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Herstel bij Pharming overtuigt
beleggers niet
Thieu Vaessen 28 okt

De hernieuwde groei schrijft Pharming toe aan een toename van het aantal patiënten dat het geneesmiddel Ruconest
gebruikt.  Foto: ANP
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De omzet van biotechbedrijf Pharming groeit weer, maar het groeitempo is te
laag om beleggers te overtuigen. Na publicatie van de kwartaalcijfers verloor
het aandeel Pharming PHARM €0,77 -4,73%  ruim 8% op €0,72. Begin dit jaar
noteerde Pharming nog op €1,22.

De omzet van Pharming steeg in het derde kwartaal met 6% tot $52,9 mln.
Financiële analisten hadden op een hoger bedrag gerekend. Over de eerste
negen maanden is nog altijd sprake van een omzetdaling, van $151,9 mln naar
$146,1 mln. Vooral in het eerste kwartaal dit jaar had Pharming last van de
coronapandemie, waardoor veel artsenpraktijken in de Verenigde Staten
gesloten bleven. Het overgrote deel van zijn omzet realiseert het bedrijf in de
VS.

Meer concurrentie
De groei in het derde kwartaal schrijft Pharming toe aan een toename van het
aantal patiënten dat het geneesmiddel Ruconest gebruikt. Ruconest is het enige
goedgekeurde medicijn van Pharming en is bestemd voor patiënten met angio-
oedeem, een zeldzame aandoening waarbij het weefsel in het gezicht of andere
lichaamsdelen plotseling kan gaan zwellen.

Beleggers maken zich al langer zorgen over stagnatie bij Pharming. De
concurrentie is toegenomen door de introductie van enkele nieuwe
geneesmiddelen tegen angio-oedeem.

Investeringen drukken bedrijfsresultaat
Pharming zoekt een oplossing door te investeren in nieuwe inkomstenbronnen.
Maar de investeringen drukken zwaar op de winst. In het derde kwartaal boekte
Pharming een negatief bedrijfsresultaat van $1,9 mln. Dat komt volgens
Pharming vooral door een betaling van $13,1 mln om de rechten op een
experimentele gentherapie tegen angio-oedeem te verwerven. De gentherapie is
nog ver verwijderd van goedkeuring.

https://beurs.fd.nl/noteringen/96535/pharming/koersen
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Op kortere termijn verwacht Pharming meer van het nieuwe medicijn leniolisib
dat eind volgend jaar op de markt kan komen, indien een lopend onderzoek
positieve resultaten oplevert. Leniolisib is bestemd voor patiënten met APDS,
een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. Goedkeuring van het
medicijn kan Pharming 'een transformerend commercieel perspectief'
opleveren, aldus ceo Sijmen de Vries van het bedrijf.


