Persbericht – gereguleerde informatie – voorkennis

Biotalys rapporteert financiële resultaten en hoogtepunten voor
het volledige boekjaar 2021
•
•
•
•
•

BEURSGANG: de beursgang zorgt voor een solide financiële basis om het potentieel van het
AGROBODY Foundry™-platform van de vennootschap verder te benutten.
EVOCA™: eerste biologisch bestrijdingsmiddel op basis van eiwitten op schema voor geplande
marktkalibratie in de VS in 2022.
PRODUCTEN IN DE PIJPLIJN: baanbrekende verhoging van het productieniveau van het actieve
bestanddeel van Evoca leidt tot aanpassing van de pijplijn van het bedrijf.
PARTNERSHIPS: strategische partnerships met de Bill & Melinda Gates Foundation, Biobest, Olon
en Kwizda Agro.
CASH: de geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen 56.1 miljoen euro op het einde van het jaar.
Conferentiegesprek en live webcast vandaag om 15.00u CET / 14.00u GMT / 9.00u EST,
details hieronder

Gent, BELGIË – 11 maart 2022, 7.00u CET – Biotalys (Euronext: BTLS), een bedrijf dat actief is op het
gebied van landbouwtechnologie (AgTech) en dat gewassen en voedsel beschermt met biologische
bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten, maakt vandaag de hoogtepunten en de geconsolideerde
financiële resultaten bekend voor 2021, opgesteld in overeenstemming met de IFRS-normen (zoals
aangenomen door de Europese Unie), evenals een aantal gebeurtenissen die na 2021 plaatsvonden
en de vooruitzichten voor de rest van 2022. Het jaarverslag, met inbegrip van het volledige financiële
verslag, is beschikbaar op de website van de vennootschap.
Patrice Sellès, Chief Executive Officer van Biotalys: "2021 was een historisch jaar voor Biotalys, met
grote vooruitgang op veel gebieden. Onder het toeziend oog van een nieuw samengestelde Raad van
Bestuur zorgde onze beursgang op Euronext Brussel voor een aanzienlijke verhoging van de mondiale
zichtbaarheid van het bedrijf bij partners, telers en investeerders."
"Evoca, ons eerste biologische bestrijdingsmiddel op basis van eiwitten, zal naar verwachting worden
goedgekeurd door het Environmental Protection Agency (EPA) in de tweede helft van 2022, wat één
van de belangrijkste mijlpalen zal zijn voor dit jaar. Het product ligt op schema voor marktkalibratie
in een aantal staten van de VS later dit jaar. Het product liet bij onafhankelijke veldproeven door
gerenommeerde openbare instellingen in de VS sterke prestaties optekenen."
"Onlangs realiseerden onze stamontwikkelings- en productieteams dankzij onze ultramoderne
biotech-toolbox een doorbraak voor de eiwitexpressie van het bioactieve bestanddeel van Evoca.
Deze unieke verwezenlijking schept een kans om in 2026 een volgende generatie van het product op
de markt te brengen met een concurrerende werkzaamheid en kostprijs voor telers. Om deze
opportuniteit zo goed mogelijk te benutten, hebben we besloten om onze pijplijn met
productkandidaten aan te passen, zodat we onze interne inspanningen kunnen richten op een snelle
verovering van marktaandeel met de volgende generatie Evoca-producten. Om die reden zullen we
de huidige programma's BioFun-5 en BioFun-6 samenvoegen om onze inspanningen op het gebied
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van biologische fungiciden te consolideren en zullen we ons focussen op het aanbieden aan telers van
een aanvullende en gedifferentieerde oplossing voor biologische gewasbescherming tegen 2028."
Operationele hoogtepunten van 2021 (en daarna)
Evoca™ is een biofungicide op basis van eiwitten dat fruit- en groentetelers een nieuwe
rotatiemogelijkheid moet bieden bij geïntegreerde gewasbescherming. Het product helpt bij de
bestrijding van Botrytis en echte meeldauw, en vermindert zo de afhankelijkheid van chemische
bestrijdingsmiddelen, die residuen achterlaten in geoogste producten. Tegelijk is Evoca™ een
opmerkelijk nieuw hulpmiddel om de ontwikkeling van ziekteresistentie te beheersen.

