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Beste zelfbeleggers, 
 
  
 
Veel leesplezier met dit kwartaaloverzicht Q1 2021. 
We starten met u een overzicht te brengen van de performance van onze 
modelportefeuille ten opzichte van enkele gekende trackers. 
 

 
 

Vervolgens kan u hieronder een overzicht vinden van de bedrijven momenteel in 
onze portefeuille, in welke sterrenklasse zij zich bevinden en wat de huidige waarde 
en return is. Deze cijfers benadrukken nogmaals het belang van spreiden en lange-
termijn visie als het op beleggen in biotech aankomt. 

  

   

Return (%) BFIC portfolio BB BIOTECH BEL20

Shares NASDAQ 

Biotechnology 

Index (ETF)

S&P500

Currency EUR EUR EUR EUR EUR

total return since start on 01-Apr-2016 (%) 154,00% 58,90% 9,10% 56,40% 66,00%

CAGR since start (%) 20,30% 9,60% 1,80% 9,30% 10,60%

performance 2016 (Apr to end Dec) % 15,10% 24,80% 8,10% 9,10% 18,90%

performance 2017 (%) 47,40% 4,90% 9,60% 4,40% 3,10%

performance 2018 (%) 19,40% -7,10% -18,50% -6,20% -2,20%

Performance 2019 (%) 29,20% 17,90% 22,30% 27,80% 31,80%

Performance 2020 (%) -2,90% 10,90% -7,60% 14,50% 5,00%

Performance 2021 (%) YTD -7,60% 3,90% 7,20% 0,10% 14,70%

% van 

portfolio
Aandeel #

Huidige prijs 

(€)

Huidige 

waarde (€)
% return

argenx SE 15 231,40 € 3.471 € 555,00%

BioNTech SE - ADR 10 126,50 € 1.265 € 37,00%

Galapagos NV 25 65,70 € 1.644 € -24,70%

MorphoSys AG 22 75,60 € 1.663 € -15,90%

Idorsia Ltd 53 23,20 € 1.228 € 17,40%

Mithra Pharmaceuticals SA 38 26,10 € 992 € -15,50%

Uniqure NV 26 28,40 € 739 € -39,90%

Nanobiotix SA 94 13,70 € 1.292 € 3%

Biocartis Group NV 282 4,40 € 1.230 € -53%

Acacia Pharma Group PLC 273 2,30 € 633 € -20,30%

Inventiva SA 67 11,30 € 757 € 29,00%

Hookipa Pharma Inc 75 10,50 € 785 € 24,00%

Bone Therapeutics SA 130 2,60 € 342 € -68,60%

DBV Technologies SA 31 10,40 € 323 € -43%

Abivax SA 27 19,70 € 531 € -10%

10,7%

100%

Cash

Totaal portfolio

2.027 €

18.922 €

3 sterren

2 sterren

1 ster

42,5%

29,0%

17,8%
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Overzicht nieuwsberichten van de bedrijven in 
modelportefeuille 

• Argenx (3 sterren) 

o De zogenoemde BLA (Biologics License Agreement) voor efgartigimod, 

Argenx’ potentieel blockbustermedicijn voor de behandeling van de 

zeldzame spierziekte myasthenia gravis, werd in januari ingediend bij de 

Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond. Analysten verwachten piekverkopen 

tot 5 miljard dollar. Echter, in maart kreeg Argenx te horen dat de FDA geen 

spoedprocedure zal volgen voor de goedkeuring van efgartigimod. Daardoor 

zal het medicijn pas eind dit jaar (17 december 2021) hopelijk groen licht 

krijgen voor lancering in plaats van medio 2021. 

o Argenx sloot voor de verkoop van het medicijn in China een overeenkomst 

met Zai Lab, een Chinees biopharmabedrijf dat ook noteert op de Nasdaq. 

