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De derde editie van de BB-bakharingdag heeft mij enorm veel deugd gedaan en sterkt mij 
in de overtuiging dat beleggen met een hart geen holle slogan is, maar al jaren door ons allemaal 
samen dagelijks gestalte wordt gegeven. 
En wie er op die zondag 13 augustus bij was, die heeft live geschiedschrijving beleefd, want 

vanaf die dag draagt 100 x π het predikaat van  … ‘warmste beursgetal’ ! 

 
 

 
 

België kent de meest wonderlijke ondernemers en biotechfiguren. 
Rudi Pauwels is one of my heroes. Rudi Pauwels startte zo’n 22 jaar geleden 
Tibotec/Virco. Dit bedrijf lag aan de basis van drie van 's werelds meest gebruikte 
en succesvolste aidsremmers. Rudi Pauwels was ook medestichter van de Belgisch-
Nederlandse biotech-successtory Galapagos. Nadat hij Tibotec/Virco in 2002 had 
verkocht aan de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson, trok Pauwels met zijn 
gezin naar Zwitserland om er te herbronnen. In 2007 mondde dit uit in het bedrijf 
Biocartis en de lancering van Idylla, een mobiel lab dat op basis van bloed, speeksel 
of tumorweefsel snel een breed gamma van ziektes, of zelfs de aanleg tot ziektes, in 
een zeer vroeg stadium kan opsporen en zo veel erger kan voorkomen voor 
patiënten. Rudi Pauwels trekt met Biocartis aan de kar van het geneeskundig model 
van de toekomst : precisiegeneeskunde. De nieuwe kankertherapieën zijn héél erg 
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duur en héél specifiek, dus is het in het belang van zowel de patiënt, als van de 
ziekteverzekering en de producent om meteen de geschikte diagnose te kunnen 
stellen om daarop vervolgens de meest doeltreffende therapie te kunnen enten.    
Biocartis springt met het Idylla-platform ook mee op de trein van het connecteren : 
connecteren met het internet, connecteren met andere Idylla-systemen, connecteren 
met bijvoorbeeld de iWatch als uit Idylla-data blijkt dat zich in een bepaalde regio 
die of die ziekte aan het verspreiden is. Kortom : Biocartis is ook een belegging in                   
‘The Internet of Things’ : alles gaat met alles in connectie staan. Met het Idylla-
platform wil Biocartis aan het forefront staan van het geneeskundig netwerk van de 
toekomst. The Diagnostic Grid, onthou die naam ! 
 

 
 

Het aandelengrafiekje sinds IPO (2015) laat duidelijk zien dat het bedrijf zich nog 
volop aan het ontwikkelen is richting wat het ambieert : een paradigma-shift 
teweegbrengen. Daarom bekommert het zich momenteel niet al te zeer om 
winstgevendheid.  Het wil zo snel mogelijk een zo groot mogelijke kritische massa 
bereiken. Want ja, het bedrijfsmodel moet het hebben van het bekende razor & 

blade model : hoe meer verkochte Idylla-systemen (= eenmalige opbrengst), hoe 
meer cartridges er kunnen verkocht worden (= recurrente inkomsten). En hoe meer 
tests Biocartis kan toevoegen (= hoe uitgebreider het menu wordt), hoe meer die 
recurrente inkomsten aandikken (= sneeuwbaleffect). 
Het razor & blade model ontleent z’n naam aan een bekend producent van 
scheerapparatuur :    
 

 
 

Biocartis is een wonderlijk bedrijf dat je minstens nog enkele jaren de kans moet 
geven om zich internationaal op de kaart te zetten. Dat is mijns inziens ook de reden 
dat oprichter Rudi Pauwels de functie van CEO heeft neergelegd om zich meer op 
de ‘commercie’ te richten. Waar Rudi Pauwels binnenstapt, buigen de leden van 
bestuursraden als hoffelijke knipmessen.  
Ook Peter Piot, nog zo’n ander internationaal erkend Belgisch monument, is 
bestuurder bij Biocartis en kan deuren open. Peter Piot is een wereldvermaarde 
topwetenschapper. Hij ontdekte in 1976 het ebolavirus en verrichtte daarna nog 
belangrijk werk voor de Verenigde Naties in de strijd tegen AIDS. Peter Piot zal 
wegens zijn grote internationale faam een grote toegevoegde waarde hebben voor 
het uitrollen van de Idylla ebolatest en voor het toevoegen van een gamma 
specifieke tropische ziekten aan de menukaart van Idylla. 



