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FlandersBio-voorzitter Patrick De Haes en FlandersBio-directeur Ann De Beuckelaer openden eind mei
met een Bell Ceremony niet alleen de Europese aandelenmarkt NYSE Euronext, maar gaven daarmee
ook het officiële startsein voor het jaarlijkse FlandersBio-congres Knowledge for Growth.

Maar liefst elfhonderd biotechnologie professionals van ruim driehonderd
verschillende bedrijven reisden dit jaar af naar Gent voor de negende editie
van Knowledge for Growth. Het is met dat bezoekersaantal nog altijd het
grootste biotechnologiecongres van Europa.

Fondsenwerving
Centraal thema dit jaar was ‘New Business Models creating Companies for
the Future’. Dat thema was niet voor niks gekozen. Het moest een meer
diepgaand inzicht verschaffen in nieuwe business modellen voor de life
science en biotechnologiebedrijven die lid zijn van FlandersBio. Onderwerpen als onderzoek en financiering, financiële markten, internationaal ondernemen en creativiteit passeerden gedurende de dag de revue via keynote
speeches, workshops en informatiesessies. Ook de (bedrijven)expositie met
meer dan honderd standhouders stond in het teken van dit onderwerp. De
innovators lieten zich tenslotte zien via honderdzestig posterpresentaties.
‘Biotechnologiebedrijven zijn in feite constant bezig met het werven van
fondsen’, stelt De Haes. ‘Zij hebben continu behoefte aan nieuwe middelen
om de kloof tussen innovatie en praktijk te overbruggen.’ En het huidige
financiële klimaat is taai voor de leden van FlandersBio die actief zijn in
witte, rode en groene biotechnologie.

Institutionele beleggers
Bernard Coulie van biofarmaceut ActoGenix bevestigt het beeld dat het
steeds moeilijker is om financiering te verkrijgen. ‘In het verleden kon een
bedrijf als het onze beursgenoteerd worden. Vandaag de dag is dat zelfs
niet eens een optie meer. Institutionele beleggers zijn voorzichtiger gewor-

den. Bovendien zijn venture capital bedrijven als KBC Private Equity en ING
verdwenen uit het speelveld.’ Johan Cardoen, chief executive officer van het
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) pleit desondanks voor het op peil
houden van het innovatieniveau. ‘De enige kans om te overleven is blijven
innoveren. Door het gebrek aan durfkapitalisten en institutionele beleggers
speelt de overheid meer dan ooit een belangrijke rol.’

Ledengroei
Een krachtige onderneming is bij dit alles volgens Jan Dekerpel – biotech
analyst bij KBC Securities –van ongekend belang. ‘De kosten van onderzoeksactiviteiten blijven toenemen. Dit dwingt bedrijven vaak al in een
premature fase van het onderzoek partner(s) te zoeken en daardoor geven
zij vaak al een deel van het intellectueel eigendom of andere zaken weg.
Een voorbeeld hiervan is Galapagos, dat de steun van het Amerikaanse Abbot Laboratories heeft gezocht. Bij andere gevallen zie ik dat bedrijven die
zelfstandig willen blijven genoodzaakt zijn minder te besteden aan onderzoeksactiviteiten, omdat ze hun uitgaven moeten beteugelen.’
Met de koppeling van een groot aantal nieuwe bedrijven als een van de resultaten van het congres, kijkt Ann De Beuckelaer tevreden terug op Knowledge for Growth. ‘Een centrale pijler van onze missie bij FlandersBio is het
ondersteunen van samenwerking tussen individuen en bedrijven. Dit doen
wij nog altijd met toenemend succes. Het afgelopen jaar hebben wij enkele
tientallen nieuwe leden mogen verwelkomen en wij verwachten dat ook
komend jaar nieuwe leden zich zullen aanmelden. Wij zijn dan ook trots op
de belangrijke bijdrage die wij aan het succes van onze leden, de life science
en biotechnologiesector in Vlaanderen kunnen en mogen leveren.’
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