Argenx heeft hiervoor een eerste 75 miljoen dollar ontvangen en daarbij 

kunnen 100 miljoen dollar aan mijlpaalbetalingen komen. Deze deal  is 

vooral belangrijk om het potentieel van efgartigimod op de Chinese markt 

de maximaliseren. 

o In februari kondigde Argenx aan dat het een klinische studie begint naar een 

vierde indicatie voor hun belangrijkste middel, efgartigimod. Na een kleine 

studie op 30 patiënten rond de zenuwziekte CIDP (chronische inflammatoire 

demyeliniserende polyneuropathie) is gebleken dat efgartigimod veilig en 

werkzaam is voor deze indicatie. Een grotere klinische studie wordt nu 

opgestart met 130 patiënten. Verder lopen er nog studies rond de 

bloedaandoening ITP (immuun trombocytopenie) en de huidaandoening PV 

(pemphigus vulgaris).  

o In februari werd een global offering van nieuwe aandelen doorgevoerd 

waarbij in minder dan een etmaal ongeveer 1 miljard opgehaald werd. Dit 

geld zal gebruikt worden om de lancering van efgartigimod te financieren. 

Bij publicatie van de jaarresultaten bleek dat de cash burn verdubbeld was, 

hetgeen te verwachten is zo dicht bij de lancering van een nieuw medicijn. 

Argenx heeft wel nog een ruime cashbuffer van 2.5 miljard euro. 
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• BioNTech (3 sterren) 

o Het is duidelijk dat het Duitse BioNTech door middel van 

zijn doorbraaktechnologie op basis van messenger RiboNucleic Acid (mRNA) 

helemaal geslaagd is in het uiterst snel realiseren van een zeer goed Covid-

19 antivirus vaccin. Dit gebeurde ten koste van alle andere beloftevolle 

projecten, maar heeft ervoor gezorgd dat de kassa meer dan goed gevuld is. 

Nu opent zich, met USD 1Md in kas, de weg naar de snelle ontwikkeling van 

een 10-tal producten en nog heel wat andere. Gezien de hoge market cap 

(USD 25.7Md), de zeer hoge liquiditeit en niet in het minst de  hoge score 

volgens ons beoordelingssysteem, verdient dit bedrijf een plaats in de 3 

sterren categorie. Concreet: in maart plaatsten we op de Nasdaq een 

aankooporder van 10 aandelen BioNTech die gerealiseerd werd aan een 

uitvoeringskoers van USD 107.80. 

  

• Galapagos (3 sterren) 

o In januari heeft de toezichthouder in de UK filgotinib aanbevolen voor de 

behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis. 

o In februari, echter, hebben Galapagos en partner Gilead beslist de klinische 

studie naar ziritaxestat in fase 3 stop te zetten. Met ziritaxestat mikte men 

op patiënten met de dodelijke longziekte, longfibrose. Blijkbaar woog de 

werkzaamheid niet op tegen de risico’s.  

o In maart kwam er toch wat positief nieuws voor filgotinib naar buiten. Uit 

tussentijdse resultaten van de MANTA en MANTA-Ray veiligheidsstudies van 

Galapagos bleek dat filgotinib NIET vaker leidt tot een sterke afname van de 

spermaconcentratie bij mannelijke patiënten met inflammatoire 

darmaandoeningen en reumatoïde aandoeningen dan bij het gebruik van de 

placebo. Na afronden van de studie zullen de resultaten gepubliceerd en 

overgemaakt worden aan de FDA, dat extra studies verlangde. Hopelijk 

komt er dan de zo begeerde goedkeuring, tegen het einde van dit jaar. 
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• Idorsia (2 sterren) 

o Idorsia heeft in Q1 2021 een NDA (New Drug Application) 

ingediend bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA voor hun 

slaapmiddel Daridoxant. Na het compileren van de fase 3 resultaten bleek 

dat er geen bijwerkingen zijn en, in tegenstelling tot andere slaapmiddelen 

op de markt, wèl een normale dagactiviteit toelaat. In maart heeft de FDA 

het dossier voor daridorexant van Idorsia geaccepteerd voor review. Als de 

goedkeuring er komt, kan daridorexant in de eerste helft van 2022 op de 

markt komen. 

