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Persbericht - gereglementeerde informatie 

 

 

Biotalys rapporteert financiële resultaten en hoogtepunten  
voor het volledige boekjaar 2022 

 

• Duurzame strategische partnerships ter voorbereiding van de marktkalibratie in de VS met 
Evoca™* 

• Verbeterde productie-efficiëntie voor de volgende generatie Evoca dankzij het eigen AGROBODY 
Foundry™-platform  

• Geactualiseerde tijdslijnen voor goedkeuring van Evoca door de regelgevende instanties 

• 34 miljoen euro aan geldmiddelen en kasequivalenten eind 2022 

• Het management houdt vandaag een conference call en live webcast om 16.00u CET / 15.00u GMT 
/ 10.00u EST (zie details hieronder) 

 

Gent, BELGIË – 28 februari 2023, 7.00u – Biotalys (Euronext: BTLS), een bedrijf dat actief is op het 
gebied van landbouwtechnologie (AgTech) en dat biologische oplossingen op basis van eiwitten 
ontwikkelt om gewassen en voedsel duurzaam te beschermen, maakt vandaag zijn belangrijkste 
realisaties en geconsolideerde financiële resultaten bekend voor 2022, opgesteld in overeenstemming 
met de IFRS-normen (zoals ingevoerd door de Europese Unie), alsook de vooruitzichten voor 2023. 
Het jaarverslag, met inbegrip van het volledige financiële verslag, wordt op 24 maart 2023 
gepubliceerd op de website van het bedrijf. 

Patrice Sellès, Chief Executive Officer van Biotalys: "2022 was wereldwijd en in de hele landbouwsec-
tor een tumultueus jaar. Niettemin is Biotalys erin geslaagd om belangrijke mijlpalen te verwezenlijken 
die verder het vermogen van het AGROBODY™ technologieplatform aantonen om innovatieve, biolo-
gische bestrijdingsmiddelen te ontwikkelen op een schaalbare manier. We zijn ervan overtuigd dat de 
strategie en focus van Biotalys perfect samenvallen met het begin van een nieuw tijdperk van gewas- 
en voedselbescherming, en tegemoet komen aan zowel de doelstellingen van de Europese Green Deal 
om gebruik van chemische pesticiden te verminderen als met de wereldwijde nood om onze wereld 
veilig en duurzaam te voeden.” 

"De regulatoire procedure voor ons eerste biofungicide Evoca loopt nog steeds. Tijdens onze dialoog 
met het Environmental Protection Agency in de V.S. hebben we vernomen dat meer tijd nodig zal zijn 
om alle ingediende gegevens te onderzoeken. We zullen nauw verder blijven samenwerken met de 
toezichthouder terwijl het zijn onderzoek afwerkt wat nu verwacht wordt in het derde kwartaal van 
2023, zodat we deze innovatieve technologie aan telers kunnen aanbieden. " 

 

Operationele hoogtepunten van 2022 (met inbegrip van een regelgevende update voor Evoca na de 
rapporteringsperiode) 

 

Het hele jaar door heeft Biotalys op belangrijke gebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt om zijn 
platform en pijplijn verder te ontwikkelen.  

 

http://www.biotalys.com/
https://biotalys.com/investors/financial-information
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Biotalys heeft zijn strategische partnerships versterkt met bedrijven die tot de wereldtop behoren 
ter voorbereiding van de marktkalibratie van Evoca, het eerste kandidaat-biofungicide van het bedrijf: 

 

• Begin 2022 ging Biotalys een partnership aan met Olon, een wereldwijd toonaangevende 
producent van bioactieve stoffen, om de productie van het actieve bestanddeel van Evoca 
aanzienlijk op te schalen.  

• Biotalys sloot een overeenkomst met Kwizda Agro, een gevestigde producent van 
gewasbeschermingsmiddelen, voor de formulering van zijn biologische bestrijdingsmiddelen op 
basis van eiwitten – een cruciale stap bij het opzetten van de toeleveringsketen voor zijn 
producten van hoge kwaliteit, te beginnen met Evoca.  

