
Beleggers ontdekken aandeel ProQR
 www.beleggersbelangen.nl /2017/03/14/beleggers-ontdekken-aandeel-proqr/

Het aandeel ProQR Therapeutics is de laatste week in de belangstelling geraakt. Onder bovengemiddeld
volume loopt het aandeel stevig op en dat zorgt voor veel interesse op internetfora. Volgens forumleden
is inmiddels wel duidelijk waarom er zoveel vraag is naar ProQR Therapeutics. Het aandeel zal volgens
hen halverwege dit jaar een nog grotere sprong maken.

ProQR, een Nederlandse biotechbedrijf gevestigd in Leiden, heeft sinds 2014 een notering aan de Amerikaanse
Nasdaq. Onder Nederlandse beleggers was het bedrijf tot voor kort nauwelijks bekend. ProQR richt zich op de
ontwikkeling van medicijnen tegen zeldzame erfelijke aandoeningen, gebaseerd op RNA. Dit is een eiwit dat te
vinden is in elke cel van het lichaam. Genetische aandoeningen zijn een gevolg van afwijkingen in de genen,
waardoor verkeerde eiwitten worden aangemaakt. ProQR denkt met zijn techniek betere medicijnen te kunnen
ontwikkelen.

Een belegger: “Fonds is erg onbekend, maar gaat in de loop van dit jaar met meer nieuws komen. En zal
beleggers nog flink kunnen verrassen. Dit is vergelijkbaar met Galapagos op koers van 10 euro.”

Taaislijmziekte

ProQR heeft inmiddels acht studies naar medicijnen lopen, waarvan er én met kop en schouders bovenuit
steekt:QR-010. Het middel QR-010 richt zich op de behandeling van taaislijmziekte. Er is veel concurrentie van
onder meer Galapagos, Proteostasis en Vertex. Desondanks is de markt voor de behandeling van taaislijmziekte
wereldwijd zeer groot. Het gaat om vele miljarden. Vertex is momenteel marktleider op het gebied van
taaislijmziekte, maar wil zich blijven vernieuwen op dit gebied. Zo zijn de huidige middelen Orkambi en Kalydeco
aan vervanging toe. Ook andere farmaceuten zijn op zoek naar betere middelen. Inmiddels lijkt er een strijd te
ontstaan rond toekomstige, betere medicijnen tegen taaislijmziekte. Het middel QR-010 van ProQR kan in de
toekomst erg succesvol zijn.

Vorige week maakte Vertex bekend het middel CTP-656, voor de behandeling van taaislijmziekte, van Concert
over te nemen voor een bedrag van $250 mln. Het medicijn zit nog in testfase 2 en heeft daarmee nog een erg
lange weg te gaan totdat het op de markt wordt toegelaten. De vraag is zelfs of het medicijn daadwerkelijk ooit
op de markt zal komen. Desondanks wil Vertex nu al over het mogelijke wondermiddel beschikken. De vele
miljarden die Vertex er mogelijk in de toekomst mee kan verdienen zijn de investering waard. Het aandeel
Concert steeg in de Verenigde Staten door deze berichten van $10 naar $18.

Het middel QR-010 van ProQR zit momenteel in fase 1 en halverwege 2017 worden belangrijke testresultaten
verwacht. Volgens beleggers kan er bij positieve testresultaten weleens veel fantasie in het aandeel komen.
Farmaceuten zitten te springen om nieuwe producten. QR-010 van ProQR kan daardoor in de belangstelling
komen te staan van meerdere partijen. Beleggers zeggen er niet gek van op te kijken als zich later dit jaar bij
ProQR eenzelfde scenario voltrekt als vorige week bij Concert.