•

Na de indiending van de goedkeuringsaanvraag bij het EPA in de Verenigde Staten in december
2020, doorliep Biotalys in 2021 met succes de opgelegde volledigheidscontrole en de initiële
technische screening. Biotalys diende in april 2021 ook in Californië een goedkeuringsaanvraag in,
aangezien die deelstaat een eigen diepgaande beoordeling uitvoert. In de Europese Unie kreeg
Biotalys van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Nederlandse College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de bevestiging dat het in
maart 2021 ingediende registratiedossier voor het actieve bestanddeel van Evoca ontvankelijk
was voor beoordeling.
De vennootschap verwacht in de tweede helft van 2022 de goedkeuring van het EPA te verkrijgen.
Dat zal een van de belangrijkste mijlpalen voor dit jaar zijn en bovendien de weg vrijmaken voor
de reglementaire beoordeling van onze toekomstige productkandidaten.

•

Biotalys verwacht dat de marktkalibratie van Evoca zal kunnen beginnen vanaf eind 2022 in een
aantal staten van de VS in verschillende stappen, op voorwaarde dat de regelgever daarvoor eerst
toestemming verleent. In december 2021 werd Biobest, een wereldleider op het gebied van
biologische gewasbescherming en bestuiving, door Biotalys aangesteld als exclusieve distributeur
van Evoca in de VS voor alle gewassen en toepassingen.

•

Evoca presteerde bijzonder sterk in zowel het eigen veldproefprogramma van de onderneming als
in onafhankelijke veldproeven uitgevoerd door zeer gerenommeerde openbare instellingen in de
VS. In 2021 werden meer dan 200 bijkomende veld- en serreproeven uitgevoerd voor de
productontwikkeling en positionering van Evoca. Daarmee omvat het wereldwijde
proefprogramma van Biotalys voor fruit en groenten nu meer dan 500 proeven in verschillende
regio's, met een groot aantal pathogenen en gewassen. Dit veldonderzoek levert Biotalys een
schat aan informatie op over Evoca.

De pijplijn met productkandidaten van Biotalys omvat programma's voor biologische fungiciden,
bactericiden en insecticiden.
•

Dankzij het AGROBODY Foundry™-technologieplatform van Biotalys kon de onderneming eind
2021 een doorbraak realiseren in de eiwitexpressie van het bioactieve bestanddeel van Evoca.
Door gebruik te maken van ultramoderne technologie, slaagden onze stamontwikkelings- en
productieteams erin een productieverhoging van meer dan 500% te realiseren. Dat is een
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ongekende prestatie voor het actieve eiwit van Evoca in de gistsoort Pichia pastoris. Als deze
productieverhoging ook haalbaar blijkt bij grootschalige productie, zal dat de productiekosten van
het eiwit als actief bestanddeel van de eindproducten aanzienlijk verlagen.
Hoewel Evoca gepositioneerd wordt als een instrument om de markt te kalibreren, is de
vennootschap van mening dat een volgende generatie van het product, gebaseerd op dezelfde
bioactieve stof, het potentieel heeft om commerciële waarde te bieden met een concurrerende
werkzaamheid en kostprijs voor telers.
•

Gezien de recente doorbraak op het gebied van eiwitexpressie heeft de vennootschap besloten
haar pijplijn aan te passen om de inspanningen op het gebied van biofungiciden te consolideren
en tegen 2026 zo snel mogelijk marktaandeel te veroveren met de volgende generatie Evocaproducten. Aangezien ook het aansluitende BioFun-5-programma erop gericht was om tegen 2026
een commercieel product af te leveren en dat programma bijgevolg zou concurreren voor
middelen met de volgende generatie van Evoca, zal BioFun-5 nu met BioFun-6 worden
samengevoegd focussend op het aanbieden van een gedifferentieerde oplossing voor biologische
gewasbescherming tegen 2028, zoals gepland.
Bijgevolg ziet de pijplijn met biologische bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten van Biotalys
er als volgt uit:

AGROBODY Foundry
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De vooropgestelde tijdslijnen en afzetmarkten voor de respectieve producten in ontwikkeling
blijven onveranderd. De pijplijn met productkandidaten van Biotalys kan als volgt worden
samengevat:
o

Evoca blijft het belangrijkste product voor marktkalibratie in de VS, door middel van een
exclusieve distributieovereenkomst met Biobest.
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o

o

o

o

De tweede generatie van Evoca (met hetzelfde bioactieve eiwit maar met een verbeterde
productie en formulering) bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase. Hiervoor zal bij
het EPA in de VS en bij de EFSA in de EU een aanvraag worden ingediend voor een snelle
vervolgregistratie ter vervanging van Evoca in de VS en ter introductie op de Europese markt
vanaf 2024. Op die manier zal Biotalys een belangrijke stap kunnen zetten om de kosten te
verminderen in vergelijking met het oorspronkelijke investeringsplan.
De derde generatie van Evoca (met hetzelfde bioactieve eiwit maar met een geoptimaliseerde
productie en formulering) bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase. Naar verwachting
zal dit product tegen 2026 de markten van zowel de VS als de EU betreden, en sneller
commerciële waarde genereren dan voor het BioFun-5-programma wordt verwacht (die het
dus zal vervangen wat gewassen, geografische regio's en samenwerkingspotentieel betreft).
BioFun-6 vordert volgens plan, zodat Biotalys zich kan concentreren op de doorvoer- en
selectiecapaciteit. Dat zal de kans verhogen op succes en een onderscheidend aanbod voor
de bescherming van groenten en fruit tegen 2028. De verworven kennis, tests, processen en
belangrijkste kandidaat uit het vorige BioFun-5-programma zijn volledig opgenomen in het
kader van het BioFun-6-programma. Met deze wijziging wil Biotalys zich meer richten op de
programma's die de meeste waarde genereren, wordt het risico verminderd en wordt een
sterke positie veiliggesteld wat de intellectuele eigendom van recente verwezenlijkingen
betreft.
De andere programma's (BioFun-2, BioFun-4, BioFun-7, BioBac-1 en BioIns-1) zullen naar
verwachting waardevolle intellectuele eigendom en knowhow opleveren die het AGROBODY
Foundry™-platform van de vennootschap zullen versterken, en kunnen de basis vormen voor
verdere samenwerkingsverbanden op het gebied van O&O.

Biotalys is in de loop van 2021 ook verschillende strategische partnerships aangegaan op het gebied
van O&O, distributie, productie en formulering.
•

De Bill & Melinda Gates Foundation kende Biotalys in oktober 2021 een meerjarentoelage toe om
nieuwe biologische oplossingen te ontwikkelen voor cowpeas en andere peulvruchten (BioFun-7).
In de loop van het vierjarige project dat begin 2022 is gestart, zal Biotalys toelagen ontvangen
voor een totaal bedrag van bijna 6 miljoen dollar. Het doel is om tegen eind 2025 tot een proofof-concept te komen voor een effectieve bescherming op de plant tegen bladvlekkenziekte bij
cowpeas door middel van een bioactieve AGROBODY™-stof.