• Na het aangaan van een partnership met Novozymes, een wereldleider op het gebied van biotech-
oplossingen, om bijkomende routes te verkennen voor de opschaling van de efficiënte productie 
van het bioactieve eiwit van Evoca, maakte Biotalys in de tweede helft van het jaar de resultaten 
bekend van de succesvolle haalbaarheidsstudie. Die studie identificeerde nieuwe, 
kosteneffectieve manieren om de marktopportuniteiten voor Evoca te vergroten.  

 

De werkzaamheid van Evoca werd ook in ons veldproefprogramma verder aangetoond, waardoor 
het bestrijdingsmiddel als toekomstig, waardevol instrument kan dienen voor telers die op zoek zijn 
naar duurzamere oplossingen om verwoestende schimmelziekten te bestrijden: 

 

• Uit veldproeven met druiven in wijngaarden in verschillende klimaten in Californië en New York, 
bleek dat Evoca een uitstekend preventief middel is tegen botrytis-trosrot. 

• Evoca presteerde aanzienlijk beter dan een toonaangevend chemisch product wanneer het tijdens 
de bloeifase van druiven toegepast werd in een gewasbeschermingsprogramma met 
fungicidenrotatie. 

• Er waren geen verschillen in de kwaliteit van het druivensap, de wijnbereiding en de kenmerken 
van de wijn tussen met Evoca behandelde wijngaarden en wijngaarden die niet met Evoca 
behandeld waren. 

 

Biotalys bereikte voor Evoca in 2022 ook enkele bijkomende technologische mijlpalen, waaronder de 
volgende: 

 

• Het actieve bestanddeel van Evoca verkreeg een volledig nieuwe werkwijze (mode of action) van 
het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC). Deze nieuwe klasse, toegekend door een 
gerenommeerde internationale groepering van technische experts, bevestigt dat Evoca een nieuw 
hulpmiddel is om gekende fungicidenresistentie tegen te gaan.  

• Er werd voor het bioactieve bestanddeel van Evoca een belangrijke doorbraak op het gebied van 
eiwitexpressie gerealiseerd, waarbij de O&O-teams van Biotalys bevestigden de productiekosten 
voor zowel Evoca als toekomstige productkandidaten drastisch te kunnen verlagen.  

• Biotalys werd bekroond met een World BioProtection Award 2022 voor beste biofungicideproduct 
op basis van het innovatieve karakter, de wetenschappelijke waarde en het marktpotentieel van 
het product. 

 

 

 

 

https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-and-olon-enter-long-term-partnership-production-protein-based-biocontrols
https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-appoints-kwizda-agro-formulator-its-protein-based-biocontrols
https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-and-novozymes-enter-partnership-expand-opportunities-evocatm
https://biotalys.com/media/news/biotalys-and-novozymes-announce-successful-evocatm-feasibility-study
https://www.biotalys.com/media/news/latest-field-trials-validate-strength-biotalys-first-biocontrol-evoca
https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-obtains-new-fungicide-resistance-class-its-first-biofungicide
https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-obtains-new-fungicide-resistance-class-its-first-biofungicide
https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-achieves-breakthrough-protein-expression-increasing-commercial-potential-its
https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-achieves-breakthrough-protein-expression-increasing-commercial-potential-its
https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-first-biocontrol-evoca-wins-world-bioprotection-award-2022-best-biofungicide
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Regelgevende update voor Evoca  

 

• Biotalys diende zijn toelatingsdossier in bij de bevoegde instanties in zowel de VS (december 2020) 
als de EU (maart 2021). In het licht van de vooruitgang van deze instanties op dit vlak, zoals 
meegedeeld aan het bedrijf, geeft Biotalys de volgende update:  

• Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) onderzoekt momenteel actief 
het toelatingsdossier. In dat kader voert Biotalys regelmatig overleg met dit agentschap 
over de ingediende gegevens. Biotalys heeft alle vragen van het EPA tot op heden 
beantwoord. Het bedrijf erkent dat, omwille van het baanbrekend karakter van het 
biologische middel gebaseerd op eiwitten, er voor het onderzoek meer tijd nodig is dan 
oorspronkelijk voorzien. Het bedrijf verwacht nu om registratie voor Evoca te verkrijgen 
in het derde kwartaal van 2023. Van zodra registratie verkregen wordt, zal gebruik van 
het product mogelijk zijn in een selectie van groente- en fruitgewassen. Ter herinnering: 
de eerste generatie Evoca vertegenwoordigt een marktkalibratieproduct dat geen 
positieve cashflowmarges zal genereren. Het is bedoeld om marktvraag te creëren en 
telers met het nieuwe product kennis te laten maken in afwachting van een commerciële, 
winstgevende versie in 2026. 