           BB-576  Pagina 5 van 12                                                                                                                                          22 augustus 2017 

 
 

Maar wat zou Biocartis zijn zonder de turbomotor die de dagelijkse drive van Rudi 
Pauwels doet aanslaan ? 
Ik heb het over Hilde Windels, die zich  in haar carrière duidelijk heeft ontpopt tot 
la grande dame van de Belgische biotech. Toen ik onlangs thuis op de koffie mocht 
bij Rudi Mariën, dé peetvader van de Vlaamse biotech, en we hadden het over 
Biocartis en Hilde Windels, dan tintelden zijn oogjes : ‘Jaja, ons Hildeke … het is een 
specialleke.’ Rudi Mariën is Voorzitter van de Raad van Bestuur én groot-
aandeelhouder van Biocartis. Ik vergeet zijn ‘Windels-oogjes’ nooit meer. 
Hilde straalt dan ook een onweerstaanbaar instinctieve kracht uit als je face à face 
met haar staat : ze combineert charmerende spontaneïteit met staalharde blauwe 
ogen die hoge intelligentie en torenhoge ambitie verraden. 
Rudi Pauwels vertelde me aan de telefoon ten tijde van de beursintroductie :        
‘Hilde is zeer sterk in het organisatorisch uitvoeren en opvolgen van beslissingen 
én in het financiëel beheer. In feite is ze de GPS van ons bedrijf. Elke beslissing die 
ik de voorbije jaren bij Biocartis heb genomen, heb ik steeds eerst afgecheckt met 
haar.’ 
 
Tot slot wil ik nog dit kwijt. 
Biocartis bevindt zich in een geweldig competitieve sector en staat daarom onder 
druk van aandeelhouders om op commercieel vlak naar een fors hogere versnelling 
te schakelen. Een sector waar activisme mee gemoeid gaat, is iets explosiefs dat 
quasi binaire toestanden oplevert, en wat me doet vermoeden dat Biocartis op 
termijn een onvermijdelijke overnamekandidaat zal worden. En da’s een van de 
vragen die ik Hilde Windels ook gesteld heb … 
 
1. 
Beste Hilde, diagnostica is dé trend die geneeskunde naar the next level zou moeten   
tillen : de combinatie van gepersonaliseerde geneeskunde en een lagere factuur voor de 
heel dure ziektekost. Het diagnosticalandschap is echter enorm versnipperd, zodat het 
voor een belegger niet altijd evident is om een bedrijf als Biocartis juist te plaatsen binnen 
het hele gebeuren. De bomen en het bos, nietwaar. Kan jij daarom aan mijn lezers nog 
eens heel kernachtig duiden waar Biocartis zich binnen dit brede diagnosticaveld 
specifiek bevindt, en wat de technologie van Biocartis aan toegevoegde waarde oplevert 
voor alle betrokkenen (patiënt-dokter-maatschappij) ? 
 
We zijn inderdaad een diagnosticabedrijf, dat zich specifiek richt op de klinische 
diagnostiek. Dat betekent concreet dat we producten ontwikkelen die rechtstreeks de 
patiënten impacteren. Ons Idylla™ platform is een soort plug-and-play compact minilab, 
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dat heel snel en makkelijk in labo’s maar ook in ziekenhuizen kan geplaatst worden, waarop 
moleculaire (genetische) testen kunnen uitgevoerd worden. Het gamma testen dat we 
ontwikkelen op ons Idylla™ toestel is in eerste instantie gericht op kanker, de snelst 
groeiende markt binnen de diagnostiek. De artsen die onze producten gebruiken, kunnen 
echt het verschil maken: sommigen hadden voordat ze Idylla™ aanschaften nog geen 
toegang tot moleculaire diagnosetesten. Maar het grote verschil maken we voor de 
patiënt: onze testen leveren resultaten in enkele uren tijd, ipv vandaag, vaak enkele weken. 
Zo kan een gerichte, in principe meer effectieve, kankerbehandeling veel sneller opgestart 
worden. Dat is best impactvol. We zijn ondertussen als diagnosticabedrijf volledig verticaal 
geïntegreerd en investeren niet enkel in ontwikkeling van nieuwe testen, maar we 
produceren en verkopen ze ook (gedeeltelijk) zelf. Zo was de investering in een tweede 
eigen, semi-geautomatiseerde productielijn hier in Mechelen een belangrijke mijlpaal dit 
jaar. We werden trouwens door de Vlaamse regering gesteund met een subsidie van EUR 
2,5m hiervoor. Dat alles levert toegevoegde waarde: nieuwe investeringen hier in 
Mechelen zijn goed voor onze lokale economie, maar door onze wereldwijde voetafdruk 
verkopen we intussen in meer dan 60 landen.  
 