•

In december 2021 kondigde Biotalys een strategisch partnership aan met Biobest, waarbij Biobest
toegang krijgt tot vijf biologische bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten ontwikkeld op het
AGROBODY Foundry™-technologieplatform van Biotalys. Daarmee zal Biobest zijn wereldwijde
aanbod voor bedekte teelten en zachtfruit kunnen uitbreiden. Voor elke productkandidaat die het
volgende ontwikkelingsstadium bereikt, zullen de bedrijven onderhandelen over een wereldwijde
distributieovereenkomst op maat en over bijbehorende vergoedingen (voor de technologie en het
product). Daarbij zal rekening worden gehouden met het spectrum, de werkzaamheid en de
toepasbaarheid van het biologische fungicide, insecticide of bactericide bij het gewas.

•

In januari 2022 kondigde Biotalys de aanstelling aan van Olon, een wereldwijd toonaangevende
organisatie voor ontwikkeling en productie onder contract, om zijn producten te produceren. Olon
zal het actieve bestanddeel van Evoca produceren in zijn biotechnologische productielocaties van
wereldklasse in Italië in loten tot 112 m³. Deze opschaling betekent een belangrijke stap
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voorwaarts in termen van productie-efficiëntie
bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten.
•

en schaalbaarheid van

biologische

Biotalys kondigde in januari 2022 ook een overeenkomst aan met Kwizda Agro, dat als
formuleerder zal optreden van de door Biotalys ontwikkelde biologische bestrijdingsmiddelen op
basis van eiwitten. Deze overeenkomst vormt een cruciale stap in het opzetten van het
productieproces voor de unieke producten van Biotalys, te beginnen met zijn eerste biofungicide
Evoca, waarvan de marktkalibratie introductie in de Verenigde Staten is gepland. De partnerships
met Olon en Kwizda Agro stellen het bedrijf in staat om de marktkalibratie van Evoca te doen.

Biotalys verkreeg voor zijn producten en innovatie in 2021 erkenning bij verschillende prijzen:
•

In mei 2021: finalist in de 2021 World Changing Ideas van Fast Company, een awardprogramma
dat 's werelds meest inventieve bedrijven onder de aandacht brengt: bedrijven die innoveren voor
het welzijn van maatschappij en planeet.

•

In oktober 2021: finalist voor de prijs 'Scale-up van het Jaar 2021' van de Vlaamse overheid,
waarmee Biotalys erkend werd voor zijn recente vooruitgang als snelgroeiend bedrijf met
internationale ambities.

•

In december 2021: SEAL Award, een erkenning voor bedrijven van over de hele wereld die blijk
geven van leiderschap op het gebied van duurzaamheid en milieu. Biotalys won in de categorie
'Duurzame innovatie'.