• In de EU wordt het toelatingsdossier dat Biotalys voor het actieve bestanddeel van Evoca 
ingediend heeft, momenteel beoordeeld door het College voor Toelating van 
Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) in Nederland als bevoegde lidstaat. Biotalys 
verwacht in 2025 de eerste registratie in de EU te verkrijgen, waarmee de weg zal worden 
vrijgemaakt voor de lancering van de commerciële versie van Evoca in Europa in 2026.  

 

De status van de huidige pijplijn van productkandidaten van Biotalys, waaronder nieuwe 
biofungiciden, biobactericiden en bio-insecticiden, is als volgt:  

• De volgende generatie Evoca (met hetzelfde bioactieve eiwit en een geoptimaliseerde 
formulering en productie) is gevorderd tot in de ontwikkelingsfase en zal, afhankelijk van de 
goedkeuring door de regelgevende instanties, naar huidige verwachting tegen 2026 op zowel de 
Amerikaanse als Europese markt gelanceerd worden. Het bedrijf verwacht dat deze generatie 
Evoca positieve cashflowmarges zal genereren naarmate de productie-efficiëntie verbetert en het 
marktpotentieel verder vergroot.  

• BioFun-6 blijft evolueren volgens plan en ging in 2022 een fase in van diepgaande in-
vitrokarakterisering, met als doel tot een nieuw werkingsmechanisme te komen waardoor het 
nieuwe product zich zal onderscheiden van Evoca en toegepast zal kunnen worden in een groter 
aantal gewassen en regio's. Het bedrijf verwacht deze productkandidaat tegen eind 2023 in de 
ontwikkelingsfase te brengen, waarmee het op schema zit om fruit- en groentetelers tegen 2028 
een bijkomende en aanvullende oplossing te bieden.  

• BioFun-7, dat ondersteund wordt door de Bill & Melinda Gates Foundation, werd begin 2022 
opgestart en verloopt volgens plan, waarbij momenteel kandidaat-moleculen worden 
geïdentificeerd. 

• BioFun-4 werd begin 2023 gelanceerd met de ontwikkeling van het projectplan en het beoogde 
productprofiel, in samenwerking met belangrijke opinieleiders, waaronder leden van het onlangs 
opgerichte Wetenschappelijke Adviescomité. 

• BioIns-1 boekte vooruitgang met de ontdekking van potentiële bindende moleculen tegen 
bepaalde insecten, wat perspectieven biedt voor de ontwikkeling van een productkandidaat, al 
dan niet in samenwerking met partners.  
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• BioBac-1 en BioFun-2 zullen naar verwachting waardevolle intellectuele-eigendomsrechten en 
knowhow blijven opleveren die het AGROBODY Foundry™-platform van het bedrijf zullen 
versterken en de basis kunnen vormen voor verdere samenwerkingsverbanden op het gebied 
van O&O. 

 

Biotalys versterkte in 2022 actief zijn team en voerde enkele belangrijke benoemingen door: 
 

• Biotalys breidde zijn managementteam uit met de benoeming van dr. Carlo Boutton als Chief 
Scientific Officer. Dr. Carlo Boutton is een vooraanstaand expert op het gebied van 
antilichaaminnovatie met een trackrecord in het bouwen van onderzoeksplatforms van 
wereldklasse. Hij ondersteunt de versnelling van de technische innovatie en ontwikkeling van het 
AGROBODY Foundry™-platform. 

• Biotalys versterkte zijn Raad van Bestuur met de benoeming van dr. Michiel van Lookeren 
Campagne, een prominent figuur in de wereld van de plantenwetenschap en biotechnologie die 
al decennialang ijvert voor wetenschappelijke vooruitgang in de landbouwsector. 

