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BeursProf 

 Deze week 

• BioCryst (BCRX) 

 

 

 

Welkom bij weer een nieuwe BeursProf, deze week hebben we weer een nieuw 

aandeel voor u. 

● Koop BCRX onder de $ 12. Volg deze trade hier in LYNX Basic. 

BioCryst | BCRX  
BioCryst heeft een medicijn genaamd Orladeyo (Berotralstat). Dit medicijn wordt 

gebruikt voor de behandeling van Hereditair angio-oedeem (HAE) bij 

volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.  

Orladeyo staat aan het begin van de commerciële verkoop in de VS en Japan. De 

markt lijkt wellicht niet groot, omdat er slechts 40K patiënten zijn wereldwijd en 

maar ongeveer 10K in de VS (waarvan slechts 7K onder behandeling staan). U 

moet zich echter bedenken dat dit geneesmiddel peperduur is.  

De prijs voor een jaar lang gebruik is maar liefst $ 485K per patiënt in de VS. De 

meeste verzekeraars en overheidsprogramma’s vergoeden dit.  

Deze exorbitante prijzen maken de VS daarom ook verreweg de meest 

interessante markt. In december verleende de FDA haar goedkeuring, zonder dat 

het bedrijf contra indicaties hoeft aan te geven op de bijsluiter. Dit geeft aan dat 

het middel veilig wordt geacht (als de dosis van eenmaal daags een pil niet 

wordt overschreden).  

Wat daarnaast van belang is, is dat er al bestaande medicijnen (Cinryze, Takhzyro 

en Haegarda) op de markt zijn. Deze medicijnen zijn zelfs nog duurder, ongeveer 

$600K per patiënt (in ieder geval in de VS). Er is hier sprake van een trade-off.  

De bestaande medicijnen zijn enigszins effectiever, dat wil zeggen dat ze meer 

HAE aanvallen voorkomen dan Orladeyo. Het probleem is echter dat deze 

medicijnen moeten worden geïnjecteerd.  

Dit is behoorlijk ingrijpend en patiënten moeten hiervoor ook naar hun dokter of 

ziekenhuis. Orladeyo kan direct aan de patiënt worden verkocht. Het is het eerste 

orale medicijn voor de behandeling van HAE. 

Hoe effectief is Orladeyo? Uit de IR presentatie van januari 2021: 

 

  

https://www.lynx-trader.com/basic/#/instrument/4726995?order=nkdvbz
https://orladeyo.com/
https://ir.biocryst.com/static-files/f093d843-a642-41c6-8a65-1b5d1800f6cd?source=content_type%3Areact%7Cfirst_level_url%3Aarticle%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link
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Zoals al eerder vermeld is de effectiviteit van het medicijn wat minder dan bij de concurrentie. Desalniettemin 

weegt het gebruikersgemak zwaar, zo blijkt uit uitgebreid marktonderzoek van het bedrijf: 

 

En zelfs patiënten die aangeven zeer tevreden te zijn met hun bestaande therapie zijn erg geïnteresseerd in 

Orladeyo: 



 

BeursProf   |  3 

BeursProf  Maart, 2021 

 

 

Het blijft gissen hoeveel patiënten uiteindelijk overstappen van de huidige injecteerbare medicijnen naar 

Orladeyo. Het bedrijf zelf gaat, op basis van de klinische trials en onderzoek onder artsen, uit van 40%: 

 

Marktonderzoek onder HAE-patiënten toont aan dat dit percentage nog aanzienlijk hoger kan liggen. Zo’n 59% 

van de ondervraagde patiënten was van plan om Orladeyo te gaan gebruiken. Dit percentage steeg naar 71% 

als het medicijn vanuit een dokter aanbeveling komt.  
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Als deze cijfers ook maar enigszins in de buurt komen hebben we het al gauw over een markt van $ 500M+.  

 

Dit wordt natuurlijk niet in één keer gehaald. Orladeyo is pas recent goedgekeurd in de VS en Japan, de EU 

volgt zeer waarschijnlijk dit of het volgende kwartaal.  

De goedkeuring in Japan in januari leverde het bedrijf nog eens $ 15M op in betalingen van partner Torii, welke 

het medicijn daar op de markt gaat brengen (met betaling van royalties aan BioCryst).  

Andere geneesmiddelen 

Het bedrijf heeft naast Orladeyo nog andere geneesmiddelen in ontwikkeling: 
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Deze medicijnen zijn minder ver in de ontwikkeling, met slechts eerste fase klinische trials achter de rug.  