Er gaan inmiddels geruchten dat Galapagos zijn ruime kaspositie wil gebruiken voor het doen van verdere
investeringen in de ontwikkeling van zijn medicijn tegen taaislijmziekte. Op internetfora houden beleggers er
rekening mee dat Galapagos besluit het middel QR-010 van ProQR over te nemen. Een dergelijk scenario is
volgens forumleden pas mogelijk bij positieve testresultaten halverwege dit jaar.

Een van de forumleden zegt het zo: “Zelfde oprichters, gevestigd in Leiden, gemeenschappelijk ziektedomein
(CF), andere technologie, slimme mensen, zelfde cultuur….er lijken bij goede studieresultaten van programma
medio 2017 goede argumenten voor Galapagos om een belang te nemen/over te nemen.”

Pijplijn ProQR:
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ProQR in het kort  

Vestigingsplaats Leiden

Oprichting Mei 2012

Aantal medewerkers 125

Beurswaarde $116 miljoen

Oprichter en CEO Daniel de Boer

 

Dinko Valerio

Op het internetforum zijn beleggers erg te spreken over het managementteam achter ProQR. Zo worden de
namen van Dinko Valerio en Henri Termeer vaak genoemd. Termeer is oprichter van Genzyme. Valerio staat aan
de wieg van Crucell en het succes van dat biotechbedrijf is bij elke Nederlandse belegger inmiddels bekend. Hij
staat in de biotechsector, net als Termeer, erg hoog in aanzien. Zelf is hij zeer bescheiden over zijn rol destijds bij
Crucell, blijkt wel uit onderstaande reactie onlangs in een interview:

Valerio: “Cruciaal voor het succes van Crucell was René Beukema. René is iemand die snel de sociale
interacties van sleutelfiguren doorziet. En dan de juiste acties in gang zet.” Oud-hoofdredacteur Mark Blaisse
van Quote zegt in zijn boek over Crucell ongeveer hetzelfde: “Beukema, hoofd charmeafdeling. Valerio haalde
Beukema weer binnen bij ProQR, waar het juridische brein van Crucell nu een sleutelrol speelt in de schaduw
van oprichter en CEO Daniel de Boer.”  Beukema: “Ik kon me geen mooiere opdracht voorstellen dan deze bij
ProQR”.

Volgens beleggers hebben Valerio, Termeer en Beukema het juiste aanzien en connecties in de sector, waardoor
deals en samenwerkingsverbanden met grote farmaceuten sneller gerealiseerd kunnen worden. En in de
biotechsector zijn connecties het allerbelangrijkst.

Barclays Global Healthcare Conference

Na de IPO in 2014 liep ProQR in de Nasdaq al snel op van $13 naar $27. De hype rondom de nieuwkomer
verdween en de laatste tijd bungelt ProQR tussen $4 en $5. Sinds Vertex vorige week het concurrerende middel
CTP-656 van Concert heeft overgenomen, zit er weer fantasie in het aandeel. Halverwege dit jaar zal bij de
testresultaten fase 1 van QR-010 blijken welke kant het opgaat met ProQR. Morgen (woensdag 15 maart) staat
ProQR op de jaarlijkse Barclays Global Healthcare Conference in Miami. Om 10.45 uur zal ProQR zijn middelen
promoten aan een grote groep bezoekers. Wellicht dat het biotechbedrijf dan alvast wat openheid van zaken
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geeft over de ontwikkelingen rond QR-010. Gezien hun ervaring en aanzien is deze promotie de managers wel
toevertrouwd.

 

Lees ook: Snapchat duur of niet?

Wie mag dit artikel niet missen?  U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik
bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.

Beter beleggen? Lees verder!

Wat krijgt u?

Wekelijks meer dan 70 artikelen op onze website

Lees dagelijks direct onze nationale en internationale kooptips

Actuele video’s, bijvoorbeeld met onze eerste commentaren op jaarcijfers

Inzicht in onze succesvolle voorbeeldportefeuilles over o.a. Dividendaandelen

Ons advies direct in uw e-mailbox

Bestel hier uw voordelige proefabonnement
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