  
2. 
In aansluiting hierop : ik interviewde onlangs dokter Luc Colemont van vzw Stop 
Darmkanker. Je kent ongetwijfeld Luc en zijn organisatie. Onlangs heeft Biocartis van 
VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) een subsidie ontvangen voor de ontwikkeling 
van een MSI test voor colorectale darmkanker. Kan je heel kort uitleggen waar MSI voor 
staat ? En kan Biocartis eigenlijk een betrokken rol spelen of een verlengde zijn van brede 
preventieve en sensibiliserende  campagnes zoals deze van Luc Colemont ?  
 
MSI staat voor ‘microsatellite instability’ en is het resultaat van fouten in het zogenaamde 
DNA mismatch repair (MMR) systeem van het lichaam. Dat betekent dat fouten die 
normaal gezien spontaan voorkomen tijdens DNA-replicatie, niet langer gecorrigeerd 
worden en dat resulteert in mogelijke tumorgroei. De technieken die vandaag voor MSI 
testing gebruikt worden, zijn duur en gebaseerd op manuele, lange en complexe 
procedures. Sinds enkele maanden moeten alle darmkankerpatiënten, volgens de 
richtlijnen die dan voor dat soort kankers voorgeschreven worden, getest worden op MSI. 
De campagnes van Dr Luc Colemont zijn zeer complementair met onze aanpak. Immers, ze 
zijn preventief bedoeld, terwijl onze (MSI) en andere darmkankertesten vooral gericht zijn 
op het helpen bepalen van een zo goed en efficiënt mogelijke gerichte behandeling 
(‘targeted therapy’) voor darmkankerpatiënten. Immers, onze testen zoeken naar de 
exacte ‘driver’ van de darmkanker, want eens we dat weten, kan de juiste, gerichte 
behandeling ingezet worden. Een andere toepassing van het ‘meten’ van MSI situeert zich 
in de immuno-oncologie. Dit is een domein waar sinds kort heel veel aandacht naar toe 
gaat en waar men ook heel veel van verwacht in de strijd tegen kanker. Patiënten met een 
zogenaamde ‘MSI hoge status’, antwoorden in principe beter op immunotherapie, dan 
patiënten met ‘MSI lage status’. Keytruda (pembrolizumab) bijvoorbeeld, (van het bedrijf 
Merck) werd in mei dit jaar goedgekeurd door de US FDA voor behandeling van patiënten 
met hoge MSI status. De Biocartis MSI test op het Idylla™ platform is intussen in een 
vergevorderd stadium van ontwikkeling. Onze Idylla™ MSI test zal naar verwachting veel 
sneller en eenvoudiger zijn dan de huidige testmethodes. Hierdoor zullen veel meer 
patiënten sneller en makkelijker toegang hebben tot MSI testing. De test wordt verwacht 
in 2018. 
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3. 
Er is het laatste jaar bij Biocartis heel wat gebeurd qua management-verschuivingen. De 
IPO werd volop geaccentueerd door de tandem Pauwels-Windels. Jij nam ondertussen 
tijdelijk de rol van CEO over van Rudi Pauwels en nu is er een nieuwe CEO (Herman 
Verrelst) aangesteld. Het lijkt er op dat het topmanagement nu in de juiste driver seats is 
gaan zitten om Biocartis naar het volgende niveau te brengen. Voel ik dit correct aan ?   
 