o Om de lancering van daridorexant te financieren is een kapitaalsverhoging 

doorgevoerd van 800 miljoen euro. Daardoor komt de totale cash positie uit 

op 1.1 miljard euro. 

o Idorsia heeft op 26 maart aangekondigd dat EMA (European Medicines 

Agency) een positieve aanbeveling heeft geformuleerd om het product 

posenimod (Commerciële naam ‘Ponvory’) te kunnen commercialiseren. Het 

product wordt aangemaakt door Actelion, het bedrijf waaruit Idorsia 

destijds is ontstaan en een afdeling  van de Janssen Pharmaceutical 

Companies. Het positief advies geeft aan Idorsia het recht om 8% van de 

nettoverkoop van Ponvory te ontvangen. Het product zal worden toegediend 

aan volwassen patiënten met hervallende vormen van multiple sclerose. 

 

• Mithra Pharmaceuticals (2 sterren) 

o In januari werd François Fornieri, de toenmalige topman van Mithra, 

aangehouden in het kader van een corruptiezaak (die niets te maken heeft 

met Mithra zelf). In februari werd de farma-veteraan Leon Van Rompay 

aangesteld als nieuwe CEO. 

o In maart hebben Mithra  en partner Searchlight Pharma de goedkeuring 

gekregen van de Canadese toezichthouder voor het orale 

anticonceptiemiddel estelle. Dit middel is gebaseerd op het natuurlijk 

hormoon Estetrol. Het is de bedoeling het in de komende zomer op de markt 

te brengen onder de naam Nextstellis. Mithra verwacht ook deze zomer een 

positief advies van de Amerikaanse en Europese toezichthouders. Er komt 

dus zicht op een grote markt eind Q2 2021, en KBC heeft hierbij het 

koersdoel verhoogd van 32,5 naar 33 euro. 
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• Uniqure (2 sterren) 

o Uniqure rapporteerde in februari goede 

veiligheidsresultaten in een fase 1/2 studie naar Huntington’s disease. 

Dankzij deze goede resultaten wordt de studie verder gezet met extra 

patiënten. 

 

• Nanobiotix (2 sterren) 

o In januari evalueerden we dat dit portefeuillebedrijf een opstap verdiende 

naar een 2 sterrencategorie wegens volgende redenen: 

▪ Zullen dit jaar het phase III voor hoofd- en nekkanker opstarten 

▪ Bezitten reeds een CE-certificaat voor kanker in weke weefsels 

▪ Is een first-in-class technologie met een enorm marktpotentieel 

▪ Beschikken over middelen tot Q3 2023 

o Hierdoor hebben werd de positie uitgebreid met 43 aandelen aan een koers 

van 16.06 euro. 

 

• Biocartis (2 sterren) 

o Biocartis meldde positieve commerciële resultaten voor 2020. Het klopte de 

jaarprognoses voor het aantal geïnstalleerde zaklabo’s Idylla (+335 

toestellen), de groei van het aantal verkochte cartridges (+31%) en de 

cashpositie (124 miljoen euro). Voor 2021 worden ongeveer dezelfde 

groeidoelstellingen vooropgesteld. Biocartis heeft zo een mooie en 

realistische groei voor ogen 

o Biocartis blijft een prima geleid bedrijf, maar voldoet niet meer aan de 

actuele normen voor een 3 sterren positie. We brengen Biocartis naar een 2 

sterren positie.  
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• Acacia Pharma (1 ster) 

o In navolging van hun product, Barhemsys, werd in januari 

ook Byfavo gelanceerd in de USA. Byfavo wordt gebruikt voor kortdurende 

sedatie bij volwassenen. 

o In februari haalde Acacia Pharma 27 miljoen euro op via de uitgifte van 

nieuwe aandelen. Dit geld zal gebruikt worden voor de lancering van 

Barhemsys en Byfavo in de US om de commerciële activiteiten verder uit te 

bouwen. Men voorziet voldoende middelen tot midden 2022, en het bedrijf 

verwacht aanzienlijke inkomsten vanaf 2022. 

