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‘Vinden jullie het niet leuk om erbij te
zijn?’ Onno van de Stolpe, topman van
Galapagos,zegtheteindjanuarialsofhet
eenuitnodigingvooreenvriendschappe-
lijk potje voetbal betreft.

Inwerkelijkheidisheteenonalledaag-
sebijeenkomstindeDoornik-zaal,zeven
hooginde‘Tower’,eenkantoorcomplex
vlakbijMechelen.Eenhelemiddaglang
gaatdedirectievanhetNederlands-Bel-
gische biotechbedrijf in discussiemet
haar projectleiders.Makenwewel vol-
doende tempo? Zijn we nogwel scherp
genoeg?
Voor de Nederlander Van de Stolpe

zijn het retorische vragen en het ant-
woord luidt ‘nee’.
Galapagos is in volle expansie en de

komendemaandenworden doorslag-
gevend. Voor het eerst in haar twintig-
jarig bestaan staat de beursgenoteerde
ondernemingophetpunteenmedicijn
op demarkt te brengen: filgotinib, een
pil tegen reuma.

Het is eenpotentiële cashcow.
De uitdaging is enorm: in zeer korte

tijdeengeoliedeverkoop-enmarketing-
machineinstellingbrengenmethonder-
dennieuwemedewerkers.Tegelijkertijd
magdeontwikkeling vannieuwemedi-
cijnen die in de pijplijn zitten geen ver-
tragingoplopen.

Omnogmaartezwijgenoverdealles-
omvattende kwestie: hoe behoudt Ga-
lapagoszijnzelfstandigheid?Wantinde
biotechgaathetnetalsbij,bijvoorbeeld,
socialemediabedrijven:kleintjesdie iets
succesvols ontwikkelen, wetenmeteen
dehongerigeogenvandegrotenopzich
gericht.

Woede-aanval
Er schijnt een koudwinterzonnetje die
maandag, 21 januari 2019.De lamellen
van de Tower zijn gesloten, de zuurstof

is schaars. De boodschap van Van de
Stolpe, in 1959 geboren te Geldrop en
bij voorkeur gekleed in spijkerbroek en
poloshirt, isondubbelzinnig: ‘Wijwillen
dat de projectleiders zichtbaarder zijn.
Jullie zijndeceo’s vanhetproject. Jullie
moetenhet voorbeeld geven.’

Hijvervolgt: ‘Wewillengaanwaarnie-
mandooit isgeweest.Datwil zeggen: ri-
sico’snemen,sneldenkenenhandelen.
Maar zo gebeurt het niet altijd, of liever
gezegd: nietmeer.’
De projectleiders verschuilen zich

naar zijnmening te veel achter interne
regels en accepteren te makkelijk dat
hun projecten vertraging oplopen, bij-
voorbeeldvanwegeeengebrekaanmen-
sen of omdat afdelingen nog extra vra-
genhebben.

Van de Stolpe brengt een vorige woe-
de-aanvalvanhemzelf inherinneringen
zegt fel: ‘Elkedagdiewemissendoor ju-
ridischediscussies verliezenwemiljoe-
nen euro’s aan toekomstige omzet.We
moeten in uren denken in plaats van
dagen enweken.Wemoeten sneller en
wendbaarder zijn dan andere farmabe-
drijven.’

Budget isniethetgrootsteprobleem.
Geld is er genoeg, het gaat omsnelheid
enkwaliteit.PietWigerinck,chefvande

onderzoeksafdeling, stelt het scherp:
‘Vroeger haddenwe een vijand vanbui-
ten.Nunietmeer.Het iszelfsdevraagof
de vijandniet binnenin zit.’

Blockbuster
van$6mrd

Dat de zenuwen strak gespannen staan
bij de Galapagos-top is niet verbazing-
wekkend. Filgotinib wordt gezien als
eenpotentiële goudmijn. Alleenal voor
de behandeling van reuma kan de pil
volgens analisten een piekomzet van
$2,5mrdper jaar opleveren. Eenblock-
buster dus. EnGalapagos zet niet alles
in op reuma.Het onderzoekt ookof het
filgotinib kan gebruiken tegen andere
ontstekingsziekten, aan de darmen en
bijvoorbeeldhet oog.

Alles bij elkaar schatten analisten de
piekverkoopop$6mrd.

Die inkomstenkomenechternietvol-
ledig toe aanGalapagos,maar ook aan
zijn Amerikaanse alliantiepartner Gi-
lead,die indemeeste landendeverkoop
voorzijnrekeningzalnemen.Galapagos
werktsindseind2015samenmetdefar-
magigant uit Californië, die een belang
van12%heeft indegroep.Endie allian-
tie zit Onno van de Stolpe eigenlijk niet
lekker. ‘Wezijneenkleinevis ineengrote
zee vol haaien’, weet hij als geen ander.
Want behalve partner is Gilead gezien
zijn omvangookeenmogelijkehaai.

Naast het ontwikkelen van een reeks
nieuwemedicijnen is zelfstandigheid
een tweede raison d’être geworden. Of
betergezegd: eenobsessie. ‘Wehebben
Galapagos niet opgestart omopgeslokt
teworden’, liet Vande Stolpe inhet ver-
leden regelmatig optekenen. ‘Eenover-
namebod ismijnworstcasescenario.’