Inderdaad, we staan in die zin wel op een keerpunt. Rudi en ikzelf zijn zes jaar bezig met 
Biocartis uit te bouwen tot het bedrijf dat het vandaag geworden is. Meer dan 300 mensen 
die een hele brede waaier aan disciplines invullen. We verkopen in 60 landen en willen dé 
referentie worden van hoe moleculaire diagnostiek in ziekenhuizen en op meer 
gedecentraliseerde plaatsen gebeurt. We starten onze commerciële activiteiten in de US in 
de 2e helft van het jaar, staan voor verdere expansie in China en Japan en proberen een 
aantal grote strategische samenwerkingen met farmaceutische bedrijven te realiseren. 
Om het bedrijf dat we vandaag zijn de volgende jaren verder te leiden, lijkt ons het profiel 
van iemand als Herman Verrelst een perfecte match. Hij heeft jarenlange internationale 
ervaring als executive in moleculaire diagnostiek én ook specifiek in oncologie en de 
nieuwste technologieën op dat vlak.   
 

4. 
Ablynx is een aandeel dat ik al sinds IPO intensief cover in BeursBubbels en de aandelen 
zijn daarom wijd verspreid onder mijn lezers. Het verheugt mij te vernemen dat je 
onlangs werd benoemd tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van Ablynx. Kan je 
voor mijn lezers omschrijven (no nonsense : pure bottom line) hoe jij voor Ablynx een 
meerwaarde kan/wil betekenen ? En kan je je gedrevenheid bij Biocartis, waar je wél een 
uitvoerende functie hebt,  combineren met een even gedreven Ablynx—toewijding ? 
 

Ik word vooral gedreven door het verschil dat je kan maken in een bepaalde rol, en in mijn 
geval dus in de biotechnology wereld, waarin ik intussen ongeveer 18 jaar ervaring heb. 
Het is een breed veld en er zijn veel interessante disciplines binnen dat veld. Ik vind het dus 
heel boeiend om daar ook een rol in te kunnen spelen. De eerste 10 jaar bij Devgen, 
ondertussen zes jaar bij Biocartis en ook vanuit mijn huidige bestuursfuncties bij Erytech 
en VIB. Mijn rol bij Ablynx past goed bij waar ik vandaag sta en zou niet mogelijk zijn indien 
ik nog full time CEO zou zijn bij Biocartis. Met de start van de nieuwe CEO van Biocartis 
vanaf 1 september, zal ik de eerste maanden een rol spelen bij de transitie van de nieuwe 
CEO en blijf ik ter beschikking waar er noden mochten zijn. Ik zal voornamelijk focussen op 
mijn rol als bestuurder bij Biocartis, om zo op meer strategisch niveau gericht te kunnen 
meewerken aan dit mooie succesverhaal.”   
 

5.   
Hilde, waar ik al in mijn eerste vraag naar verwees : het diagnosticalandschap is niet   
enkel enorm versnipperd, maar ook heel competitief. Hoe behoudt Biocartis deze  
voorsprong ?  De kost van R&D moet toch een constante molensteen rond de nek zijn ? 
En zo stelt zich bij mij, als instinctieve beurswaarnemer, de ultiéme vraag : ‘Zijn de 
belangen van alle stakeholders niet beter gediend indien Biocartis zich zou verkopen aan 
een grote farmagroep ? Ik weet dat dit een vraag is die material is, maar weet je nog dat 
ik je n.a.v. het biotechcongres te Gent, dat helaas niet is kunnen doorgaan, gevraagd heb 
naar je favoriete song waarmee de podiumband je zou introduceren ? Je vertelde me 
toen dat je o.a. hield van het lied ‘Tim’ (Wim De Craene). De hoofdgedachte van het lied 
is  : ’Hier laat ik je los, Tim, van hieraf moet je gaan.’ Is dat uiteindelijk ook niet het lot 
van een bedrijf als Biocartis : de witte bruidsjurk aantrekken ? 
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Grote en kleine bedrijven, ze hebben alle hun rol te spelen in de gezondheidszorg. Als we 
kijken naar biotech of de life sciences sector, en de nieuwe geneesmiddelen die op de markt 
gebracht worden, dan komt zo’n 60% van de kleinere biotechbedrijven (nvdr: Bron: KBC 
Healthcare Book 2016). Ze zijn dus zeer belangrijk voor innovatie. Tegelijk zijn de grote 
farmagroepen essentieel om innovaties breed in de markt te kunnen zetten. Daarom is het 
ook zo belangrijk vandaag voor Biocartis om zoveel mogelijk samen te werken met die grote 
farmabedrijven: we hebben vandaag al verschillende contractuele samenwerkingen zoals 
bijvoorbeeld met Merck KGaA (Duitsland) en Amgen, waarmee we respectievelijk testen 
ontwikkelen (en dus de kosten delen), als samen bestaande testen commercialiseren. Het 
inzetten op samenwerkingen is iets wat altijd erg belangrijk geweest is voor Biocartis, en 
dat zal in de toekomst zeker niet veranderen – integendeel. In ieder geval is het onze 
ambitie om Biocartis uit te bouwen tot een gezond bedrijf dat commercieel succesvol is. 
Wat de toekomst betreft, niemand heeft een glazen bol, maar er is zeker consolidatie aan 
de gang binnen de sector van de (moleculaire) diagnostiek die duidelijk zijn plaats in het 
gezondheidszorgmodel aan het veroveren is. De overname van Cepheid door Danaher 
Corporation in september 2016 voor ongeveer 4 miljard dollar (51% premie op zijn 
aandelenprijs), is daar een mooi voorbeeld van. 
 
