledige jaarrekening, en moet dan ook gelezen worden samen met het Jaarlijks Financieel Verslag
van 2013.
De verkorte geconsolideerde jaarrekening was onderwerp van een beperkt nazicht door de commissaris-revisor, maar werd
niet geauditeerd.

Waarderingsregels
Er werden geen significante wijzigingen aangebracht in de waarderingsregels van de Groep gebruikt voor het opstellen van de
tussentijdse jaarrekening ten opzichte van deze gebruikt voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening van 2013,
met uitzondering van de eerste toepassing van de nieuwe standaarden en interpretaties, hieronder omschreven.

Nieuwe standaarden
Standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2014
•

IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)

•

IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)

•

IFRS 12 Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari
2014)

•

IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)

•

IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1
januari 2014)

•

Aanpassing van IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 Geconsolideerde jaarrekening en informatieverschaffing -

Investeringsentiteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
•

Aanpassing van IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie – Saldering van financiële activa en verplichtingen
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)

•

Aanpassing van IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa – Informatieverschaffing over de realiseerbare

waarde van niet-financiële activa (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)
•

Aanpassing van IAS 39 Financiële instrumenten – Novatie van derivaten en voortzetting van hedge accounting
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014)

Standaarden en interpretaties gepubliceerd, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar beginnend op 1 januari 2014
•

IFRS 9 Financiële Instrumenten en de daaropvolgende aanpassingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari
2015, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)

•

IFRS 14 Uitgestelde rekeningen in verband met prijsregulering (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016,

•

IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2017, maar nog niet

maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
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goedgekeurd binnen de Europese Unie)
•

Verbeteringen aan IFRS (2010-2012) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014, maar nog niet
goedgekeurd binnen de Europese Unie)

•

Verbeteringen aan IFRS (2011-2013) (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2014, maar nog niet

•

Aanpassing van IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten – Verwerking van overnames van deelnemingen in

goedgekeurd binnen de Europese Unie)

gezamenlijke bedrijfsactiviteiten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016, maar nog niet
goedgekeurd binnen de Europese Unie)
•

Aanpassing van IAS 16 en IAS 38 Materiële en immateriële vaste activa – Verduidelijking van aanvaardbare

afschrijvingsmethodes (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2016, maar nog niet goedgekeurd binnen de
Europese Unie)
•

Aanpassing van IAS 16 en IAS 41 Materiële vaste activa en biologische activa – Dragende planten (toepasbaar

•

Aanpassing van IAS 19 Personeelsbeloningen – Werknemersbijdragen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli

voor boekjaren vanaf 1 januari 2016, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
2014, maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie)
•

IFRIC 21 Heffingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juli 2014, maar nog niet goedgekeurd binnen de
Europese Unie)

De aard en de invloed van deze wijzigingen werd in beschouwing genomen, maar bovengenoemde wijzigingen hadden geen
impact op de tussentijdse verkorte financiële overzichten van de Groep. De Groep heeft geen standaard, interpretatie of
wijziging vervroegd toegepast.

R&D divisie
Als gevolg van de verkoop van de Service divisie op 1 april 2014, bestaan de voortgezette activiteiten van de Groep uit R&D
activiteiten. Daarom wordt er geen segmentrapportering meer toegelicht. Galapagos’ R&D divisie is gespecialiseerd in het
ontdekken en ontwikkelen van moleculen. Galapagos financiert deze programma’s met betalingen van de alliantie partners
met de licentieovereenkomsten van haar eigen pijplijn en met haar liquide middelen. Veel van deze programma’s zijn gebaseerd op targets met nieuw werkingsmechanisme geïdentificeerd door Galapagos in ziektegebieden waar er nood is aan veilige
en effectieve medicijnen.
De impact van het seizoensgebonden of cyclische karakter van Galapagos’ activiteiten wordt als niet van toepassing beschouwd in de niet-geauditeerde tussentijdse verkorte geconsolideerde jaarrekening.

TOELICHTING BIJ DE 2014 HALFJAARLIJKSE RESULTATEN
(NOTA: Galapagos heeft haar service activiteiten van BioFocus en Argenta verkocht aan Charles River Laboratories Inc. Op 1
april 2014. Als gevolg van deze verkoop worden de service activiteiten gerapporteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten. De
groepsresultaten bevatten zowel de voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten. De componenten van het bedrijfsresultaat zoals hieronder beschreven betreffen enkel de voortgezette activiteiten (IFRS 5 presentatie).)
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Opbrengsten
Galapagos’ bedrijfsopbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten in de eerste helft van 2014 bedroegen €45,1 miljoen,
vergeleken met €49,2 miljoen in dezelfde periode in 2013. De R&D omzet (€35,5 miljoen ten opzichte van €40,2 miljoen vorig
jaar) bedroeg minder dit jaar omdat er minder mijlpalen werden behaald en er een (non-cash) wijziging is in ramingen voor
omzet-erkenning voor het ‘634 programma. Andere R&D opbrengsten (€9,6 miljoen) namen toe in de eerste helft van 2014,
voornamelijk gestuurd door IWT subsidies vanwege de Vlaamse overheid.