• Het bedrijf richtte ook een Wetenschappelijk Adviescomité op om zijn netwerk van 
wetenschappelijke experts uit te breiden. Dr. Adrian Percy, die zijn strepen verdiende in de 
landbouwsector en Executive Director is van het NC Plant Sciences Initiative van de North Carolina 
State University, werd benoemd tot voorzitter van het comité. Dr. Claude Bensoussan, specialist 
in industriële biotechnologie, dr. Hans-Jürgen Rosslenbroich, pionier op het vlak van 
ziektebestrijding in de landbouw, en dr. Ioannis Stergiopoulos, autoriteit op het gebied van 
genetica en plantpathogenen, zijn eveneens lid van het comité sinds de oprichting en zullen 
permanente wetenschappelijke richting en ondersteuning bieden naarmate Biotalys zijn 
productpijplijn voorbereidt voor wereldwijde commercialisering.  

 

*Evoca™: in afwachting van registratie. Dit product is momenteel niet geregistreerd voor verkoop of 
gebruik in de Verenigde Staten, de Europese Unie of elders, en wordt niet te koop aangeboden. 

 

Gedetailleerd financieel overzicht voor 2022 

 

In duizend € 2022 2021 

Overige bedrijfsopbrengsten 2.949 1.995 

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten (18.813) (13.880) 

Algemene en administratieve kosten (5.081) (4.905) 

Marketingkosten (1.586) (1.289) 

Bedrijfsverlies (22.531) (18.079) 

Financiële opbrengsten 320 1.510 

Financiële kosten (557) (343) 

Verlies vóór belastingen (22.769) (16.913) 

Belastingen op het resultaat 38 (16) 

Verlies van het boekjaar (22.731) (16.929) 

https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-appoints-carlo-boutton-chief-scientific-officer
https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-appoints-carlo-boutton-chief-scientific-officer
https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-appoints-michiel-van-lookeren-campagne-board-directors
https://www.biotalys.com/media/news/biotalys-appoints-michiel-van-lookeren-campagne-board-directors
https://biotalys.com/media/news/biotalys-creates-scientific-advisory-committee-leading-experts
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Herwaarderingsmeerwaarden (-minderwaarden) op 
toegezegde pensioenregelingen 

(43) 5 

Wisselkoersverschillen bij de omrekening van 
buitenlandse activiteiten 

4 5 

Totaal verlies van het boekjaar (22.770) (16.919) 

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel (in EUR) (0,74) (1,10) 

Verlies van het boekjaar toerekenbaar aan de 
eigenaars van de Vennootschap 

(22.731) (16.929) 

Totaalresultaat voor de periode toerekenbaar aan de ei-
genaars van de Vennootschap 

(22.770) (16.919) 

Geldmiddelen en kasequivalenten 34.096 56.107 

Netto toename / (afname) geldmiddelen en kasequiva-
lenten 

(22.017) 33.005 

 

Geconsolideerde resultatenrekening 

• De overige bedrijfsopbrengsten bedroegen 2,9 miljoen euro en hebben betrekking op ontvangen 
fiscale stimuli voor O&O en toelagen ter ondersteuning van de O&O-activiteiten. De voornaamste 
stijging (0,5 miljoen euro) komt van de toelage van de Bill & Melinda Gates Foundation, waarvoor 
de onderzoeksactiviteiten werden opgestart in 2022. Daarnaast stegen de fiscale stimuli voor 
O&O met 0,4 miljoen euro en namen de opbrengsten van andere overheidstoelagen licht af met 
0,2 miljoen euro. 

• De onderzoeks- en ontwikkelingskosten bedroegen 18,8 miljoen euro in 2022, een stijging van 
4,9 miljoen euro ten opzichte van 2021.  Deze stijging houdt vooral verband met externe uitgaven 
voor de productie van Evoca in voorbereiding van de marktkalibratie gepland voor later dit jaar, 
maar ook met verdere veldproeven voor bijkomend productonderzoek. Andere stijgingen in de 
O&O kosten omvatten onder andere de indexering van salariskosten en kosten voor aandelenop-
ties voor medewerkers. 