Hartelijk bedankt, Hilde. 
En nog heel veel succes toegewenst aan het hele Biocartis-team ! 
 

 
 

update BB-496 

Hoe zou het nog zijn met … 
het ietwat ‘hippe’ BB-diagnostica duo ? 

 
 

Van diagnostica gesproken. 
Het leukste wat ik doe is sectorkorfjes maken, zeg maar mijn eigen mini-tracker 
oprichten (zie ook vorige week : het korfje ‘Augmented Reality’). En je kan dat doen 
met weinig geld : beleggen mag immers ook fun zijn.  
Anderhalf jaar geleden stelde ik een diagnostica-korfje samen, bestaande uit de 
heetste diagnostica-internettip van dat moment in combinatie met het gekste 
diagnostica-piepkuiken dat op deze planeet rondfladdert. Het bedrag dat ik 
besteedde : 2.000 $.  
 
Hoe´ziet de evolutie van het korfje er nú uit ? 
 

• 100 aandelen Foundation Medicine (FMI) : 36,55 $ =   + 3.655 $ 

• 200 aandelen Astrotech (ASTC) : 0,79 $   =   +    158 $ 
                                                                                                                  + 3.813 $ 
Resultaat = + 1.854 $ (94 %) 
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Foundation Medicine kocht ik omwille van het feit dat Bill Gates en Google in het 
kapitaal zaten en ik het ook een beetje als een duo-belegging met Biocartis 
beschouwde  (Foundation bevindt zich ook in de moleculaire diagnose/vloeibare 
biopsie). Het heeft wel één groot nadeel t.o.v. Biocartis : het doet dienst als een 
service lab, wat betekent dat dokters hun staal moeten opsturen. Dit is een model 
dat duurder is en ook aanleiding kan geven tot vergissingen. Biocartis plaatst haar 
platform bij de dokters zelf, zodat pathologen en oncologen zelf de testen kunnen 
uitvoeren. De aanpak van Biocartis lijkt me de toekomstige standaardnorm te 
kunnen worden. 
Wel, ik maak nu de aandelen van Foundation Medicine ten gelde !  
Waarom ?  
Wel, ik daag je uit om eens naar de nieuwsberichten op financiële websites te gaan 
kijken : het wémelt er van de class action suits die worden aangespannen tegen 
Foundation (terugbetalingskwesties van de ziekteverzekering). Vermits de winst 
heel mooi is en je nooit weet tot wat al die rechtszaken kunnen leiden, neem ik 
afscheid. 
 
En wat met Astrotech ? 