‘Geenplannen
voor een “hostile

take-over”’
EenvijandigbodvanGileadisallesbehal-
veondenkbaar,omdatdefarmareusdan
het volledige potentieel van filgotinib
naar zich toe kan trekken. De Amerika-
nentasttenalenkelemalenzo’nscenario
bij Galapagos af. Hetmondde uit in de
12%-deal eneenniet-aanvalspact.Maar
dat pact liep vorig jaar ten einde.

JohnMartin,dechairmanvanGilead,
had sussendewoorden gesproken toen
hijVandeStolpebeginjanuarizagopde
JPMorganHealthcareConferenceinSan
Francisco, de jaarlijksehoogmis vande
farma- endebiotechindustrie.
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Hoedekleine vis een
niet-opeet-pact sloot
metdehaai
Het is een obsessie voor topmanOnno vande Stolpe:
Galapagos onafhankelijk houden.Maar zijn biotechbedrijf
heeft eenblockbuster ontwikkeld, enweet daaromde
hongerige ogen vande farmareuzen op zich gericht. Dus
gingVande Stolpe op zoeknaar eenbeschermer. Het FD en
DeTijd kekende afgelopenmaandenmeebij de zeer intense
onderhandelingenmet ‘haai’ Gilead. Een reconstructie.

“
‘Ikwil niet
onderhandelenmet
eenpistool tegen
mijn slaap’
Onno van de Stolpe
ceo van Galapagos,
tegen Gilead-bestuurder
PerWold-Olsen

d
DossierGalapagos
fd.nl/galapagos-gilead
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‘Erzijngeenplannenvooreenhostileta-
ke-over’,bezwoerhij.MaarVandeStolpe
iserverrevangerustop.Gileadzitaleen
tijdje in zwaar weer. De omzet staat on-
derdrukdoordezwareconcurrentievan
rivalen zoalsMerck enAbbVie.

Eind vorig jaar is bij Gilead eennieu-
we ceobenoemd,DanO’Day, die het tij
moetkeren,maarhijgaatpasop1maart
aande slag.

Dieman kanhet bedrijf elke richting
opsturen,beseftVandeStolpe.Hetcon-
cern uit Californië zit op een cashberg
vanmiljarden dollars. Voor iemand als
O’Day zou het gemakkelijk zijnmet de
overname vanGalapagos aan demarkt
te laten zienhoedoortastendhij is.

Zoektochtnaarde
witte ridder

Een‘verdedigingsmuur’optrekkenrond
Galapagos isdeenigeoptie.VandeStol-
pe zoekt daarvoor een tweede farmabe-
drijfdatnaastGileadeenbelangvanmi-
nimaal 10%-en-een-beetje wil nemen.
Overnemers kunnen aandeelhouders
namelijk pas ‘uitroken’ als ze bij een
voorafgaand overnamebod minstens
90%vandeaandeleninhandenkrijgen.

Inzijnzoektochtnaardie ‘witteridder’
voerdedeGalapagos-topmandevoorbije
wekendiscretegesprekkenmetdrie far-
mabedrijven,maar twee ervan haakten
af. Het overgebleven concern krijgt de
codenaam ‘Gaja’. Het is bereid een be-
langtekopenalshetmagmeeprofiteren
van een ander belangrijk product in de
Galapagos-pijplijn:eenmiddel tegende
dodelijke longziekte IPF.Het iseenaan-
lokkelijk perspectief voor een farmagi-
gant, want er zijn nog geen geneesmid-
delen opdemarkt die het afnemen van
de longfuncties stoppen.Opde JPMor-
ganConferencesprakVandeStolpehier-
overmetdeceovande farmadivisie van
‘Gaja’, en die leek geen bezwaar te heb-
ben tegen een alliantie.
Op de conferentie vertelde Van de

Stolpe ook aanGilead dat hij gesprek-
kenvoertmeteenbigpharma-partijover
een strategische alliantie. Het onder-
werp kwam ter sprake bij een cocktail
indebarmetGileadstweedeman,Andy
Dickinson.Diedeedhemeenverrassend
tegenvoorstel: ‘Waaromnieteenbredere
alliantiemetonsoverwegen in ruil voor
eenniet-aanvalspact?’
Van de Stolpe had het voorstel neu-

traal aangehoord.
Tijdens de terugvlucht naar Neder-

land begon het idee in zijn hoofd te rij-
pen.

DeF-side onderde
biotechbeleggers

23 januari 2019: Galapagos houdt zijn
jaarlijkse borrel met beleggers in Lei-
den. Ruim tweehonderd aanwezigen
worden er gefêteerd op een drankje en
vooralveelhapjes inwetenschapsmuse-
umBoerhaave.Prominentgeëxposeerd
alsonderdeel vandecollectie:eenfilgo-
tinib-pilletje.Debijeenkomstheeftmeer
wegvaneenfanclubdag.Sommigenheb-
benzelfseenGalapagos-petjeop.Ande-
renmakeneenselfiemetVandeStolpe.

Degastheerneemthetwoord.Hijbe-
gintmeteenkortegeschiedenisvanhet
reumamiddel filgotinib en staat stil bij
een eerdere alliantie,met GlaxoSmith-
Kline (GSK): ‘GSK vond dat demolecu-
le niet ontwikkelbaar was en dat het
onethisch zou zijn hemopmensen uit
te testen.’

