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OncoMethylome realiseert alle commerciële doelstellingen
voor 2006;
Financiële resultaten van 2006 conform de verwachtingen
Luik (België) – 27 maart 2007, 8:00u– OncoMethylome Sciences publiceert
vandaag zijn resultaten voor het boekjaar dat op 31 december 2006 werd
afgesloten.
Belangrijkste operationele mijlpalen in 2006
–

–
–

–

Alle operationele doelstellingen voor 2006 werden bereikt.
o Prostaatkankertest op basis van urinestaal in licentie gegeven aan Veridex
LLC, een bedrijf van Johnson & Johnson
o Samenwerking met Schering-Plough op het vlak van gepersonaliseerde
behandelingen uitgebreid tot andere gebieden dan hersenkanker
o Gebruik van de farmacogenomische MGMT-methylatietest, in een multicenter klinische studie bij patiënten met hersenkanker, werd aangevangen
in Europa en de Verenigde Staten
Notering van het OncoMethylome-aandeel op Eurolist by Euronext Brussels en
Amsterdam, waardoor de liquiditeitspositie steeg met EUR 25,3 miljoen
Uitbreiding van de productontwikkelingscapaciteit, met 70% meer werknemers in
dienst, en aanzienlijke uitbreiding van R&D-laboratoria in Luik en Leuven (België)
en Amsterdam (Nederland)
Indiening van negen nieuwe patenten, waardoor de patentenportfolio van
OncoMethylome werd uitgebreid tot meer dan 30 patenten families die
methylatiemeettechnieken en honderden gevalideerde methylatiemerkers voor
kankerdiagnose en -prognose bestrijken

Financiële mijlpalen van 2006
Kerncijfers (in duizenden euro's, behalve aantal aandelen en gegevens per aandeel):
Per of voor het boekjaar dat werd afgesloten
op 31 december

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsresultaat (EBIT)
Nettoresultaat
Resultaat per aandeel (€)
Aantal uitstaande aandelen
Geldmiddelen en kasequivalenten

2006

2005

2.771
-7.842
-7.368
-0,71
10.450.954
32.809

3.081
-4.338
-4.282
-0,70
6.109.880
9.421

Bedrijfsopbrengsten
In overeenstemming met de opbrengstverwachtingen van 31 augustus 2006
bedroegen de opbrengsten voor 2006 EUR 2,771 miljoen, tegenover EUR 3,081
miljoen in 2005. De commerciële opbrengsten, die in zowel 2006 als 2005 het