 
Wel, die behoud ik nog (het is ook maar een heel kleine positie, hé). 
Eerst nog even schetsen waar het om draait. Dit piepkuikentje (beurskapitalisatie 
van amper 16 mio $) is momenteel technologie aan het testen om ziektes op te 
sporen via een ademtest : je blaast bij de dokter in een plastieken zakje dat met een 
slangetje verbonden is met het screening-toestel dat je binnen enkele seconden 
vertelt of je een vette lever, een maagbreuk of longkanker hebt. Tevens is het bedrijf 
een systeem aan het ontwikkelen voor ziekenhuizen waarbij er een ademtest aan de 
zijkant van het bed wordt bevestigd, waarmee te allen tijde en heel snel kan 
opgespoord worden of de patiënt longontsteking of een ziekenhuisbacterie aan het 
oplopen is. Deze aanpak van diagnose gaat ook terug tot 400 voor Christus, toen 
Hippocrates, de vader van de geneeskunde, reeds concludeerde dat bepaalde 
ziektes te ruiken waren in de adem. Ook zijn er verhalen bekend van honden die 
ruiken dat hun baasje kanker heeft. De technologie is oorspronkelijk ontwikkeld 
voor ruimtevaarders. Ik verzin het niet : in Piepkuikenland vermengt fantasie en 
non-fictie zich altijd in een bont kleurenpalet. 
Maar ik ga nog even verder : de technologie zou ook kunnen gebruikt worden voor 
andere toepassingen, zoals het detecteren van explosieven in bv. vlieghavens of 
voor het opsporen van bv. chemische luchtvervuiling of voor controletesting in de 
voedingsindustrie. 
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Wat is momenteel de mogelijke trigger ? 
 
Het verháál van piepkuikens is altijd lekker, maar … de spijskas iets minder. Koken 
kost immers geld, en Astrotech leeft enkel op wat nickel & dimes. 
Bovendien noteert het op Nasdaq en één van de regels op deze beurs is dat het 
aandeel niet onder 1 $ mag blijven noteren. M.a.w. : iéts moet gedaan worden aan 
deze situatie. Daarom heeft het bedrijf een consultancyfirma aangesproken om 
strategische alternatieven te bedenken. Deze zouden bijvoorbeeld kunnen zijn :       
het uitlicenseren van de technologie en patenten, partnerships, een reverse stock 
split, het bedrijf verkopen of via een hedge fund tijdelijk privatiseren (van de beurs 
halen). 
We zien wel wat het wordt.   
 
Ik ga verder met het korfje en vervang Foundation Medicine door Opko Health 
(OPK – 6,12 $). Opko Health is al meermaals aan bod gekomen in BB (voor de 
recentste bespreking : cfr BB-509) en ook al is het geen zuiver diagnostica-aandeel, 
waar de analistenhuizen vanaf het najaar vooral op rekenen is de prostaatkankertest 
4Kscore. Ik heb vorige week een interview gehoord met de CEO Phillip Frost (bezit 
32 % van de aandelen Opko en koopt wekelijks aandelen bij !) waarin hij            
beweert dat 4Kscore dé referentie gaat worden voor de diagnosticering van 
prostaatkanker. En afgelopen vrijdag viel er een uitgebreid rapport in mijn bus van 
analistenhuis Cantor Fitzgerald dat een koersdoel van 20 $ vooropstelt.   
Dus  : ik haal mijn winst uit het korfje, zodat mijn oorspronkelijke investering van 
2000 $ ongeveer intact blijft en ik vervang 100 aandelen Foundation Medicine door      
300 aandelen Opko Health à 6,12 $. 

 
  update BB-570 

 

Welkom back Yahoo … euh … Altaba !  
Van duo-korfjes gesproken.  
Begin juli liet ik je weten dat ik 1/3 van mijn Alibaba-aandelen naar Altaba-
aandeeltjes heb geswitcht. Ik deed dit omdat Altaba (dat voor een groot stuk 
afhankelijk is van de koersevolutie van  Alibaba) een onderwaardering van zowat 
30 % heeft t.o.v. zijn intrinsieke waarde.  
Het bedrijf is dus nu eigenlijk in handen van een fiscalist die z’n dagen slijt met het 
bedenken hoé die onderwaardering voor de aandeelhouders kan weggewerkt 
worden op een zo goed als taksvrije manier. En een eerste stap is gezet : er werd 
beslist om voor 5 miljard $ eigen aandelen in te kopen.  
Prima.  
Dat heeft de koers geen windeieren gelegd (huidige koers 63 $), want sinds de 
switch die ik maakte begin juli is de koers met 14,5 % gestegen. Benieuwd in 
hoeverre Jack Ma, de grote baas van Alibaba, kan overtuigd worden om de 
aandeelhouderswaarde verder op te krikken : ik blijf immers geloven dat Alibaba 
de participatie Baba-aandelen binnen Altaba ooit zal terugkopen.   