● BCX9930 

● BCX9250 

● Galidesivir 

 

Met name BCX9930 zou een blockbuster kunnen worden met mogelijke werking in vele indicaties, maar laten 

we eerst even kort de twee andere toelichten. 

BCX9250 

BCX9250 is een ALK2 kinase remmer voor de behandeling van FOP (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva). Dit is 

een zeldzame, maar uiterst vervelende ziekte waar geen medicijn tegen bestaat.  

 

In december vorig jaar werd een fase 1 studie succesvol afgesloten. Er werden geen significante bijwerkingen 

ontdekt en de exposure stijgt lineair met de dosis, maar er is nog een lange weg te gaan.  

Galidesivir 

Galidesivir is een (breed-spectrum) antiviraal medicijn met mogelijke werkzaamheid tegen Covid, Ebola, 

Marburg, Gele Koorts en Zika. Het bleek werkzaam bij dierproeven en veilig in de fase 1 trials op mensen.  

Het werkt door middel van het tegenhouden van de reproductie van virussen. Het NIAID is het medicijn aan het 

testen tegen Covid-19 en Gele Koorts.  

Er was curieus weinig informatie in de (uitgebreide) IR presentatie, iets wat we niet goed kunnen plaatsen 

gezien de actualiteit. Het is niet zo dat we overlopen van geneesmiddelen tegen virale luchtwegaandoeningen. 

BioCryst doet de research en ontwikkeling, maar deze wordt gefinancierd door het National Institute of Allergy 

and Infectious Diseases (NIAID). In totaal heeft de Amerikaanse overheid er al zo’n $ 147M ingepompt.  

https://www.biocryst.com/our-pipeline/complement-program/
https://biocryst.wpengine.com/our-program/fop-program/
https://biocryst.wpengine.com/our-program/galidesivir/
https://ir.biocryst.com/news-releases/news-release-details/biocryst-announces-positive-phase-1-results-bcx9250-oral-alk-2
https://www.outsourcing-pharma.com/Article/2020/08/31/NIAID-awards-44m-contract-to-advance-COVID-19-drug
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We hebben het hier over een mogelijke markt van honderden miljoenen dollars. In december vorig jaar was er 

al een uitkomst van een van de klinische trials, uit het jaarverslag: 

On December 22, 2020, we announced that data from part 1 of the clinical trial in Brazil showed that 

Galidesivir was safe and generally well tolerated in patients infected with SARS-Cov-2, the virus that 

causes COVID-19.  The trial was not designed or sized to demonstrate clinical efficacy, and no clinical 

efficacy benefit with Galidesivir treatment compared to placebo treatment was observed in the trial. 

BCX9930 

Dit is een orale “factor D inhibitor” die effectiever is dan de concurrentie (Novartis en Alexion). We gaan hier 

niet proberen om de medische kant te bespreken gezien de complexiteit van de materie (zie alleen al de serie 

slides in de IR presentatie).  

Het medicijn werkt op het zogenaamde complementsysteem (deel van het immuunsysteem) in de lever en 

houdt ongecontroleerde activatie hiervan in bedwang.  

Wat voor ons vooral van belang is dat deze factor D een rol speelt in een baaierd aan aandoeningen. Met 

andere woorden, dit is een medicijn die voor een hele serie aandoeningen van belang kan zijn, zie de 

rechterkant van de slide hieronder: 

 

We hebben schattingen gezien van tientallen miljarden aan marktomvang in 2025 als BCX9930 voor alle acht 

indicaties wordt goedgekeurd. Het is dus met recht een potentiële blockbuster. Het eerste doel is PNH: 

https://seekingalpha.com/filing/5402173
https://www.biocryst.com/our-pipeline/complement-program/
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De FDA is het bedrijf ook hier gunstig gezind, uit het jaarverslag: 

On August 31, 2020, we announced that the FDA granted orphan drug designation for BCX9930 for the 

treatment of PNH.  Orphan drug designation qualifies BCX9930 for various development incentives, 

including tax credits for certain clinical costs, a waiver of the new drug application fee, and a 

designated period of market exclusivity following approval.  On August 3, 2020, we announced that the 

FDA granted fast track designation for BCX9930 in PNH. 

De trial loopt nog. In de IR presentatie bevinden zich wederom een aantal slides met additionele informatie, 

mocht u geïnteresseerd zijn in de klinische testen.  