Maar toen,zovervolgthij,kwaminde

zomer van 2011, na een klinische proef
met36reumapatiënteninMoldavië,het
telefoontje. Conclusie: ‘Die stof werkt
fantastisch!’
‘Galapagos is nu een van de dertig

grootstebiotechspelers terwereld’, con-
stateertVandeStolpe inmuseumBoer-
haave. ‘Wewerkenmet zevenhonderd
mensen, vanwie tweehonderd inverge-
vorderde ontwikkelingsprojecten.We
hebbentweemedicijnendie inklinische
fase3 zitten, de laatste stap vóórmarkt-
lancering.We beschikken over een on-
derzoeksbudget vanmeer dan €1mrd.
Geen farmabedrijfheeftmeer veelbelo-
vendemiddelenindepijplijndanwij.En
wevolgenonzeeigenagenda.Botsenwe
op eenmolecule tegen alzheimer, dan
zettenwedaaropin.Daaromisonafhan-
kelijkheid zobelangrijk.’
Hij weet dat zijn fanatieke Ga-

lapagos-aanhang — op internetfora
ookwel de ‘F-side onder de biotechbe-
leggers’genoemd—reikhalzenduitkijkt
naarde resultaten van tweebelangrijke
studiesnaarfilgotinib,dietegenheteind

vanheteerstekwartaalwordenverwacht.
Zijndie resultatenpositief, dankanhet
bedrijfhet reumamiddeleindelijkopde
markt brengen. ‘Ik raad u aan vooral te
lettenopdeeerste studie.Daarinwordt
ons geneesmiddel vergelekenmetHu-
mira van AbbVie. Dat is tot nu toe het
bestverkopendereumamedicijn terwe-
reld.Onsmiddelmoetsuperieurzijn. Ik
ben ervan overtuigd datwij het verschil
gaanmaken.’

Kwarteltjes
uitbenen

Gileads tweedeman, Andy Dickinson,
landt op 26 februari in het gezelschap
vanzijnsecondantopSchiphol.Totzijn
verrassing brengt de op de luchthaven
gereedstaande taxi hen niet naar het
Nederlandse Galapagos-hoofdkantoor
in Leiden, maar direct naar de Rhijn-
hof, het deels eigenhandig opgeknapte
prachtige achttiende-eeuwse landhuis
van Van de Stolpe aan de oever van de
Rijn.
Om het ijs te breken heeft Van de

Stolpe daar een ‘cooking class’ georga-
niseerd.Ookzijnoperationeeldirecteur
BartFiliusenchiefbusinessofficerAnd-
reHoekemazijn vandepartij. Iedereen
krijgt eenGalapagos-schort om.De op-
dracht: kwarteltjes uitbenen en fileren
tot een plat stuk vlees, zij hetmet twee
pootjes eraan.

Erwordtdankzij eenvroegvoorjaars-
zonnetje in de Franse baroktuin ge-
luncht, en in de grote tv-kamer verga-
derd. De dag erop vinden gesprekken
plaats inhetBelgischeGalapagos-hoofd-
kantoor inMechelen. De plannen voor
een bredere samenwerking met het
Amerikaanse farmaconcern krijgen
vorm.Demogelijkedeal iswel ietscom-
plexer dan een overname,maar hij be-
gint ‘warm’ te worden.Heel spannend,
vindt Vande Stolpe.
Gilead wil voor langere tijd kunnen

profiterenvandediscoveryenginevanGa-
lapagos:deuniekekraamkamervanhet
bedrijfwaarmoleculentegenspecifieke
ziekteswordenontdekt enontwikkeld.

MaarvoorwelkeprijskrijgendeAme-
rikanen die toegang in de achterkeu-
ken? Enhoe staat hunnieuwe topman,
DanO’Day, in dewedstrijd?Hij gaat op
1maart officieel aan de slag. Ondanks
meerderepogingenhemvooraf teberei-
ken heeft Van de Stolpe, tot zijn lichte
ongenoegen, taal noch teken van hem
ontvangen.

‘De innovatiemotor
kankapot gaan’

Dus vliegt hij begin maart op en neer
naar Denemarken voor een gesprek
met PerWold-Olsen, een van demeest
invloedrijkeenervarenboardmembers
van Gilead. Van de Stolpe luncht met
hemop de luchthaven. ‘Ik wil niet on-
derhandelenmeteenpistool tegenmijn
slaap’, zegthij tegendeDeen.Maarook
Wold-Olsen is er een groot voorstander
vanGalapagosonafhankelijk tehouden.
Een vijandigeovernameziethij niet zit-
ten. ‘De innovatiemotor zou erdoor ka-
pot gaan.’ Gesterkt in zijn opvattingen
keert Vande Stolpe terug.
Een ander lid van de board van Gi-

lead, de Belgische ex-diplomaat en
captain of industry EtienneDavignon,
liet voor zijn collega’s een artikel uit de
Vlaamse zakenkrant De Tijd vertalen
over Ablynx. Begin 2018 telde het Fran-
se Sanofi €3,9mrd neer voor dat Belgi-
schebiotechbedrijf, en ineenmumvan
tijd liepende creatiefste geesten erweg
en viel de innovatie praktisch stil. Over

