
 
 

 

Twijfel over leukemie-medicijn 

 raakt Kiadis hard 
Gepubliceerd op 01.11.2019 in Het Financieele Dagblad 

• Belangrijkste kandidaatsmedicijn van Amsterdams bedrijf komt voorlopig 
niet op de markt 

• Koers van Kaidis is gehalveerd; topman Arthur Lahr is onbereikbaar voor 
commentaar 

• De onderneming moet op zoek naar nieuw kapitaal om 
vervolgonderzoek te financieren 

Dromen van een notering aan de Amerikaanse Nasdaq-beurs is voor Kiadis 
Pharma niet meer aan de orde. De situatie van het Amsterdamse biotechbedrijf 
is veel te penibel geworden, nu de onderneming deze maand moest melden 
dat zijn belangrijkste kandidaatsmedicijn voorlopig niet op de markt komt. 

De teleurstelling van beleggers komt tot uitdrukking in de beurskoers. Sinds de 
noodtijding van half oktober is de waarde van het aandeel Kiadis meer dan 
gehalveerd, van ruim €5 per aandeel tot €2,16. De beurswaarde van het 
biotechbedrijf bedraagt nog maar €64 mln. Dat is nauwelijks meer dan de 
kaspositie van €62,7 mln per 30 juni dit jaar. 

Kwetsbaarder dan Galapagos 

De koersval onderstreept nog eens dat het ontwikkelen van nieuwe medicijnen 
een riskante business is, met een grote kans op tegenvallers. Andere 
biotechbedrijven met een beursnotering in Amsterdam, zoals Pharming in een 
verder verleden, kunnen erover meepraten. 

Zelfs het succesvolle Galapagos met zijn beurswaarde van €10 mrd is met 
veelbelovende onderzoeken gestart, die uiteindelijk toch op niets zijn 
uitgelopen. Deze week nog meldde de Leidse onderneming dat het onderzoek 
naar een geneesmiddel tegen ernstige eczeem wordt gestaakt. Testen bij 
patiënten leverden te weinig positieve resultaten op. Het verschil met Kiadis is 
dat Galapagos een brede pijplijn heeft met veel kandidaatsmedicijnen, 
waardoor het staken van dit ene programma geen noemenswaardig effect 
heeft op het toekomstperspectief voor het bedrijf. 

  



 
 

Stamceltransplantaties 

Dat is anders voor Kiadis. De onderneming moet het hoofdzakelijk hebben van 
zijn belangrijkste experimentele medicijn, Atir101 geheten. Het gaat om een 
middel dat de kans op succes van stamceltransplantaties bij leukemiepatiënten 
moet vergroten. De afhankelijkheid van dit ene middel maakt Kiadis kwetsbaar 
voor tegenvallers. 

Het slechte nieuws van twee weken geleden kwam niet helemaal als een 
verrassing. In juni moest Kiadis al bekendmaken dat de toelating van Atir101 
tot de Europese markt vertraging had opgelopen, omdat de toezichthouder 
EMA niet overtuigd was van de meerwaarde van het medicijn. Het aandeel 
kreeg toen al een klap. Financiële analisten verlaagden hun prognoses. 

Twijfels zijn groot 

En deze maand maakte Kiadis dus bekend dat het bedrijf zijn ambitie om 
Atir101 op de Europese markt te introduceren, voorlopig helemaal opgeeft. De 
twijfels bij de EMA zijn kennelijk te groot. Het bedrijf doet pas een nieuwe 
poging als de resultaten bekend zijn van een groter onderzoek onder 250 
patiënten. De recrutering van patiënten loopt nog. 

De grote vraag is natuurlijk of Atir101 in tweede instantie wel kan overtuigen. 
De kans op een positief antwoord is volgens analisten van zakenbank NIBC 
afgenomen tot naar schatting 60%. Voorheen gingen ze nog uit van 90% kans 
op goedkeuring. 

Topman Lahr op reis 

Topman Arthur Lahr van Kiadis was deze week niet beschikbaar voor 
commentaar. In het verleden wist de ceo vaak wel tijd te maken voor 
journalisten, maar nu liet Kiadis weten dat Lahr een druk reisprogramma heeft 
en 'helaas' niet beschikbaar is voor het beantwoorden van vragen. 

Lahr staat voor de lastige taak nieuwe financiering te vinden. De huidige 
kaspositie is alleen toereikend om het lopend onderzoek tot halverwege 
volgend jaar te financieren. Beleggers en financiële analisten vrezen een 
emissie van nieuwe aandelen die tot een grote verwatering voor de zittende 
aandeelhouders zal leiden. 

  



 
 

Waardering voor tweede middel 

Een lichtpuntje is dat na de tegenvallers voor Atir101 met meer waardering 
wordt gekeken naar een tweede, experimenteel middel van Kiadis, eveneens 
gericht op verbetering van stamceltransplantaties. Een eerste patiëntenstudie 
moet volgend jaar beginnen. 

 

Koers Kiadis Pharma 

Effekt2000 heeft het aandeel op 12 april 2018 gekocht voor € 9,25 en verkocht 

op 10 oktober 2018 voor € 13,76. Na verkoop is de koers van het aandeel Kiadis 

Pharma enorm gezakt: 

 

 


