CFO Pharming kondigt aan terug te treden
Leiden, 11 maart 2020: Pharming Group NV (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt bekend dat Chief
Financial Officer Robin Wright heeft besloten zich om familiale redenen tijdens de komende Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 20 mei 2020 niet herkiesbaar te stellen als lid van de Raad van
Bestuur en Chief Financial Officer en dat, als gevolg van dit besluit, zijn termijn bij de onderneming op
die datum eindigt.

Paul Sekhri, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zegt:
“Namens de onderneming wil ik Robin dankzeggen voor zijn vele bijdragen aan Pharming. In de
afgelopen vijf jaar heeft Robin een belangrijke rol gespeeld in de transformatie van Pharming tot de
krachtige winstgevende zelfstandige onderneming die we zijn geworden. We danken Robin voor zijn
toewijding en vele werk en wensen hem al het goede in zijn verdere carrière.”
Sijmen de Vries, Chief Executive Officer van Pharming, zegt in reactie:
“Robins vaardigheden, tomeloze inzet en toewijding speelden een cruciale rol bij het sluiten van de deals
die Pharming fundamenteel hebben veranderd en waardoor een klein Nederlands bedrijf is veranderd in
een internationale geïntegreerde commerciële biofarmaceutische onderneming met een krachtige
pijplijn en een sterk financieel fundament. We willen hem voor dit alles danken en wensen hem het
allerbeste voor de toekomst.”
Robin Wright, Chief Financial Officer:
“Ik heb enorm genoten van mijn vijf jaar bij Pharming en ik kijk met trots terug op wat we hebben bereikt.
Het was een voorrecht om deel te mogen uitmaken van het team dat de transformatie van Pharming
heeft bewerkstelligd tot een succesvolle en winstgevende internationale onderneming met veel potentie
voor toekomstige groei. Ik wens Pharming daarbij alle succes.”
Inmiddels is het werving- en selectieproces voor de benoeming een nieuwe Chief Financial Officer
gestart.

=== E I N D E P E R S B E R I C H T ===

Over Pharming Group N.V.

Pharming is een gespecialiseerde farmaceutische onderneming die innovatieve producten ontwikkelt
voor de veilige, effectieve behandeling van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. Het
belangrijkste product van Pharming, RUCONEST® (conestat alfa) is een recombinante humane C1esteraseremmer die is goedgekeurd voor de behandeling van acute erfelijke angio-oedeemaanvallen
(“HAE”) bij patiënten in Europa, de VS, Israël en Zuid-Korea. Het product is op named-patient-basis
beschikbaar in andere gebieden waar het nog geen marktvergunning heeft verkregen.
RUCONEST® wordt door Pharming verkocht in de VS en in Europa, en de onderneming bezit alle
andere commercialiseringsrechten in andere landen die hieronder niet worden vermeld. In sommige
van deze andere landen vindt distributie plaats in samenwerking met het HAEi Global Access Program
(GAP). RUCONEST® wordt gedistribueerd in Argentinië, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse
Republiek, Panama en Venezuela door Cytobioteck, in Zuid-Korea door HyupJin Corporation en in
Israël door Kamada.
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RUCONEST® wordt ook geëvalueerd voor verschillende aanvullende indicaties. Het
technologieplatform van Pharming omvat een uniek productieproces dat heeft bewezen in staat te
zijn om industriële hoeveelheden pure hoogwaardige recombinante menselijke eiwitten op een meer
economische en minder immunogene manier te produceren in vergelijking met de huidige
celmethoden.
Leads voor enzymvervangingstherapie ("ERT") voor de ziekten van Pompe en Fabry worden
momenteel ook geproduceerd en geoptimaliseerd.
Pharming heeft onlangs leniolisib in licentie gekregen van Novartis. Leniolisib is een klein molecuul en
selectieve PI3Kδ-remmer, die deel uitmaakt van een registratiestudie voor geactiveerd PI3K-deltasyndroom (APDS), een zeldzame vorm van primaire immuundeficiëntie.
Pharming heeft een langetermijnpartnerschap met het China State Institute of Pharmaceutical
Industry ("CSIPI"), een Sinopharm-onderneming, voor gezamenlijke wereldwijde ontwikkeling van
nieuwe producten, beginnend met recombinante humane factor VIII voor de behandeling van
hemofilie A. Preklinische ontwikkeling en productie zullen plaatsvinden volgens wereldwijde
standaarden bij CSIPI en haar dochterondernemingen en worden gefinancierd door CSIPI. Klinische
ontwikkeling wordt gedeeld tussen de partners, waarbij elke partner de kosten voor zijn grondgebied
draagt in het kader van het partnerschap.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht van Pharming Group NV en haar dochterondernemingen ("Pharming", de "Onderneming" of de "Groep") kan
toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot die met betrekking tot Pharming's financiële
projecties, marktverwachtingen, ontwikkelingen, partnerschappen, plannen, strategieën en kapitaaluitgaven.
De Onderneming waarschuwt dat dergelijke vooruitblikkende verklaringen bepaalde risico's en onzekerheden kunnen inhouden
en dat de werkelijke resultaten kunnen verschillen. Risico's en onzekerheden omvatten, zonder beperking, het effect van
concurrerende, politieke en economische factoren, juridische claims, het vermogen van het bedrijf om intellectueel eigendom
te beschermen, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, wijzigingen in belastingwetten of -tarieven, wijzigingen in
wetgeving of boekhoudpraktijken en het vermogen om nieuwe producten, markten of technologieën te identificeren,
ontwikkelen en met succes te commercialiseren.
Dientengevolge kunnen de werkelijke prestaties, positie en financiële resultaten en verklaringen van de Onderneming wezenlijk
verschillen van de plannen, doelstellingen en verwachtingen die zijn uiteengezet in dergelijke toekomstgerichte verklaringen.
De Onderneming neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken, die moeten
worden genomen vanaf de respectieve uitgiftedata, tenzij vereist door wet- of regelgeving.

Contacten:

Pharming Group N.V.
Sijmen de Vries, CEO, Tel: +31 71 524 7400
FTI Consulting, London, VK:
Victoria Foster Mitchell, Tel: +44 203 727 1136
LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam, Nederland
Leon Melens, Tel: +31 6 53 81 64 27
lmelens@lifespring.nl

2