“
‘We zijn eerder almeer
dan€5mrdwaard
geweest.Dit is nog
maarhet begin’

“
‘Is die dealwel een
goed idee?Wegroeien
in eenongelooflijk
tempo,nemenals
gekkennieuwe
mensenaan.
Alleswat daarbij
komt, is een risico’

De overeenkomst

Deover-
eenkomst
tussen

beidebedrijven
bestaat uit een
‘niet-aanvalspact’
voor tien jaar. In
dieperiode zal
Gileadgeenover-
nameboddoenop
Galapagos. Verder
krijgendeAmeri-
kanen toegang tot
depijplijn vande
onderzoekers uit
Mechelen enLei-
den. In ruil voor
licenties opde
potentiëlenieu-
wemedicijnen
betalendeAmeri-

kanen€3,95mrd.
Methet geldkan
Galapagosdeon-
derzoekmachine
in eenhogere
versnelling zet-
ten indehoop
meer en sneller
medicijnenopde
markt te krijgen.
Daarnaast koopt
Gilead voornog
eens$1,1mrd
(€1,0mrd)nieuw
uit te geven
aandelen inGa-
lapagos.Daardoor
breidtGilead zijn
aandelenbelang
inhet bedrijf uit
van12,3% tot 22%.
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Onno van de Stolpe, ceo Galapagos

commissaris Galapagos

dieovernameheeft VandeStolpe vanaf
dag één gezegd: ‘Dat is een drama voor
Ablynx.’

Zekerbijdeeigenwijzeonderzoekers
vanGalapagoszouzichhetzelfdescena-
rio kunnen voltrekken. Ook Gilead is
zich van dat gevaar bewust. Bij de Cali-
forniërsgroeithetbesef: lieveronbekend
terreinbetredeneneennooiteerderver-
toondealliantieproberentesluitenmet
diespeleruitdeLageLandendandeon-
derzoekmotor zien sputteren.

‘Guys,wehavea
drug!’

Bart Filius kan het op vrijdagavond 22
maart niet langer voor zich houden:
‘Guys,wehaveadrug!’Hetmanagement
vanGalapagos heeft van de chef van de
medische afdeling,Walid Abi-Saab, de
laatstetestresultatenvanfilgotinibteho-
ren gekregen.

zomaardeslidesopsturen.Uitdestudies
blijktdathetmedicijnfilgotinibveilig is.
Erzijnweinigbijwerkingenvoordetwee
doseringen. Echter, de resultaten zijn
nietbeterdanhetreumamiddelvancon-
current AbbVie. ‘Ik begrijp dat we geen
superioriteit van hetmedicijn kunnen
claimen?’ vraagt Van de Stolpe. De an-
derenbevestigenhet. Zewetendat hun
topmanslecht tegenzijnverlieskan,ze-
keralshetrivaalAbbViebetreft. ‘Maardit
middel lijktweldebesteveiligheidooit te
hebben’, zegtchefstrategieenallianties
Hoekema. ‘Daaropmoetenwefocussen.’

DeGalapagos-ceosluitdevergadering
af: ‘Okay,congratseverybody.Goodnight,
drinkwell, sleepwell.’

Discussie inde
directie

IndeAntwerpsegemeenteRumst isPiet
Wigerinck,chefvandeonderzoeksafde-
lingvanGalapagos,naafloopopgelucht.
Albijnatienjaarwerkthijaandeontwik-
kelingvanfilgotinib.Klinischeproeven
succesvol afronden zodat dewegwordt
vrijgemaakt voor de verkoop, daarvoor
doe je het als wetenschapper. Het is de
bekroning van jarenlange research.

Maaroverderuimerealliantiemetde
Amerikanen is hij minder te spreken.
Driedageneerderhaddenzeer eendis-
cussie over in het managementteam.
‘Gilead en die avances, ik ben daar niet
voor’, had deman die in de sector een
glanzende reputatie geniet alsmedicij-
nenjagergezegd. ‘Ikbennietafkerigvan
een uitbreiding van de samenwerking
voorfilgotinib,maardan liefst niet bre-
der dandat.’

Gilead wil echtermeer: een deel van
de opbrengst van alle medicijnen die
het Belgisch-Nederlandse bedrijf ont-
wikkelt, endatgedurendetien jaar. ‘Dat
is veel te lang’, vindtWigerinck. ‘En de
pijplijnwaartoedeAmerikanentoegang
hebben, is veel te breed.’

Ja,Galapagoszalerzonder twijfeleen
duizelingwekkendbedragvoorkrijgen,
maarwatdoe jedanmetaldatgeld?Het
is niet zo dat omdat je veelmeer geld in
het onderzoek kunt steken, er ook veel
meeruitkomt.Erbestaat volgensWige-
rinckgeenlineairecorrelatie tussengeld
en research. ‘Zowerkt het niet.’

Wigerinck voelt zich in hetmanage-
mentteam geïsoleerd. Zijn stelling: als
de data van filgotinib goed zijn, kan
Galapagos de klus tochwel in zijn een-
tje afronden? Dat is het dramamet de
Europese farma, vindt hij: alle onder-
zoeksafdelingen gaan hier dicht. ‘Wij
zijn best in staat op ons eentje uit te
groeien tothet grootste farmabedrijf in
Europa.’

