Pharming Group presenteert tijdens de Jefferies Healthcare
Conference
Leiden, 2 juni 2022: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (EURONEXT Amsterdam:
PHARM/Nasdaq: PHAR) meldt dat Chief Executive Officer Sijmen de Vries op 9 juni aanstaande tussen
22.00 en 22.30 uur een presentatie zal geven tijdens de Jefferies Healthcare Conference 2022, een
hybride conferentie in New York.
De Jefferies Healthcare Conference omvat een samenkomst van meer dan 400 publieke en private
health-ondernemingen en 3.000 vooraanstaande executives, institutionele beleggers, private equityinvesteerders en VC's die zich richten op investeringsmogelijkheden op korte en lange termijn. Ze
bespreken daarbij de huidige trends in de gezondheidszorg in de VS.
=== E I N D E P E R S B E R I C H T ===

Over Pharming Group N.V.

Pharming Group N.V. (NASDAQ: PHAR) (EURONEXT Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) is een
wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het transformeren van het leven van patiënten
met zeldzame, slopende en levensbedreigende aandoeningen. Pharming commercialiseert en ontwikkelt
een innovatief portfolio van eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen, waaronder kleine
moleculen, biologische geneesmiddelen en gentherapieën die zich in een vroeg tot laat stadium van
ontwikkeling bevinden. Pharming heeft zijn hoofdkantoor in Leiden en heeft medewerkers over de hele
wereld die patiënten bedienen in meer dan 30 markten in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten,
Afrika en Azië-Pacific.
Ga voor meer informatie naar www.pharming.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder meer met betrekking tot de timing en
voortgang van de preklinische onderzoeken en klinische onderzoeken van Pharming met haar
productkandidaten, de klinische en commerciële vooruitzichten van Pharming, het vermogen van
Pharming om de uitdagingen van de COVID-19-pandemie voor het gedrag te overwinnen van haar
activiteiten, en Pharmings verwachtingen met betrekking tot haar verwachte werkkapitaalvereisten en
kasmiddelen, welke verklaringen onderhevig zijn aan een aantal risico's, onzekerheden en
veronderstellingen, inclusief, maar niet beperkt tot de reikwijdte, voortgang en uitbreiding van
Pharmings klinische onderzoeken en gevolgen voor de kosten daarvan; en klinische, wetenschappelijke,
regelgevende en technische ontwikkelingen. In het licht van deze risico's en onzekerheden, en andere
risico's en onzekerheden die worden beschreven in het jaarverslag 2021 van Pharming, is het mogelijk
dat de gebeurtenissen en omstandigheden die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden
besproken, zich niet voordoen en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk en nadelig verschillen van de
resultaten die daardoor worden verwacht of geïmpliceerd. Alle toekomstgerichte verklaringen gelden
alleen op de datum van dit persbericht en zijn gebaseerd op informatie waarover Pharming beschikt op
de datum van dit persbericht.

Voorwetenschap

Dit persbericht heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie die kwalificeert, of mogelijk
gekwalificeerd heeft, als voorwetenschap in de zin van artikel 7 (1) van de Europese Verordening
Marktmisbruik.
Neem voor meer informatie contact op met:
Pharming Group, Leiden, Nederland
Sijmen de Vries, CEO
T: +31 71 524 7400
E: investor@pharming.com
FTI Consulting, London, Verenigd Koninkrijk
Victoria Foster Mitchell/Alex Shaw/Amy Byrne
T: +44 203 727 1000
LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam, Nederland
Leon Melens
T: +31 6 53 81 64 27
E: pharming@lifespring.nl