Biotalys blijft zijn octrooienportefeuille uitbreiden om zijn wetenschappelijke expertise en producten
te beschermen. In 2021 werden zeven octrooien toegekend aan de vennootschap: in de VS voor een
aantal VHH-polypeptiden, in Japan en Australië (x2) voor een aantal samenstellingen, in Canada voor
een samenstelling bestemd voor zaadbehandeling en in Canada en Brazilië voor een doel-bindmiddel.
Begin 2021 verhuisde Biotalys naar een nieuwe locatie in de Buchtenstraat 11 in Gent (België), met
kantoren, ultramoderne laboratoria (waaronder groeikamers) en technische ruimtes op een totale
oppervlakte van ongeveer 2.600 m². Dit nieuwe gebouw is het hoofdkantoor van de vennootschap en
biedt onderdak aan de interne O&O-activiteiten evenals aan de meeste functies van de vennootschap
die met bedrijfsvoering en ondersteuning te maken hebben. De nieuwe faciliteiten werden op 9
september 2021 officieel ingehuldigd door Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw, Wetenschap
en Innovatie.
Zakelijke hoogtepunten in 2021
In juli 2021 realiseerde Biotalys met de steun van lokale en internationale investeerders een
succesvolle beursgang op Euronext Brussel en haalde de vennootschap een totaal bedrag van 52,8
miljoen euro op. De beursgang bezorgt de vennootschap een solide financiële basis om het potentieel
van het eigen AGROBODY Foundry™-platform verder te benutten. Biotalys werd na de beursgang in
september 2021 opgenomen in de Euronext BEL Small®-index.
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De vennootschap versterkte haar Raad van Bestuur in 2021 met de benoeming van Simon Moroney
tot voorzitter van de Raad van Bestuur en van Catherine Moukheibir en Markus Heldt tot
onafhankelijke bestuurders.
Daarenboven zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april
2022 voorstellen om Michiel van Lookeren Campagne te benoemen als onafhankelijke bestuurder
met ingang van 1 juni 2022. Michiel van Lookeren Campagne is op dit moment Directeur Agriculture
& Food bij CSIRO, het Australische nationale agentschap voor wetenschap, met vestiging in Canberra,
Australië. Voordien had hij een internationale loopbaan als wetenschappelijk directeur en
toonaangevende stem binnen verschillende grote bedrijven in de landbouwsector. Bijkomende
informatie zal worden verschaft eenmaal de benoeming bevestigd is door Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.
In oktober vervoegde Patrick McDonnell het directieteam als Chief Business Officer. Hij werkt vanuit
de kantoren van Biotalys in Research Triangle Park (RTP) in North Carolina, het hart van de AgTechactiviteiten in de VS. Biotalys trok ook sleutelpersoneel aan voor verschillende afdelingen, waaronder
de functies Onderzoek, Ontwikkeling, Financiën en Bedrijfsontwikkeling.
Vooruitzichten voor 2022
Naast de bovenvermelde verwezenlijkingen verwacht Biotalys dat in 2022 de volgende mijlpalen
worden bereikt:
• Goedkeuring van het EPA in de tweede helft van 2022 voor de registratie van Evoca in de VS;
• Start van de marktkalibratie in de VS met onze partner Biobest, gericht op het betreden van
de hoogwaardige markten van de bedekte teelten van groenten en fruit en van zachtfruit en
druiven, door gebruik te maken van de nauwe relatie tussen Biobest en zijn klanten;
• Benoeming van een Chief Technology Officer om onze capaciteiten aan te vullen en het
potentieel van het AGROBODY Foundry™-technologieplatform te benutten om nieuwe
samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en meer waarde te creëren; en
• Verdere academische en industriële samenwerkingsverbanden om de ontwikkeling van het
AGROBODY Foundry™-platform te valideren en te versnellen.
De financiering verkregen dankzij de beursgang in juli 2021 voorziet de vennootschap van extra
middelen om de mogelijkheden en het potentieel van haar AGROBODY Foundry™-platform verder uit
te breiden en verder te werken aan de producten in ontwikkeling. De vennootschap verwacht dat de
cash burn in 2022 tussen 27 en 29 miljoen euro zal bedragen, in lijn met de geplande investeringen in
de pijplijn, het platform en de productiebenodigdheden.
Gedetailleerd financieel overzicht

z

€

Overige bedrijfsopbrengsten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

2021

2020

1.995

1.402

(13.880)

(11.488)
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Algemene en administratieve kosten

(4.905)

(2.357)

Marketingkosten

(1.289)

(834)

(18.079)

(13.276)

Financiële opbrengsten

1.510

2.710

Financiële kosten

(343)

(171)

(16.913)

(10.737)

(16)

(13)

(16.929)

(10.750)

Herwaarderingsmeerwaarden (-minderwaarden) op
toegezegde pensioenregelingen

5

(6)

Wisselkoersverschillen bij de omrekening van
buitenlandse activiteiten

5

20

(16.919)

(10.736)

(1,10)

(14,33)

Winst/(verlies) van het boekjaar toerekenbaar aan de
eigenaars van de vennootschap

(16.929)

(10.750)

Totale opbrengsten van het boekjaar toerekenbaar aan
de eigenaars van de vennootschap

(16.919)

(10.736)

56.107

23.103

Bedrijfsverlies

Verlies vóór belastingen
Belastingen op het resultaat
Verlies van het boekjaar

Totaal verlies van het boekjaar
Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (in EUR)