Maardechefonderzoekmagdangeen
fan zijn van de dealmetGilead, hij is er
ookdemannietnaaromzo’ngroteover-
eenkomst te blokkeren.
Het is een delicate kwestie. Van de

Stolpe is er chagrijnig over.

‘O’Daykomtnaar
óns toe. Tof’

Degoederesultatenvanfilgotinibbren-
gen de gesprekken met Gilead in een
stroomversnelling. Het project krijgt
de codenaamEagles.
Demaandag na the call komen Andy

Dickinson én Dan O’Day aan in Brus-
sel. Van de Stolpe is in zijn nopjes:
‘O’Day vindthet ergbelangrijkomnaar
ons toe te komen in plaats vanwij naar
hem.Dat vindenwij heel tof.’
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Alle vijf zitten ze op een andere loca-
tie.VandeStolpe inzijnLeidse landhuis
Rhijnhof,PietWigerinck inzijnwoning
inhetBelgischeRumstenAndreHoeke-
maineenZwitsersskioord. ‘Ditzoubest
wel eens een best in class-drug kunnen
zijn’, juicht operationeel directeur Fili-
usvanachterzijnkeukentafel. ‘Deveilig-
heid lijkt super.’
De telefonische vergadering — the

call, zoals hij nadien is gaan heten—
verloopt rommelig, niet hetminst door
VandeStolpeshondBeer,diemeerdere
keren door het gesprek heen blaft om-
dathijnaarbuitenwil of juistweernaar
binnen.Geduldigstaatzijnbaastelkens
op van tafel om aan de wensen van de
viervoetergehoor tegeven.Niemandre-
ageert. Iedereen is zo langzamerhand
aanBeersbijrol tijdenstelefoongesprek-
kengewend.
Wat ook niet helpt: Abi-Saab moet

alle resultatenvandeklinischeproefuit
het hoofd opdreunen.HetGilead-team
waarvanhij zojuist de cijfers kreeg, wil-
dehemuitveiligheidsoverwegingenniet

“
‘Tien jaar?Veel te lang,
endepijplijnwaartoe
Gilead toegangheeft,
is veel te breed’

“
‘Ik benerhelemaal
vanovertuigddat
we samendewereld
kunnen veroveren.
Maarmet jullie
huidigebodga ikniet
mijnhandtekening
zetten’

PietWigerinck, chef onderzoek

Onno van de Stolpe

B
E
E
LD

:P
A
T
R
IC

K
P
O
S
T
/
B
E
E
LD

B
E
W

E
R
K
IN

G
:F

D
S
T
U
D
IO

pagina 10, 20-07-2019 © Het Financieele Dagblad



a Vervolg van pagina 11

’s Avonds dineert Van de Stolpemet de
kersverse baas van Gilead in het twee-
sterrenetablissement SeaGrill in Brus-
sel.Zezitten ineenaparthoekje.Ophet
menu: tarbot invarkensblaas,metport-
wijn, cognac, grijze garnalen, zwarte ra-
dijs, noot, emmentaler en cantharel. Er
ismeteeneenklik tussenbeideceo’sen
zeblijventotnaelvenaantafelzitten.De
vreesvooreenovernameebtwegbijVan
de Stolpe. ‘O’Day heeft dergelijke plan-
nenniet’, bliktVandeStolpeenkeleda-
gen later terug. ‘Ikgeloofnietdathijdat
zoofficieelzoubevestigenalshijandere
dingenbeoogt.’
AndreHoekema eet dezelfde avond

verderopindestadmetAndyDickinson:
rauwe garnalen, ophet bord gegaard in
een bedje van bloedhete pasta. Een cu-
linair waagstuk, zo blijkt in de loop van
de nacht. De chief business officer van
Galapagos isdevolgendedagdoodziek.

OndertussenhoudtGalapagosdege-
sprekkenmet ‘Gaja’ gaande omGilead
totspoedaantezetten.MaarVandeStol-
pebeseft:alsbeidedealsnietdoorgaan,
iszijn ‘verdedigingsmuur’ tegenoverna-
mesmislukt.

‘Theone
andOnno’

Diezelfde week leidt de publicatie van
de resultaten van filgotinib tot euforie
op de beurzen vanAmsterdam, Brussel
en New York. Het aandeel Galapagos
schiet vrijdag 29maart met meer dan
20%omhoog. Inééndagstijgtdebeurs-
waardevanhetbedrijfmet€1,1mrd, tot
€5,7mrd.OphetNederlandsebeleggers-
forumIEXwordtVandeStolpedehemel
in geprezen: ‘TheoneandOnno’.

