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Galapagos en Calchan werken samen aan artrose onderzoek,
ontvangen £2,4 miljoen subsidie van Innovate UK
Mechelen, België en Cambridge, Verenigd Koninkrijk, 27 oktober 2014: Galapagos NV
(Euronext: GLPG), een biotechbedrijf in klinische fase dat medicijnen ontwikkelt met een nieuw
werkingsmechanisme, en Calchan Holdings, een bedrijf uit het Vereningd Koninkrijk dat medicijnen
ontwikkelt gebaseerd op calcium ionkanaal modulators, kondigen vandaag aan dat ze een
samenwerking zijn aangegaan op gebied van artrose pijn.
Calchan heeft een subsidie van £2,4 miljoen ontvangen van Innovate UK, Biomedical Catalyst Early
Stage Round 2, voor de ontdekking en ontwikkeling van moleculen gericht tegen een nieuw target
voor artrose pijn. Calchan en Galapagos zullen samenwerken om preklinische kandidaten te
identificeren. Vervolgens kunnen Calchan en Galapagos samen het molecuul verder brengen in de
kliniek. Verdere financiële details worden niet bekend gemaakt.
Brenda Reynolds, Director van Calchan: “We zijn verheugd met deze samenwerking met
Galapagos en met de subsidie die we ontvangen hebben van Innovate UK. Dit is de tweede
subsidie die we ontvangen hebben via dit competitief proces, en het biedt een verdere erkenning
van onze expertise in de ontdekking en ontwikkeling van pijnmedicijnen. Dit nieuwe project zal
onze mogelijkheden en expertise combineren met als doel het verlichten van pijn van artrose
patiënten.”
Onno van de Stolpe, Chief Executive Officer van Galapagos: "De vraag naar medicijnen
voor artrosepijn blijft hoog. Deze alliantie met Calchan is gebaseerd op de expertise van Galapagos
in drug discovery, en is een aanvulling op ons langdurig artroseonderzoek. Ondersteund door de
Biomedical Catalyst Early Stage Round 2 subsidie, kijken we uit naar de samenwerking met Calchan
om een nieuwe klasse van artrose pijnmedicatie naar de kliniek te brengen."
Over Calchan
Als onderdeel van een herstructurering van Convergence Pharmaceuticals in 2011 werden bepaalde
moleculen in ontwikkeling overgebracht naar Calchan, een zusterbedrijf met de eigendomsrechten.
Calchan ontwikkelt haar eigen portfolio van calcium ionkanaal modulators en heeft twee Fase 2
klinische studies in postherpetische neuralgie en pijnlijke diabetische neuropathie. Calchan is
contracten aangegaan met Convergence Pharmaceutials en andere CROs om voor haar bepaalde
onderzoeks- en ontwikkeling activiteiten uit te voeren.
Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van
geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1,
vijf preklinische, en meer dan 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten,
antibiotica en metabole ziekten. AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking
aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en commercialisatie van
GLPG0634 na Fase 2B. GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling
van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten. Dit programma is momenteel in een klinische
Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn. Galapagos heeft de
selectieve JAK1 inhibitor GSK2586184 (voorheen GLPG0778) aan GlaxoSmithKline in licentie
gegeven in 2012. AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen voor taaislijmziekte

(mucoviscidose). Deze medicijnen zullen mutaties in het CFTR gen aanpakken. Potentiator
GLPG1837 gaat met fase 1 starten in 2014. Galapagos verwacht ook een corrector als preklinisch
kandidaat te kiezen in 2014. Galapagos heeft 400 medewerkers in het hoofdkwartier in Mechelen,
België, en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie kunt u vinden op
www.glpg.com
Over Innovate UK - het innovatie bureau van het VK
Innovate UK is de nieuwe naam voor de Technology Strategy Board – het innovatie bureau van
het Verenigd Koninkrijk. Een nieuw idee naar de markt brengen is een uitdaging. Innovate UK
financiert, ondersteunt, en verbindt innovatieve bedrijven via een unieke mix van mensen en
programma’s om de economische groei te ondersteunen. Meer informatie kunt u vinden op
www.innovateuk.org
“Catalysts” worden gezamenlijk door Innovate UK en de Research Councils geleid. Een “catalyst”
is een vorm van onderzoeks- en ontwikkelingsfinanciering die zich richt op een specifiek gebied
met een hoge prioriteit, en heeft als doel een onderzoeksproject zo dicht mogelijk te brengen tot
hun commerciële mogelijkheden. Het “catalyst” model ondersteunt projecten in prioritaire
gebieden waar de onderzoeksbasis van het Verenigd Koninkrijk een leiderspositie heeft en waar
sprake is van een duidelijke commerciële mogelijkheid. Huidige “catalysts” zijn: Biomedische
Catalyst, Agri-tech Catalyst en de Industriële Biotechnologie Catalyst. Meer informatie kunt u
vinden op www.innovateuk.org/-/catalysts
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Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de
woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, ”zou kunnen”
en “continueert” bevatten, evenals 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 historische
resultaten of 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 en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn
gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.