Geldmiddelen en kasequivalenten
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
•

•

•

•

•

De overige bedrijfsopbrengsten bedroegen 2 miljoen euro en hebben betrekking op ontvangen
fiscale stimulansen voor O&O en toelagen ter ondersteuning van de O&O-activiteiten. De
voornaamste stijging heeft betrekking op overheidstoelagen en toelagen van de Bill & Melinda
Gates Foundation ter ondersteuning van de O&O-activiteiten van Biotalys, in 2021 goed voor een
bedrag van 1,0 miljoen euro (2020: 0,45 miljoen euro).
De onderzoeks- en ontwikkelingskosten bedroegen in 2021 13,9 miljoen euro, een stijging van
2,4 miljoen euro tegenover 2020. Deze stijging houdt vooral verband met een toename van de
interne personeelsbezetting in het kader van de verdere ontwikkeling van de productkandidaten,
de afschrijving van laboratoriummaterieel en externe uitgaven voor de productie, het
veldonderzoek en de goedkeuring voor Evoca.
De algemene en administratieve kosten bedroegen in 2021 4,9 miljoen euro, een stijging van 2,4
miljoen euro tegenover 2020. Die stijging was vooral het gevolg van een stijging van de
personeelskosten, de versterking van het managementteam van de vennootschap en een
toename in het gebruik van professionele diensten in verband met de voorbereiding van de
beursgang in juli 2021.
De marketingkosten stegen van 0,8 miljoen euro in 2020 naar 1,3 miljoen euro in 2021 als gevolg
van de versterking van het verkoop- en marketingteam ter ondersteuning van de uitgebreidere
marktkalibratie van Evoca, die gepland is voor 2022 en de volgende jaren.
De financiële opbrengsten bedroegen 1,5 miljoen euro in 2021, tegenover 2,7 miljoen euro in
2020, en hadden voornamelijk betrekking op de volledige afboeking van de resterende afgeleide
verplichtingen van de antiverwateringswarrants, aangezien deze bij de beursgang waren
geannuleerd.
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•
•
•
•

•

De financiële kosten bedroegen 0,3 miljoen euro en hadden voornamelijk betrekking op
rentelasten voor leasecontracten en bankleningen (0,2 miljoen euro in 2020).
De belastingen op het resultaat waren net als in 2020 verwaarloosbaar.
Het verlies van het boekjaar bedroeg 16,9 miljoen euro, tegenover 10,7 miljoen euro in 2020.
Het gewone en verwaterde verlies per aandeel voor 2021 bedroeg 1,10 euro, tegenover 14,33
euro in 2020 (dit weerspiegelt de omgekeerde aandelensplitsing van 2:1 ten tijde van de
beursgang).
De geldmiddelen en kasequivalenten stegen in 2021 naar 56,1 miljoen euro (tegenover 23,1
miljoen euro in 2020) als gevolg van de beursgang van de vennootschap in juli 2021, deels
beïnvloed door wijzigingen van het werkkapitaal, hogere uitgaven voor O&O en de versterking
van het managementteam van de vennootschap.