BijGalapagosknallendechampagne-
kurken.De topmanzelf ontvangt dood-
leuk zijn tienerzoonmet dertig andere
scholiereninhet laboratoriuminLeiden
enkijkt alweer verder: ‘Dieerkenning is
leuk,maar dat is de korte termijn.We
zijneerderalmeerdan€5mrdwaardge-
weest.Dit is nogmaarhet begin.’
Gedurende demaand april gaan de

gesprekkenmet Gilead onverminderd
verder.TussendoorneemtVandeStolpe
de twijfelendePietWigerinckmeenaar
hethoofdkantoorvanGileadvlakbijSan
Francisco, indehoophemietsmilder te
stemmenoverdesamenwerking.Wige-
rincks zorg dat Gilead in de keuken zal
willenmeekoken, blijkt onterecht. De
kokmag volledig zelf zijn gerechtenbe-
palen, zowordthembezworen.
Toch begint ook Van de Stolpe zich

zorgentemaken.Wantoverdeolifant in
dekamer,desomgelddieGileadbereid
is op tafel te leggen, is nog niet gespro-
ken.Datmaakthemnerveus.Eenonder-
grensheefthijnietgegeven,maarVande
Stolpe rekent op zijnminst opmeerde-
remiljarden.DeAmerikanen latenech-
teromfloerstblijkendathetbedragmis-
schienniet zal zijnwathij beoogt.

‘Not “a”billion’
Bij een van de eerste gesprekken doet
zich een bijna niet te bevattenmisver-
standvoor.AndyDickinsonspreektover
een significant voorschot. ‘It’s not going
tobeabillion’, zegthij tijdenseentelefo-
nischoverleg.BijGalapagosverstaanze
iets anders: ‘Eight billion’. De volgende
dagspreekthetGalapagos-teamhemer
opnieuw over aan. Dickinson houdt de
boot af. Naar eigen zeggen zei hij: ‘Not
“a”billion.’

Hijprobeertzicherwellichtuit tepra-
ten,denktVandeStolpedevolgendedag.
Maar het is hem duidelijk dat Gilead

meer dan $1mrd voorschot wil geven,
zodat Galapagos nooitmeer voor kapi-
taal naar debeurshoeft.

Behalvegeldisereenverschil vanme-
ningoverdecommerciëlerechtenopfil-
gotinib inEuropa.Galapagoswil zoveel
mogelijkvandeverkoopvandereumapil
ineigenhandenkrijgenvoorbelangrijke
landenzoalsDuitsland, Italië,Frankrijk,
SpanjeenhetVerenigdKoninkrijk.Maar
Gilead is ook hier aan het terugkrabbe-
len. ‘Inaldie landenwillenzedeco-mar-
ketingblijvendoen.Datwil indepraktijk
zeggen dat we in heel wat beslissingen
niet veel te zeggen zullen hebben’, zegt
VandeStolpe.
Het wordt 1 mei. ‘Ik ben eerlijk ge-

zegd een stukminder optimistisch ge-
worden’, laat Van de Stolpe in vertrou-
welijke kring weten. De Amerikanen
lijken steedsmeer aan te sturen op een
deal waarin beide partijen water bij de
wijnzullenmoetendoen.Zezeggendus
niet:wewillenkostewatkostdatdiedeal

er komt. En intussen heeft Gilead zicht
gekregenopalle ingrediëntenindekeu-
kenvanGalapagos.Decasevooreenac-
quisitie lijkt gemaakt.

Omhetopz’nVlaamstezeggen: isde
kat niet bij demelk gezet?

VandeStolpemaaktzichgeenillusies.
‘Als we niet over die deal in gesprekwa-
rengegaan,wasGileadongetwijfeldmet
een overnamebod gekomen. Dat is het
strategischespeldatwordtgespeeld.’De
ceo,dieooitdeElfstedentochtvolbracht,
sluit niet uit dat als de bredere alliantie
niet doorgaat, er alsnog een overname
komt.Maardanniet in2019. ‘Gileadzal
erevenmeewachten,envolgendjaarko-
menzedan terug.’

‘Misschienmoeten
wemetDangaan

praten’
De grote teleurstelling komt halverwe-
gemei. In het voorstel van de Amerika-

nen zit een voorschot datmiljarden la-
ger is danwat Galapagos in gedachten
heeft. Als het biotechbedrijf dat bedrag
vervolgens van tafel veegt en een tegen-
voorsteldoet, isGileadmisnoegd.Beide
teamsmaken elkaars waarderingsmo-
dellenmet de grond gelijk. Alleen al de
moleculenuitGalapagos’ultrageheime
onderzoeksprogrammaToledo, die al-
lerleiontstekingsziektesbestrijden,zijn
$1mrdwaard, vindtVandeStolpe.

OperationeeldirecteurFiliusbaalt:hij
voelt zichniet serieusgenomen.Ookde
ervarenrotHoekema,eenbiochemicus
met twintigpatentenopzijnnaam,kan
het paternalistische toontje van de big
pharma-partij niet waarderen. Beiden
zijn boos. ‘Misschien moeten we met
Dan gaan praten’, geeft Van de Stolpe
als suggestie aanDickinson.
Enkele dagen later landt O’Day van-

uit Zurich op Schiphol-Oost. De hoog-
steman vanGilead zit er rond hetmid-
daguur samenmetVande Stolpe inhet
chique corporate center. Ze hebben een
gesprek van drie kwartier. ‘Er zit een
enorme gap tussenwat jullie willen be-

talen enwijwillenhebben’, zegt Vande
Stolpe. ‘Ikbenerhelemaalvanovertuigd
datwesamendewereldkunnenverove-
ren,maarmet jullie huidige bod ga ik
nietmijnhandtekening zetten.’