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7h5mghvnUAhVSZ1AKHWT1AnYQjRwIBw&url=http://tecknewz.com/index.php/2017/01/11/yahoo-is-dead-will-be-renamed-altaba/&psig=AFQjCNG4fUD4se4cc3G2vd6l25_ZWuX6uQ&ust=1499581401947469
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In de BB-nummers van juli en augustus zal je elke week wat vakantiespelplezier 
aangeboden krijgen, dat telkens in het teken zal staan van het thema van het BB-

nummer. Vandaag staat centraal : ‘100 x π’   ! 
Om het jou en mij gemakkelijk te maken : stuur me al je antwoorden pas op ná de 

laatste vraag van de BB-zomerwedstrijd. Hey, daar is Bert Branie al ! Vertel, Bert, 
welke opdracht heb je vandaag voor de BB-lezers in petto ?   
 

                                 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dag Jacky, dag BB-lezers ! Ik heet iedereen weerom hartelijk welkom, en ik 
wens iedereen deze week weer heel veel inspiratie en oplosplezier toe !  
Ik bezorg je hieronder de vraag van deze week !   
Succes en tot volgende week, voor … de allerlaatste opdracht !  
 

Vraag van deze week 

100 x π werd via de BB-bakharing 2017 een nieuw begrip in beleggersland en 

wordt nú al door anderen gecommercialiseerd (Jacky was toch wel vergeten 
om er een patent op te nemen, zeker, en de sociale media werken héél snel !) 
waardoor op Wall Street momenteel hét hot item onderstaand ‘314 T-shirt’ is. 
Mijn vraag is : wélk drieletterwoord (in het Engels) moet er in het vakje staan 
waar ik een vraagteken heb gezet, waardoor de juiste betekenis van het T-shirt  
terug klopt ?   
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Komt er in 2018 een nieuwe BB-Bakharingdag ? 

 
Vele aanwezigen op de bakharingdag namen afscheid met de woorden : ‘Bedankt en hopelijk tot volgend jaar 
voor de 4de editie !’ Wel, uiteraard zou ik zelf niets liever wensen, maar zo’n bakharingdag moet voldoen aan 
2 voorwaarden : 
1. Ik moet slagen in een beursuitdaging. 
2. Het moet plezant blijven, dus elk jaar moet de opdracht die ik mezelf geef, anders zijn. 
Over deze nieuwe uitdaging heb ik niet lang moeten nadenken, want op de bakharingdag was er één aandeel 
dat zowat over ieders lippen rolde : Geron (GERN – 2,03 $ - laatste update : BB-574). Oei, dat maakt me wel 
wat nerveus, want zoals ik al heel vaak gezegd heb : het  is een binaire belegging. Alles of niets. 
Nu komt het. Wie ook lezer is van SpeedBubbels, die weet dat ik zopas, op 11 augustus, mijn oorspronkelijke 
positie in Geron terug heb aangevuld met een positie die bedoeld is om te traden (met de andere aandelen 
die ik heb, ga ik all the way). Mijn aankooprijs was 2,05 $. Ik heb berekend, dat, indien de kostprijs van een 
gratis bakharingdag hetzelfde zou bedragen als dit jaar, ik een winstpercentage zou moeten behalen van       
19,5 %. Niet evident, omdat het bedrijf zopas heeft aangekondigd dat de studie verlengd is in tijd en er dus 
weinig ‘nieuws’ te rapen gaat vallen dat de koers tegen aug. 2018 omhoog zou kunnen duwen. Toch mik ik op 
een mogelijke koersopstoot in het laatste kwartaal van dit jaar aangaande de MDS-studie (positief FDA-
protocol). In ieder geval : het wordt héél spannend. Bij deze wil ik je nogmaals op het hart drukken dat ik mij 
bewust ben van mijn zware gok in dit aandeel en dat ik bereid ben om mijn hele inleg te verliezen ! 

 
Hilde leest de passage waarin ik de ogen van Hilde Windels beschrijf. Ze kijkt me indringend en een tikkeltje jaloers aan, en 
vraagt : ‘En, … wat kan je zoal afleiden uit mijn ogen ?’ Ik antwoord droogweg en zonder verpinken : ‘Dat kan ik niet in enkele 
woorden neerpennen, daar heb ik enkele vellen A4 voor nodig !’  Tot dinsdag 29 augustus !  

 