Bedrijfsresultaat
De Groep behaalde een netto winst van €55,9 miljoen in de eerste jaarhelft van 2014, ten opzichte van een verlies van €5,4
miljoen in de eerste zes maanden van 2013.
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot voortgezette bedrijfsactiviteiten in de eerste helft van 2014 bedroegen €52,8 miljoen vergeleken met €48,0 miljoen in 2013. Deze geplande toename is hoofdzakelijk het gevolg van toegenomen
werkzaamheden met betrekking tot taaislijmziekte (CF) en interne programma’s.
Algemene en administratieve kosten gerelateerd aan voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroegen €6,4 miljoen in de eerste helft
van 2014, ten opzichte van €5,9 miljoen in de eerste helft van 2013.
Als gevolg van de verkoop van de service activiteiten, behaalde de Groep een netto winst uit beëindigde activiteiten ten bedrage van €70,2 miljoen in de eerste helft van 2014. De service divisie rapporteerde €18,2 miljoen bedrijfsopbrengsten en
een netto winst van €2,5 miljoen voor de eerste drie maanden van 2014. Galapagos rapporteerde een resultaat op de verkoop
van €67,5 miljoen.

Kasstroom en liquide middelen
Galapagos’ liquide middelen en kasequivalenten bedroegen €231,5 miljoen op 30 juni 2014. De liquide activa ten belope van
€240,1 miljoen op 30 juni 2014 (€147,5 miljoen op jaareinde 2013) zijn inclusief €8,5 miljoen aan vorderingen die bestaan uit
succesbetalingen die in het eerste semester van 2014 werden behaald en waarvoor de betalingen verkregen zijn of verwacht
worden in Q3 2014. Een netto toename van €90,1 miljoen in liquide middelen en kasequivalenten werd gerapporteerd in
de eerste helft van 2014, vergeleken met een stijging van €42,1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze toename is het
gevolg van €130,8 miljoen netto inkomende liquide middelen uit de verkoop van de service activiteiten aan Charles River
Laboratories Inc. in april 2014. Bovendien vermeldt de balans van Galapagos nog een te ontvangen vordering op de Franse
overheid (Crédit d’Impôt Recherche) voor een huidig bedrag van €28 miljoen, betaalbaar in drie jaarlijkse schijven.

Beëindigde activiteiten
1. VERKOOP VAN DOCHTERONDERNEMINGEN
De Groep heeft haar Service divisie verkocht op 1 april 2014, met name alle service activiteiten van BioFocus en Argenta in
het Verenigd Koninkrijk en Nederland, aan Charles River Laboratories. Meer specifiek werden de volgende vennootschappen
verkocht door de Groep, welke voorheen integraal geconsolideerd werden: BioFocus DPI (Holdings) Ltd. en BioFocus DPI Ltd.
(Saffron Walden, Verenigd Koninkrijk), Argenta Discovery 2009 Ltd. (Harlow, Verenigd Koninkrijk) en haar dochteronderneming
Cangenix Ltd. (Canterbury, Verenigd Koninkrijk). Daarnaast werden ook bepaalde activa van Galapagos BV (Leiden, Nederland)
overgenomen door Charles River Laboratories International, Inc.
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1.1 Ontvangen vergoeding
In duizenden €
Vergoeding ontvangen in liquide middelen
Totale ontvangen vergoeding

01/04/2014
137.760
137.760

1.2 Analyse van activa en verplichtingen waarover controle werd verloren
In duizenden €

01/04/2014

Vlottende activa
Cash
Handels- en overige vorderingen

6.115
18.165

Vaste activa
Goodwill

39.246

Vaste activa

13.397

Uitgestelde belastingvorderingen

4.588

Vreemd vermogen op korte termijn
Handelsschulden

-2.569

Overige schulden

-4.527

Vreemd vermogen op lange termijn
Voorzieningen
Uitgestelde belastingverplichtingen
Andere financiële verplichtingen

Verkochte netto activa

-604
-1.996
-549

71.267

1.3 Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen
In duizenden €

01/04/2014

Ontvangen vergoeding

137.760

Verkochte netto activa

-71.267

Effect van Gecumuleerde omrekeningsverschillen overgeboekt uit het eigen vermogen
bij verlies van controle
Kosten verbonden aan verkoop
Meerwaarde op verkoop