Derelatie tussenbeidetopmannenis
bijzondervriendelijk.Deonderlingeche-
mie zit goed,heel andersdanbij onder-
handelingenmet sommige farmareu-
zen in het verleden. Van de Stolpe voelt
dateendealvoordeGilead-topmanheel
belangrijk is. De Texaanmet Iers bloed
zegt niet dat hij de kloof kan overbrug-
gen,maar laat doorschemeren dat hij
nogruimteheeft. ‘Laatonsnauwincon-
tact blijven.Ditmagniet te langduren.’

‘Tijd voor een
bankier’

Op22meitelefoneertVandeStolpenaar
zijn voorzitter van de raad van commis-
sarissen, Raj Parekh. Deze Brit enChel-
sea-fanisal jarenlangeenvertrouweling
van deGalapagos-ceo. Parekh zegt dat

“
‘Waaromniet een
bredere alliantie
met onsoverwegen
in ruil voor eenniet-
aanvalspact?’

“
‘Vroegerhaddenwe
een vijand vanbuiten.
Nunietmeer.
Het is zelfs de vraag
of de vijandniet
binnenin zit’
PietWigerinck
chef onderzoek Galapagos

Andy Dickinson
tweedeman Gilead

d
RobdeLange is algemeen verslaggever
vanHet FinancieeleDagblad.
PietDepuydt is
verslaggever
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De groei van Galapagos
Beurskoers in €

22 november
Significante
verbetering
reumamedicijn
en in gesprek
met partijen

29 februari
Deal met Abbott
(later AbbVie) over
reumamedicijn
filgotinib

15 april
Aanvraag
beursnotering
op Nasdaq

25 september
AbbVie ziet af van
kopen filgotinib

12 december
Samenwerking met
Gilead over filgonitib

7 maart
Galapagos komt
in BEL-20

29 maart
Filgotinib
doorstaat
laatste test

15 juli
Nieuwe deal met
Gilead over filgotinib

8 juni
Galapagos komt
in AEX-index

het nuwellicht tijd is een bankier in te
schakelen.

Ook hetmanagementteam vindt dat
een goed idee. ‘Als die bankiermet een
vergelijkbarewaarderingals onsmodel
komt, kandatO’Daymunitie geven om
bij zijn rvc een hoger voorschot te clai-
men’,zegtHoekema. ‘Datklinktaardig’,
antwoordtVandeStolpe. ‘Maarschieten
weonszelfniet indevoetalsdiebankier
opeenlagerbedraguitkomt?Dankanik
nietmeer tegen onze commissarissen
zeggen:ditvoorstelvanGileadisvoorons
onacceptabel.’
Ook PietWigerinck is sceptisch. Gi-

lead loopt tegen een psychologische
barrièreaan, ziethij.Galapagos isopde
beurs bijna €6mrdwaard. DeAmerika-
nenzullennietveelmeerdandehelftvan
demarktwaardewillengevenzonderGa-
lapagosover tenemen.Misschiengaan
zedaarnognetwatoverheen,maardan
heb jehetwel zo’nbeetje gehad.

Iedereen ziet hoemoeilijkhet is.
DeAmerikaansebankMoelis&Co,die

bijveelgrotefarmatransactiesbetrokken
is,wordt ingeschakeld,samenmetMor-

DeAmerikanenkomenondertussen
meteennieuwvoorsteldatnogeenstuk
lager ligtdande$3,95mrd.VandeStol-
pevoeltdatzijnmanagementteamtwij-
felt: sommigenwillentoehappen,hijzelf
houdtvoetbij stuk.Op18 juni iseenver-
gaderinggeplandmetderaadvancom-
missarissenvanGalapagos.Daarwilhij
groen lichtkrijgenvoorhet ‘wegloopbe-
drag’ van $3,95mrd, voorminder doet
hijhetniet.Maardanmoethij eerst zijn
voltallige directie op één lijn krijgen.

Dat lukt hem.Maar de bijeenkomst
met de raad van commissarissen ver-
loopt uiterstmoeizaam. Veel rvc-leden
hebbenbezwaren, zevoelenzichonvol-
doende geïnformeerd.Waarom is die
$3,95mrdzo’nheiligbedrag? Iseen iets
lagere somniet ook acceptabel?

Detwijfel slaat toe. Is zo’nbredereal-
liantie eigenlijkwel eengoed idee? ‘Dit
bedrijf staatnual invuurenvlam’,klinkt
het. ‘We zijn in een ongelooflijk tempo
aan het groeien, we nemen als gekken
nieuwemensenaan, erwordt volopop-
geschaaldomdeverkoopvanfilgotinib
ingoedebanente leiden.Alleswatdaar-
bij komt, is een risico.’

VandeStolpemaaktduidelijkdat de
klok tikt. Gilead wil nog deze week een
akkoord. De term deal fatigue (onder-
handelingsmoeheid) is al door Andy
Dickinson gebruikt.Woensdag 19 juni
komtdeGilead-managernaarBelgiëom
devolgendedaghet feest voorhet20-ja-
rigbestaanvanGalapagosbij tewonen.
‘Hijwil tot eenhandshakekomen’, zegt
Vande Stolpe. ‘Het is nu of nooit.’
Na een lange discussie gaat de raad

van commissarissen akkoordmet het
‘wegloopscenario’.