 

• Inventiva (1 ster) 

o Inventiva publiceerde jaarresultaten en een update van de pijplijn. De 

huidige kaspositie moet volstaan om activiteiten tot eind 2022 te 

financieren.  

o De grootste uitdaging voor Inventiva in 2021 wordt de lancering van de fase-

III studie in NASH met het middel Lanifibranor, gepland in de eerste helft 

van 2021. Door de trage werving van patiënten ten gevolge corona worden 

de finale resultaten pas aanzienlijk later verwacht dan oorspronkelijk 

gepland. Echter, het voorlopig alleen dragen van de Fase III studie met 

Lanifibranor (zonder partner dus) leidt niet tot een verhoogde druk op de 

cashpositie en het verder uitlopen van de planning. 

o In het tweede kwartaal van 2021 verwacht men de voltooiing van de 

lopende Fase I klinische studie met cedirogant (ABBV-157) bij 

psoriasispatiënten.  

o Een strategie-update over de ontwikkeling van odiparcil, het middel tegen 

Mucopolysaccharidose VI (MPS VI), een zeldzame aangeboren erfelijke 

stofwisselingsziekte, is gepland in 2021. 

o Het bedrijf noteert nog steeds maar aan de helft van zijn Amerikaanse 

concurrenten die ruim boven de 1 miljard dollar gewaardeerd worden. Een 

overnamebod behoort hier zeker tot de mogelijkheden. Voor de biotech-

analisten blijft Inventiva een topper die een gemiddeld koersdoel van ruim 

27 euro meekrijgt. 
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• Bone Therapeutics (1 ster) 

o Bone Therapeutics heeft een eerste patiënt behandeld in 

zijn fase 2b studie van het middel Allob voor de behandeling van 

ingewikkelde scheenbeenfracturen. De eerste resultaten worden verwacht 

in de tweede helft van 2022. 

 

• DBV Technologies (1 ster) 

o Op 14 januari heeft DBV het goede nieuws ontvangen dat er geen nieuw 

Fase III onderzoek vereist is voor het gebruik van huidpleisters ter 

behandeling van kinderallergie tegen pindanoten. De FDA had in de loop van 

2020 vragen gesteld bij de efficiëntie van de adhesie van de pleisters op de 

huid, nadat het bedrijf een aanvraag tot goedkeuring had ingediend. De FDA 

stelt zich nu tevreden met een korte studie aangaande de adhesie en 

veiligheid van de pleisters. DBV verwacht dat die studie zal beëindigd zijn in 

de loop van  H2 2021. Door dit nieuws hebben sommige financiële adviseurs 

besloten het koersdoel met 25 % te verhogen, tot 10 Euro, mèt advies van 

aankoop van aandelen. 

 

• Abivax (1 ster) 

o Bij de interim uitlezing van de Phase 2b/3 klinische trial voor behandeling 

van Covid-19 patiënten werd vastgesteld dat ABX464 behandeling geen 

verschil gaf met de placebo groep. Anderzijds was de behandeling wel veilig 

en werd het goed getolereerd. De uitkomst van deze studie heeft geen 

verdere impact op de hoofdindicatie van ABX464 in chronische 

inflammatoire ziektes zoals Ulceratieve colitis. De uitlezing van de Phase 2b 

resultaten voor deze indicatie, en de uitlezing van de fase 2a resultaten in 

de rheumatoide arthritis trial, blijft voorzien voor het tweede kwartaal van 

2021.  