1.787
-800
67.480

De meerwaarde op verkoop is opgenomen in de winst uit beëindigde activiteiten voor het halfjaar beëindigd op 30 juni
2014.
1.4 Netto inkomende liquide middelen uit verkoop van dochterondernemingen
In duizenden €
Vergoeding ontvangen in liquide middelen
Zonder: afgestoten liquide middelen
Totale ontvangen vergoeding, na aftrek van afgestoten liquide middelen
Kosten verbonden aan verkoop
Inkomende liquide middelen uit verkoop van dochterondernemingen, na

01/04/2014
137.760
-6.115
131.645
-800
130.845

aftrek van afgestoten liquide middelen
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2. BEDRIJFSRESULTATEN VAN BEEINDIGDE ACTIVITEITEN VOOR HET HALFJAAR BEËINDIGD OP 30 JUNI
Beëindigde

In duizenden €
Service omzet
Andere opbrengsten

Beëindigde

activiteiten

activiteiten

30 Jun 2014

30 Jun 2013

17.502

28.197

669

Totale bedrijfsopbrengsten uit beëindigde activiteiten

18.171

28.197

Service kosten van verkochte goederen en diensten

-11.283

-20.104

-4.088

-7.018

-255

-418

-38

-453

2.507

204

Algemene en administratieve kosten
Verkoop en marketing kosten
Herstructurerings- en integratiekosten
Bedrijfswinst/verlies (-) uit beëindigde activiteiten

Financiële opbrengsten

451

71

Financiële kosten

-34

-557

Resultaat op desinvestering
Winst/verlies (-) voor belastingen

Belastingen

NETTO WINST/VERLIES (-) UIT BEËINDIGDE ACTIVITEITEN

67.480
70.404

-282

-233

63

70.171

-219

3. KASSTROMEN UIT BEEINDIGDE ACTIVITEITEN VOOR HET HALFJAAR BEËINDIGD OP 30 JUNI

30 Jun 2014

30 Jun 2013

-1.825

5.954

Nettokasstroom +/(-) als gevolg van investeringsactiviteiten

130.620

-2.658

Nettokasstroom +/(-) als gevolg van financieringsactiviteiten

392

-35

129.187

3.261

In duizenden €
Nettokasstroom +/(-) als gevolg van de bedrijfsactiviteiten

Netto wijziging in kasmiddelen
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
Veranderingen in mogelijke verplichtingen of vorderingen sinds het einde van vorige verslagperiode (Jaarlijks Financieel
Verslag 2013, blz. 72):
In de loop van 2013 werd Galapagos SASU onderworpen aan een belastingcontrole over de boekjaren 2008 tot 2011. In
december 2013 heeft de Franse belastingdienst een fiscale correctie voorgesteld ten bedrage van €1,9 miljoen in cash en
een afname van fiscale overgedragen verliezen ten bedrage van €19,5 miljoen. Een verdedigingsbrief, waarin de claim wordt
verworpen, werd gestuurd naar de belastingsdienst op 10 februari 2014. Gezien de aanwezige elementen ter verdediging
van Galapagos SASU, heeft de Raad van Bestuur, mede op basis van de beoordeling van haar externe adviseurs, het risico
ingeschat op “minimaal” tot “mogelijk”, maar niet waarschijnlijk. Daarom is er besloten om geen provisie te voorzien in 2013,
omdat de blootstelling als beperkt werd beschouwd. Een antwoord van de belastingdienst werd ontvangen op 14 maart
2014 waarin alle argumenten van de verdedigingsbrief werden verworpen. Tengevolge van deze brief heeft Galapagos SASU
bijkomende vergaderingen gevraagd aan de belastingdienst op een hoger niveau in de hiërarchie. De eerste vergadering
vond plaats in juni 2014 en andere vergaderingen worden verwacht in de loop van het tweede semester van 2014. De risicoinschatting van de Raad van Bestuur, gesteund door haar externe adviseurs, is onveranderd ten opzichte van jaareinde 2013
en als dusdanig werd er beslist om geen provisie te voorzien in de eerste helft van 2014 aangezien de blootstelling nog steeds
als beperkt wordt beschouwd.
De verkoopprijs met betrekking tot de verkoop van de service divisie activiteiten van BioFocus en Argenta aan Charles River
Laboratories International, Inc. op 1 april 2014 bestaat uit een onmiddellijke cash vergoeding alsook een overeenkomst met
betrekking tot gerealiseerde omzetgroei. Indien de omzet in de 12 maanden na het afsluiten van de transactie een bepaald
niveau behaald, kan Galapagos nog een earn-out bedrag van €5 miljoen ontvangen. Het behalen van deze omzetdoelstelling
zal een netto positieve cash flow genereren voor de Groep, maar is op dit moment nog te onzeker. Als gevolg van deze
onzekerheid werd nog geen voorwaardelijke vordering opgenomen.
De huurverplichtingen van de Groep zijn aanzienlijk afgenomen als gevolg van de verkoop van de service activiteiten.
Gebeurtenissen na balansdatum
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum die niet opgenomen werden in de tussentijdse jaarrekening:
•