‘$3,95mrdof
anders niets’

VandeStolpebeltmetDanO’Dayenlicht
zijn laatstevoorstel toe:het is$3,95mrd
ofandersniets.O’Daybedankthemvoor
deduidelijkheid,Dickinsonzit intussen
al in het vliegtuig naar Brussel. De vol-
gendedaggaatHoekemametDickinson
lunchen,waarbijdeAmerikaanaangeeft
dat hij akkoord ismet het voorschot en
dat ze voor circa $1mrd aandelen wil-
lenkopen,maardatGalapagosminder
royalty’s zal krijgen op de verkoop van
demedicijnen.Hoekemageeftgeenkik
engeeft deboodschapdoor aanVande
Stolpe.
Op 20 juni rijdt Van de Stolpe aan

het eind van demiddag vanuit Leiden
naar kasteeldomeinWolvenbos in het
VlaamseKapellenvoorde20-jarige ver-
jaardagsparty van Galapagos. Er staan
950mensenopde gastenlijst.Hij heeft
die ochtendmet rvc-voorzitter Parekh
gebeldoverdesituatie.ParekhgeeftVan
deStolpemee tochnogwatwaterbij de

wijn tedoenomderelatie in iedergeval
een goede start te geven.
Op de ring rond Antwerpen is het

een drukte van vanjewelste en de top-
man van Galapagos komt bijna te laat.
Voor het feest begint, heeft hij nog een
vergaderingmetAndyDickinsonineen
zaal vanhetkasteel,uitkijkendoverhet
feestterrein. Dickinson legt de positie
vanGilead nogmaals uit en vraagt of er
wat aande royaltypercentageskanwor-
den gedaan.

VandeStolpe juicht inwendig.Het is
voor hem duidelijk, de deal is binnen
handbereik, Dickinson zal niet meer
vandeonderhandelingstafelweglopen.

‘Latenwehet
verschil delen’

De topman van Galapagos geeft zich
niet zomaar gewonnen en probeert op
de royalty’s nog iets tewinnen.Waarop
Dickinsonvoorstelt een lagerbedrag te
betalenaanGalapagosalshetmedicijn
tegen longfibrosewordt goedgekeurd.

Ze zijn nog slechts enkelemiljoenen
dollars van elkaar verwijderd. ‘Let’s
split the difference’, zegt Van de Stolpe.
Dickinson gaat akkoord, ze schudden
elkaar dehand en trakteren zichzelf op
een biertje. Van de Stolpe trekt daarop
zijn smoking aan en gaat het feestge-
druis in.

De juridische afronding van de deal
laat de topman vanGalapagos over aan
anderen. Hij vertrekt voor tien dagen
naar Rwanda. ‘We gaan naar het Ak-
agera-reservaat,hetoudstewildparkvan
Afrika. Maar het zal een werkvakantie
worden.’

Dehaaizaldekleinevis tien jaar lang
ongemoeid laten. Dat lijkt lang,maar
geeftGalapagosde jagerniet teveel toe-
gang tot alle huidige en toekomstige
kroonjuwelen? Is er, kortom, eigenlijk
niet tochsprakevaneenovername,ofop
z’nminst een serieuze aanzet daartoe,
vermomdals samenwerkingsverband?
VandeStolpe, stellig: ‘Dit isechteensu-
perdeal. Ongekend indebiotech! En ik
kan nauwelijks een jaar vooruit kijken,
dus zeker geen tien. Tegen die tijd ben
ik zeventig!’

ganStanley.Zetoverennieuwemodellen
uithunspreadsheets,bedenkencreatie-
veclausulesenhangenprijskaartjesaan
mogelijkeopbrengsten inde toekomst.
Maar de Gilead-mensen blijken harde
onderhandelaars. Op 9 juni wordt het
voorlopig laatstevoorstelvanGalapagos
afgewezen.
Voor het eerst is Van de Stolpe echt

somber. Om tijd te winnen speelt hij
met de gedachte de onderhandelingen
nade zomer voort te zetten.

‘Deal fatigue’
DanmaaktBartFiliuseennieuwmodel
opbasisvantoekomstige inkomstenuit
medicijnen en komt uit op $3,95mrd
voorschot en $1mrd om aandelen van
Galapagos tekopen.VandeStolpe: ’La-
gerga ikniet,dus latenwedatmodelaan
Gilead presenteren als onswalk away
scenario.’HoekemamagdataanDickin-
son gaan vertellen, in hetzelfde restau-
rantvandefatalegarnalenopeenbedje
vanpasta. Dat gebeurt op 14 juni.
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De tegenspeler

DanielO’-
Day staat
pas sinds

maart aanhet
roer vanGilead,
maar is al dertig
jaar actief inde
sector. Voordathij
bijGileadaande
slag ging, leidde
hij farmareusRo-
chePharmaceuti-
cals.Dedealmet

Galapagos is zijn
eerstewapenfeit.
Vanaf huneerste
ontmoetingklikte
hetmetOnno van
deStolpe. ‘Onno
isheel pragma-
tisch. Bovendien
heeft hij humor.
Wehebben veel
lolmet elkaar’, zei
O’Day eerderdeze
week inhet FD.

DanO’Day
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