Verklaring van de commissaris
De commissaris leverde op 10 maart 2022 een verklaring zonder voorbehoud af betreffende de
geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2021 en voor het boekjaar dat
op die dag eindigde. Hij bevestigde dat alle boekhoudgegevens van het jaar die in het bijgaande
persbericht vermeld zijn, in alle belangrijke opzichten in overeenstemming zijn met de rekeningen
waaraan ze zijn ontleend. De verkorte geconsolideerde jaarrekening, afgeleid van de geconsolideerde
jaarrekening van 31 december 2021, werd op 10 maart 2022 door de Raad van Bestuur goedgekeurd
voor publicatie. De verkorte geconsolideerde jaarrekening werd voorbereid in overeenstemming met
de internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS), zoals ingevoerd door de Europese
Unie.
Financiële kalender en geplande IR-events
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 maart 2022: Publicatie van het jaarverslag 2021 op de website
15 maart 2022: Biotalys’ CEO en CFO spreken met investeerders op de EU Opportunities Investor
Conference (Benelux Dag) van Berenberg in Londen
22-23 maart 2022: Biotalys’ CEO, CBO en COO ontmoeten investeerders op de World AgriTech
Conference in San Francisco
30 maart 2022: Biotalys’ COO en Hoofd IR geven een presentatie op het Bolero webinar over de
voedselketen
31 maart 2022: Biotalys’ CEO, CFO en Hoofd IR nemen deel aan een digitale investor roadshow
georganiseerd door Kepler Cheuvreux
4-6 april 2022: Biotalys’ CEO en CFO geven een presentatie aan investeerders op de Global Ag
Investing Conference in New York
15 april 2022: Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouders
23 april 2022: Biotalys’ CEO geeft een presentatie op de Jaarlijkse Happening van het VFB in
Antwerpen
5 mei 2022: Eerste bijeenkomst van de Biotalys Shareholders Club op het hoofdkantoor van het
bedrijf in Gent
1 juni 2022: Biotalys’ CEO, CFO en Hoofd IR geven een presentatie op de ESG-conferentie
georganiseerd door Kepler Cheuvreux
19 augustus 2022: Publicatie van de halfjaarresultaten van 2022
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Live webcast en conference call
Het management van het bedrijf zal een live webcast houden in het Engels om de jaarresultaten en
bedrijfshoogtepunten voor 2021 toe te lichten. De webcast vindt plaats vandaag, 11 maart 2022, om
15:00 CET / 14:00 GMT / 09:00 EST.
Webcast link: https://edge.media-server.com/mmc/p/vxozutog
Inbelgegevens:
België: 027933847
Frankrijk: 0170700781
Duitsland: 06922222625
Nederland: 0207956614
Zwitserland: 0445807145
VK/Internationaal: +44 (0) 2071 928338
Verenigde Staten: +1 646 741 3167
Toegangscode: 5116258
-Einde-

Over Biotalys
Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die gewassen en voedsel
beschermt met eigen biologische bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen, met het oog op een
duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™
technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve
productkandidaten met een gunstig veiligheidsprofiel die bedoeld zijn voor de bestrijding van
belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van boer tot bord. Biotalys werd in 2013
opgericht als spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en is sinds juli 2021 genoteerd
op Euronext Brussel. Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer
informatie vindt u op www.biotalys.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Toon Musschoot, Hoofd Investor Relations en Communicatie
T: +32 (0)9 274 54 00
E: Toon.Musschoot@biotalys.com
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Belangrijk bericht
Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen
worden opgevat. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand
van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden ‘nastreven’, 'geloven', 'schatten', 'hopen',
'van plan zijn', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', ‘voortdurend’, ‘mogelijk’,
'voorspellen', 'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de
Vennootschap over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden
toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen
dat geen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen enige waarborg inzake toekomstige resultaten
biedt. De werkelijke resultaten van Biotalys kunnen aanzienlijk verschillen van wat werd voorspeld in
de toekomstgerichte verklaringen. Biotalys verbindt zich er geenszins toe om updates of aanpassingen
van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dat wettelijk verplicht is.
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GECONSOLIDEERDE BALANS

11

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN
OVERZICHT VAN DE OVERIGE ELEMENTEN VAN HET
TOTAALRESULTAAT
VOOR DE JAREN EINDIGEND OP 31 DECEMBER

(1)

De noemer voor de berekening van de gewone en verwaterde winst per aandeel is retrospectief aangepast om rekening
te houden met de omgekeerde aandelensplitsing van 2:1 die op 5 juli 2021 is doorgevoerd .
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN
VERMOGEN
VOOR DE JAREN EINDIGEND OP 31 DECEMBER
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
VOOR DE JAREN EINDIGEND OP 31 DECEMBER
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