4 juli 2014: Galapagos haalt €1,9 miljoen op door uitoefening van warrants
Sinds haar oprichting in 1999 gebruikt Galapagos warrantplannen om haar personeel en management te
motiveren en hen te laten delen in het succes van de onderneming. Door de uitoefening van warrants in de
uitoefenperiode van 18 juni 2014 tot en met 1 juli 2014, heeft Galapagos op 4 juli 2014 181.507 nieuwe aandelen
uitgegeven met als gevolg een totale kapitaalverhoging van €1.862.301,54 (inclusief uitgiftepremie). Leden van
de Raad van Bestuur en van het Directiecomité hebben geen warrants uitgeoefend.

•

25 juli 2014: Galapagos creëert nieuw warrantplan
De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 25 juli 2014 het “Warrantplan 2014” goedgekeurd binnen het kader
van het toegestaan kapitaal. Onder dit warrantplan werden 666.760 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van
aanvaardingen). De warrants gecreëerd onder Warrantplan 2014 werden aangeboden op 25 juli 2014,
in hoofdzaak aan werknemers van Galapagos en haar dochtervennootschappen, en in tweede orde aan haar
bestuurders en een zelfstandige consulent. Het aanbod van warrants aan bestuurders werd voorafgaandelijk
goedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering van 29 april 2014.

17

				

Galapagos Halfjaarverslag 2014

Transacties met verbonden partijen
In de eerste zes maanden van 2014 waren er geen transacties met verbonden partijen die een significante impact op de financiële
resultaten van de vennootschap zouden kunnen hebben. Er waren evenmin wijzigingen in de transacties met verbonden partijen
zoals vermeld in het Jaarlijks Financieel Verslag over 2013 die mogelijk effect zouden hebben op de financiële positie van Galapagos
in de eerste zes maanden van 2014.
Goedkeuring van de tussentijdse jaarrekening
De tussentijdse jaarrekening werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 augustus 2014.
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Verslag van het beperkte
nazicht
Aan de raad van bestuur
In het kader van ons mandaat van commissaris, brengen wij u verslag uit over de geconsolideerde tussentijdse financiële
informatie. Deze geconsolideerde tussentijdse financiële informatie omvat de verkorte geconsolideerde staat van financiële
positie op 30 juni 2014, de verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening, het verkorte geconsolideerde overzicht van
het totaalresultaat, het verkorte geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het verkorte geconsolideerde
kasstroomoverzicht voor de zes maanden eindigend op die datum, alsmede selectieve toelichtingen 1 tot 3.
Verslag over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie
Wij hebben het beperkt nazicht uitgevoerd van de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Galapagos NV (“de
vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de groep”), opgesteld in overeenstemming met de International
Financial Reporting Standard IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie.
De totale activa in de verkorte geconsolideerde staat van financiële positie bedragen 304.980 (000) EUR en de geconsolideerde
winst van de periode bedraagt 55.866 (000) EUR.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze geconsolideerde tussentijdse
financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese
Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie te
formuleren op basis van het door ons uitgevoerde beperkt nazicht.
Reikwijdte van het beperkt nazicht
We hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISRE 2410 – Beoordeling van
tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit. Een beperkt nazicht van tussentijdse
financiële informatie bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiën
en boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere werkzaamheden van beperkt
nazicht. De reikwijdte van een beperkt nazicht is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de internationale
controlestandaarden (International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt het beperkt nazicht ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar
aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking over de
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie.
Conclusie
Gebaseerd op het door ons uitgevoerde beperkt nazicht, kwamen er geen feiten onder onze aandacht welke ons doen geloven
dat de geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van Galapagos NV niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld
overeenkomstig IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie.
Diegem, 5 augustus 2014
De commissaris
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Gert Vanhees
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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 GLPG
Euronext Amsterdam GLPG
OTC Pink Sheets GLPYY
Financiële kalender 2014
Jaarcijfers 2014				

6 maart 2015

Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

28 april 2015

Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Externe bedrijfsrevisor
Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Gert Vanhees
Berkenlaan 8b
1931 Diegem, 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
2800 Mechelen, België
Tel: +32 15 34 29 00
ir@glpg.com
Ter informatie is een elektronische versie van het Halfjaarverslag 2014 beschikbaar op de website van Galapagos,
www.glpg.com/index.php/companyoverview/financialskey-financials/financial-reports.
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Galapagos NV
Generaal De Wittelaan L11 A3
2800 Mechelen
Belgium
Tel: +32 15 34 29 00
Fax: +32 15 34 29 01
E-mail: ir@glpg.com
Careers
E-mail: jobs@glpg.com
www.glpg.com/careers/jobs.htm

www.glpg.com