• De algemene en administratieve kosten bedroegen 5,1 miljoen euro in 2022, ten opzichte van 
4,9 miljoen euro in 2021.  Deze kleine toename is vooral toe te schrijven aan gestegen kosten voor 
personeelsvoordelen en uitgaven voor het opzetten van technische systemen. Daarnaast was er 
een afname van kosten voor externe professionele diensten, aangezien 2021 een eenmalige kost 
van 0,5 miljoen euro bevatte in verband met de voorbereiding van de beursgang.   

• De marketingkosten stegen van 1,3 miljoen euro in 2021 naar 1,6 miljoen euro in 2022 als gevolg 
van het verder ontwikkelen van het verkoops- en marketingteam ter ondersteuning van de ge-
plande uitgebreide marktkalibratie voor Evoca in 2023 en nadien. 

• De financiële opbrengsten omvatten voornamelijk opbrengsten uit wisselkoersverschillen en be-
droegen 0,3 miljoen euro. Dit was een daling van 1,2 miljoen euro ten opzicht van 2021, toen het 
bedrag vooral gedreven werd door de volledige afboeking van de resterende afgeleide verplich-
tingen van de antiverwateringswarrants die bij de beursgang waren geannuleerd.   

• De financiële kosten bedroegen 0,6 miljoen euro, en hebben betrekking op rentelasten voor 
leasecontracten en bankleningen, en wisselkoersverschillen.  

• De belastingen op het resultaat vertonen de impact van de creatie van een uitgestelde belasting-
vordering in verband met O&O kosten in onze Amerikaanse dochteronderneming. 

• Het verlies van het boekjaar bedroeg 22,8 miljoen euro, tegenover 16,9 miljoen euro in 2021. 
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• Het gewone en verwaterde verlies per aandeel daalt tot 0,74 euro in 2022, ten opzichte van 1,10 
euro in 2021. In vergelijking met 2022 was er in 2021 nog een sterk lager gemiddeld aantal uit-
staande aandelen, gezien de beursgang begin juli van dat jaar.  

• De geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen 34,1 miljoen euro eind 2022, ten opzichte van 
56,1 miljoen euro eind 2021.  Dit is licht hoger dan verwacht als gevolg van kostenbesparingen en 
verschuivingen wat betreft de timing van uitgaande betalingen voor de productieafdeling.   

Vooruitzichten voor 2023 

• Biotalys verwacht de marktkalibratie van Evoca te kunnen beginnen met distributiepartner Bio-
best in geselecteerde Amerikaanse staten, onder voorbehoud van de goedkeuring door de regel-
gevende instanties. Nu het veldproefprogramma voor de eerste generatie Evoca voltooid is, zal 
het bedrijf zich zowel in de VS als in de EU concentreren op het testen van verbeterde productfor-
muleringen en het product van de volgende generatie. Daarnaast is Biotalys van plan om Evoca te 
testen met een groter aantal potentiële commerciële partners voor Europa en andere regio's. 

• Naast de lopende interne inspanningen om de volgende generatie Evoca te ontwikkelen, bekijkt 
Biotalys ook welke strategische leverings- en commercialiseringsovereenkomsten met Novozymes 
mogelijk zijn voor een toekomstige generatie Evoca.  

• Biotalys verwacht de productpijplijn in 2023 te versterken en uit te breiden door het BioFun-6-
programma in de ontwikkelingsfase te brengen en met de andere pijplijnprogramma's verdere 
stappen in de ontdekkingsfase te zetten. Biotalys wil ook selectief gebruik blijven maken van zijn 
AGROBODY Foundry™-platform en -pijplijn om verder te groeien in nieuwe markten en gewassen, 
met een grotere focus op strategische samenwerkingsverbanden die toegevoegde waarde kunnen 
genereren. 

• Het bedrijf verwacht dat de cash burn in 2023 iets hoger zal zijn dan vorig jaar (2022: 22 miljoen 
euro), in lijn met de geplande investeringen in de pijplijn, het platform en de productie. Samen 
met het saldo van geldmiddelen en kasequivalenten van 34 miljoen euro eind 2022, verwacht het 
bedrijf dat de cash runway zich zal uitstrekken tot midden 2024. 