grootste deel van de opbrengsten van OncoMethylome vertegenwoordigden,
bestaan voornamelijk uit aanbetalingen en mijlpaalbetalingen van de commerciële
partners Schering-Plough en Veridex LLC; het bedrag en tijdstip van de commerciële
opbrengsten zijn dus onregelmatig. De overheidssubsidies stegen van EUR 0,6
miljoen in 2005 tot EUR 1,1 miljoen in 2006.
Kosten en rentabiliteit
In juni 2006 voltooide OncoMethylome zijn beursgang, die bedoeld was om een
uitbreiding van zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te financieren. Deze
uitbreiding begon in de tweede helft van 2006. De bedrijfskosten over het volledige
jaar stegen aanzienlijk in 2006, voornamelijk als gevolg van de extra uitgaven voor
onderzoek en ontwikkeling, die 82% van alle bedrijfskosten uitmaakten. De
onderzoeks- en ontwikkelingskosten omvatten interne laboratoriumactiviteiten,
externe samenwerking op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, en klinische
studies voor productontwikkeling en wettelijke registraties. De bedrijfskosten stegen
van EUR 7,3 miljoen in 2005 tot EUR 10,6 miljoen in 2006.
Cash positie
In 2006 haalde OncoMethylome EUR 31,3 miljoen op via de uitgifte van nieuwe
aandelen, inclusief zijn beursgang in juni waarmee EUR 25,3 miljoen werd
opgehaald. De geldmiddelen en kasequivalenten van OncoMethylome stegen van
EUR 9,4 miljoen op 31 december 2005 tot EUR 32,8 miljoen op 31 december 2006.
De netto cash burn steeg van EUR 4,1 miljoen in 2005 tot EUR 5,2 miljoen in 2006.
Vooruitzichten voor 2007
–
Mogelijk blijven de opbrengsten van OncoMethylome onderhevig aan periodieke
schommelingen als gevolg van de afhankelijkheid van het bedrijf van
mijlpaalbetalingen van commerciële partners.
–
Er worden nog meer commerciële deals verwacht in 2007, voornamelijk op het
vlak van colorectale kanker en gepersonaliseerde behandelingen.
–
OncoMethylome verwacht in de nabije toekomst twee contracten af te sluiten
voor de lancering van producten via in de Verenigde Staten gevestigde
dienstverlenende laboratoria.
–
De uitbreiding van het personeelsbestand vond voornamelijk plaats in de tweede
helft van het jaar, waardoor de bedrijfskosten naar verwachting zullen stijgen in
2007; er wordt echter verwacht dat het personeelsbestand in 2007 minder snel
zal groeien dan in 2006.
"2006 was een zeer succesvol jaar voor OncoMethylome. Wij hebben alle
commerciële doelstellingen bereikt die wij onszelf hadden opgelegd en onze
aandeelhouders hadden beloofd, met name de commerciële aankondigingen met
Veridex (Johnson & Johnson) en Schering-Plough. Daarnaast hebben de
beursnotering en de uitbreiding van de laboratoria in Luik en Amsterdam ons
concurrentievermogen versterkt", aldus Herman Spolders, CEO van OncoMethylome
Sciences. "Wij verwachten dat dit positieve momentum zal aanhouden in 2007, met
nieuwe commerciële aankondigingen en mogelijke productlanceringen die een
weerspiegeling zijn van de belangrijke vooruitgang die wij hebben geboekt op het
vlak van onze ontwikkelingspijplijn."
Toelichtingen van de commissaris-revisor
De financiële informatie in dit persbericht is gebaseerd op de geauditeerde
geconsolideerde financiële staten die werden opgesteld in overeenstemming met
IFRS. BDO Atrio Bedrijfsrevisoren, de externe accountant van OncoMethylome,
voorziet een verklaring zonder voorbehoud af te geven.
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Volledige financiële staten
De volledige geauditeerde financiële staten van 2006 kunnen worden gedownload in
het beleggersluik van www.oncomethylome.com.
Informatie voor aandeelhouders
Het jaarverslag van 2006 kan vanaf 30 april worden gedownload in het beleggersluik
van www.oncomethylome.com. Aanvragen voor een gedrukt exemplaar kunnen per
e-mail worden verzonden naar ir@oncomethylome.com.
Conference call en webcastpresentatie: vandaag om 9:30u
OncoMethylome zal vandaag om 9:30u een conference call houden. Dit gesprek is
open voor het publiek en is via het internet te beluisteren op
www.oncomethylome.com. Als u tijdens het vraaggesprek vragen wilt stellen, belt u
vijf minuten voor het begin van de call in op het nummer +32 2 404 0334. Een
opname van de conference call zal na afloop beschikbaar zijn op
www.oncomethylome.com.
OncoMethylome Sciences
OncoMethylome (Euronext Brussels: ONCOB; Euronext Amsterdam: ONCOA) is een
moleculair diagnosticabedrijf dat gepatenteerde genmethylatietests ontwikkelt om
artsen te helpen op een doeltreffende manier kanker op te sporen en te behandelen.
Meer bepaald ontwikkelt het bedrijf tests die de arts helpen om (i) kanker in een
vroege ontwikkelingsfase op te sporen, (ii) de reactie van een patiënt te voorspellen
op een bepaalde therapie en (iii) de waarschijnlijkheid te voorspellen dat de kanker
terugkeert na een behandeling.
OncoMethylome Sciences heeft 10 producten in ontwikkeling voor toepassing bij een
aantal vaak voorkomende kankers en heeft een sterk track record op het vlak van
partnerships. Het bedrijf werkt samen met toonaangevende internationale
oncologiecentra, waaronder de Johns Hopkins University (VS) en heeft een aantal
commerciële en samenwerkingspartnerships gesloten met Veridex LLC, een bedrijf
van Johnson & Johnson, Schering-Plough Corp., Chemicon International Inc., en
EXACT Sciences Corp. De producten van OncoMethylome zijn gebaseerd op de
methylatietechnologie die door de Johns Hopkins University (VS) werd uitgevonden.
OncoMethylome werd opgericht in januari 2003 en heeft vestigingen in Luik en
Leuven (België), in Durham (VSA, NC), en in Amsterdam (Nederland).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lucija Turcinov
Tel. +32-479-801-902
Lucija.Turcinov@oncomethylome.com
of surf naar: www.oncomethylome.com
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en inschattingen met betrekking tot de
verwachte toekomstige prestaties van OncoMethylome en de markt waar op het bedrijf actief
is.
Dergelijke verklaringen en inschattingen zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen
en beoordelingen van gekende en niet-bekende risico’s, onzekerheden en andere factoren,
die redelijk geacht werden toen ze gemaakt werden, maar achteraf ook onjuist kunnen blijken
te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhankelijk zijn van
factoren die de vennootschap niet onder controle heeft en die achteraf aanzienlijk kunnen
verschillen.
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