Het gaat nog wel een paar jaar duren voordat alle klinische trials succesvol zijn afgerond en het medicijn is 

goedgekeurd door de FDA. De FDA heeft het medicijn vorig jaar al wel een fast-track designatie gegeven. Dit 

bespoedigt de zaken aan de regulatoire kant aanzienlijk.  

Financiën 

De onderstaande tabel uit het jaarverslag is natuurlijk niet iets om vrolijk van te worden: 

 

Het bedrijf genereert nog enige omzet uit bestaande (‘legacy’) geneesmiddelen (peramivir), royalties en one 

time payments uit het jaarverslag: 
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Revenues in 2020 included $ 3.3 million of product revenue, the majority of which was from peramivir 

inventory sales to our commercial partners, $ 3.2 million of royalty revenue from Shionogi, Green Cross 

and SUL associated with sales of peramivir in Japan, Taiwan, Korea and the United States, $ 1.9 million 

of deferred revenue amortization related to the Torii Agreement and $ 9.2 million of reimbursement of 

collaborative expenses from NIAID/HHS and BARDA/HHS related to the development of galidesivir. 

De kosten zijn echter vele malen groter en de trend is dalend (al heeft dat ook met de pandemie te maken). De 

ontwikkelingskosten zijn de grootste kostenpost, uit het jaarverslag: 

 

Maar hier gaat verandering in komen met de verkoop van Orladeyo in de VS, Japan en later in het jaar naar alle 

waarschijnlijkheid ook in de EU. De balans is nog behoorlijk robuust: 

 

De aanzienlijke toename van de cash is voornamelijk het resultaat van een deal in december met Royalty 

Pharma en Athyrium Capital Management, welke het bedrijf van $ 325M hebben voorzien voor de commerciële 

lancering van Orladeyo in de VS en EU.  

  

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/12/07/2140593/0/en/BioCryst-Announces-325-Million-of-Funding-from-Royalty-Pharma-and-Athyrium-Capital-Management.html
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Hoe zit het met de cashflow? 

 

Het bedrijf kan nog zeker een jaar of twee op deze voet door, waarschijnlijk wel langer als de verkopen van 

Orladeyo eenmaal goed op gang komen. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de kosten van de commerciële 

roll-out het bedrijf op hogere kosten jagen.  

Waardering 

Met zeker 176M aandelen (en nog zeker 15M warrants) en een koers $ 12 komen we op een marktkapitalisatie 

van ruim $ 2.25 miljard. De aandelen zijn zeker niet goedkoop en over winst hoeven we het voorlopig nog niet 

te hebben.  

 

Conclusie 

De mogelijkheden van BioCryst zijn enorm. De financiering voor de introductie van Orladeyo lijkt op zijn plaats. 

Als deze steen gaat rollen dan gaat het bedrijf ook een aanzienlijke omzet genereren. Bovendien vallen de R&D 

kosten voor Orladeyo ($ 44.3M vorig jaar) grotendeels weg.  

Orladeyo lijkt echter slechts het voorgerecht, het kan pas echt leuk gaan worden met Gelidesivir en vooral 

BCX9930. Met name die laatste heeft mogelijkheden om een echte blockbuster te worden, al gaat daar nog 

heel wat tijd overheen.  
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De koers zit in een stijgende trend nu de commercialisatie van Orladeyo is begonnen. Het lijkt ons dat een 

positie onder de $ 12 kansen biedt om van deze trend te profiteren.  

Dit was het weer voor deze week, wij wensen u een winstgevende week! 

Lees a.u.b. aandachtig de volgende belangrijke informatie door: 

De informatie waarop een beleggingsoordeel is gevormd, wordt gezocht in álle mogelijke externe bronnen 

die betrouwbaar worden geacht. Als dit niet het geval is, zal BeursProf steeds wijzen op de twijfelachtigheid 

van de verkregen informatie. BeursProf is een informatieve nieuwsbriefdienst, een aanreiker van ideeën, en 

mag absoluut niet gezien worden als een medium voor professioneel beleggingsadvies. BeursProf raadt de 

abonnee aan om elke transactiebeslissing, gebaseerd op informatie verkregen uit het magazine, te toetsen 

aan zijn eigen gezond verstand en research én aan de opinie van zijn financiële tussenpersoon. BeursProf 

wijst er ook op dat elke belegging in aandelen of opties hoogst speculatief is. De lezer van BeursProf moet 

dan ook beseffen dat het aan- of verkopen van aandelen of opties, op basis van de inhoud van dit magazine, 

enkel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid gebeurt. BeursProf, zijn uitgever en medewerkers 

houden zich aan een strikte ethische code. 

 


