
Biotalys richt zich op het aanpakken van 
uitdagingen op het vlak van 
voedselbescherming met eigen biologische 
bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen en 
streeft naar alternatieven voor conventionele 
chemische pesticiden voor een duurzamere en 
veiligere voedselvoorziening.

AGROBODY FoundryTM: nature driven, designed for performance

Kandidaat-biobestrijdingsmiddelen op basis van 
proteïnen om voedsel te beschermen, en zo 
alternatieven te bieden die veiliger en schoner zijn dan 
chemische pesticiden 

Onderscheiden voordelen t.o.v. bestaande 
biologische middelen, door het combineren van de 
doeltreffendheid van chemische producten in het 
kader van een IPM-programma met het duidelijk 
veiligheidsprofiel van biologische middelen

Technologie op basis van antilichamen, die gevalideerd 
is in humane therapeutica en diergezondheid, maar nu 
wordt toegepast voor duurzame landbouw

~3 jaar sneller van idee naar de markt, aan ~10% van 
de gemiddelde kost voor nieuwe producten ontwikkeld 
door de chemische pesticidesector

Duidelijk regelgevingstraject, met een eerste 
productregistratiedossier ingediend bij overheden in de 
VS en EU

Aanpakken van de uitdagingen voor de telers en 
van de veranderende noden voor de detailhandel, 
consumenten en regulatoire overheden
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Een gediversifieerde pijplijn van zeven productprogramma’s, 
gericht op kritieke plagen en ziekten voor hoogwaardige 
gewassen, die een gecombineerde potentiële markt 
vertegenwoordigen van $ 4,8 miljard

Verkennen van selectieve strategische samenwerkingen en 
partnerships om de waarde van het technologieplatform en 
de productkandidaten te benutten

Duidelijke en flexibele commerciële strategie, waarbij een 
eerste product naar verwachting in 2023 de markt in de VS 
kan kalibreren

Sterke IP portfolio met 20 patentfamilies met 
betrekking tot de AGROBODY™ technologie en pijplijn 

Ervaren en ondernemend management team met een 
sterk track record in AgTech & Biotech

Opgericht in 2013 als spin-off van het VIB (Vlaams 
Instituut voor Biotechnologie), met de steun van 
gerenomeerde Europese (AIF, AvH, Biovest, GIMV, K&E, 
Madeli, PMV, Qbic, Sofinnova) en Amerikaanse (Novalis 
LifeSciences) investeerders 

Stappen zetten om de uitdaging 
van voedselverspilling en het 
verminderen van residu  
aan te gaan.

Safer food 
Better planet

Duidelijke strategie om duurzame waarde te creëren

MASTER
Een leider worden in biologische 
bestrijdingsmiddelen met ons uniek platform op 
basis van proteïnen voor toepassingen in voeding 
en landbouw met een sterke IP en technologie

PARTNER
Selectieve partnerships met grote Food & 
Ag - spelers aangaan om de technologie te 
ontplooien en te valideren bovenop interne 
programma’s 

COMPETE
De eigen pijplijn naar de markt brengen en kost-

efficiënte go-to-market partnerships benutten 
om exclusieve posities in verschillende regio’s te 

creëren

EXPAND
Toepassings-mogelijkheden van het 

AGROBODY™ Platform uitbreiden naar nieuwe 
markten en regio’s om veerkracht te bevorderen

Een investering in de aandelen van Biotalys brengt aanzienlijke risico’s en onzekerheden 
met zich mee. Potentiële beleggers dienen, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, het 
prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing 
om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. Potentiële beleggers moeten het 
economische risico van een belegging in de aandelen kunnen dragen en moeten in staat 
zijn om een gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te dragen. Het prospectus is 
beschikbaar op www.biotalys.com/investors. De goedkeuring van het prospectus door de 
FSMA mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden aandelen.
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