 

Verklaring van de commissaris 

 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de IFRS-normen, zoals 
ingevoerd door de Europese Unie. De financiële informatie in dit persbericht is een uittreksel uit de 
volledige volgens de IFRS-normen opgestelde geconsolideerde jaarrekening die op 24 maart 2023 
gepubliceerd wordt. De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Pieter-Jan 
Van Durme, heeft bevestigd dat zijn auditprocedures, die substantieel voltooid zijn, geen materiële 
informatie aan het licht hebben gebracht waardoor de boekhoudkundige informatie in dit persbericht 
zou moeten worden aangepast.  

 

Financiële kalender en aankomende evenementen voor beleggers 

 

• 14-15 maart 2023: Het management van Biotalys ontmoet institutionele beleggers en spelers uit 
de sector op de World AgriTech Conference in San Francisco  

• 24 maart 2023: Online publicatie van het jaarverslag 2022 

• 25 maart 2023: Het management van Biotalys ontmoet particuliere beleggers op de jaarlijkse hap-
pening van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) in Gent 
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• 3-5 april 2023: Het management van Biotalys ontmoet institutionele beleggers op de Global Ag 
Investing Conference in New York 

• 25 april 2023: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op het hoofdkantoor van Bio-
talys in Gent 

• 11 mei 2023: Biotalys Shareholders Club op het hoofdkantoor van Biotalys in Gent 

 

Live webcast en conference call 

Het management van Biotalys houdt vandaag, 28 februari 2023, een live webcast om 16.00u CET / 
15.00u GMT / 10.00u EST in het Engels om de financiële resultaten en hoogtepunten van het volledige 
boekjaar 2022 te bespreken. U kunt zich aanmelden via de volgende webcastlink: https://edge.media-
server.com/mmc/p/hv39hzvy. 

 

Om live vragen te stellen aan het management, dient u zich voor de conference call ook aan te mel-

den via https://register.vevent.com/register/BI31434e7ab1764b25a7eadb82a0ff4e9e. 
 
Over Biotalys 
 
Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die biologische oplossingen op 
basis van eiwitten ontwikkelt om gewassen en voedsel te beschermen, met het oog op een duurza-
mere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™ technologieplat-
form streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve productkan-
didaten met een gunstig veiligheidsprofiel ter 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 

 

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', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', ‘voortdurend’, ‘mogelijk’, 'voorspellen', 
'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de onderneming over de 
beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inhe-

https://edge.media-server.com/mmc/p/hv39hzvy
https://edge.media-server.com/mmc/p/hv39hzvy
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.vevent.com%2Fregister%2FBI31434e7ab1764b25a7eadb82a0ff4e9e&data=05%7C01%7Ctoon.musschoot%40biotalys.com%7C34021181fe954415924d08dae1bb7052%7Cb60afdea03b24ab597bbc648864a1527%7C0%7C0%7C638070492693317373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=MRuwyb3NvQ0q3u3MbxfOd7la2qY6eDQO7NHpoW5LiuI%3D&reserved=0
http://www.biotalys.com/
mailto:Toon.Musschoot@biotalys.com
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rente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat geen van dergelijke toekomst-
gerichte verklaringen enige waarborg inzake toekomstige resultaten biedt. De werkelijke resultaten 
van Biotalys kunnen aanzienlijk verschillen van wat werd voorspeld in de toekomstgerichte verklarin-
gen. 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 
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN 
OVERZICHT VAN DE OVERIGE ELEMENTEN VAN HET 
TOTAALRESULTAAT  
VOOR DE JAREN EINDIGEND OP 31 DECEMBER 
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN 

VERMOGEN 
VOOR DE JAREN EINDIGEND OP 31 DECEMBER 
 

 

 
 
  



 

 
12 

 

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
VOOR DE JAREN EINDIGEND OP 31 DECEMBER 
 

  

De toelichtingen vormen een integraal onderdeel van deze geconsolideerde financiële rapporten.  Gelieve ook het volledige 

rapport te raadplegen op www.biotalys.com. 


