
8/31/2018 9,610 | Kiadis: Aanloop naar omzet | IEX.nl

https://www.iex.nl/Premium/Adviezen/283053/Kiadis-Aanloop-naar-omzet.aspx 1/2

HOME  /  PREMIUM  /  ADVIEZEN  /  KIADIS: AANLOOP NAAR OMZET

Ingelogd als: 
Bio-belegger UITLOGGEN

ARTIKEL

door Paul Weeteling (/Columns/Auteur/624/Paul-Weeteling.aspx)
gepubliceerd 31 aug 2018 om 08:50

BEURS VANDAAG (../../../COLUMNS/141/BEURS-VANDAAG.ASPX), UPDATE (../UPDATE.ASPX), BIOTECH
(../../UPDATES-WATCHLIST-2018/BIOTECH.ASPX)

Kiadis: Aanloop naar omzet

Kiadis Pharma, onderdeel van de IEX Watchlist (/Premium/Watchlist-2018.aspx), is volop bezig de
organisatie gereed te maken voor commercialisatie van het belangrijkste product ATIR101, dat
overigens nog niet is goedgekeurd.

Hierdoor loopt de operationele cashburn over het eerste halfjaar op naar €10,6 miljoen van €7,6 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.

De cashpositie eind juni bedroeg €41,7 miljoen. Daar zit de lening van Kreos Capital van €5 miljoen nog niet bij. Tellen we die erbij op dan
komen we uit op €46,7 miljoen.

(https://img.iex.nl/content/2018/columns/Kiadis 1H18.gif) 
Klik op het plaatje voor een grote versie

Bron: Kiadis Pharma

Over het afgelopen halfjaar lag de cashburn op ruim €5 miljoen per kwartaal. Eind tweede kwartaal zal de cashpositie dus op ongeveer
hetzelfde niveau uitkomen als eind juni.

Lening Kreos Capital
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Verder is er zoals verwacht weinig nieuws. Het is uitkijken naar een positief advies voor ATIR101 in het vierde kwartaal. 

Disclaimer: Paul Weeteling heeft een long positie in Kiadis.

Paul Weeteling is sinds 1 april 2017 verbonden aan IEX als beleggingsanalist. Al vanaf zijn 13e is hij bezig met beleggen en de beurs. Weeteling is met name een
langetermijnbelegger met passie voor (bio)technologie, grondstoffen en dividendaandelen. Af en toe handelt hij actief. Weeteling heeft een internationale master Finan...

Meer over Paul Weeteling

POSITIEF OP 31 AUG 2018 OM 08:50

De halfjaarcijfers bevatten zoals verwacht weinig nieuws. Voor de tweede jaarhelft is het uitkijken naar een positief advies voor ATIR101
waarna het balletje kan gaan rollen. Het advies blijft ongewijzigd positief net als de koopzone voor een beperkte positie €9-10.
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