
 

 
Juergen Ernst verlaat na elf jaar Pharmings Raad van Commissarissen  

 
Debora Jorn benoemd als nieuwe vicevoorzitter 

 
Leiden, 23 november 2020: Pharming Group N.V. (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt bekend dat de 
vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen Juergen Ernst per heden om persoonlijke redenen 
terugtreedt. Commissaris Debora Jorn zal Ernst opvolgen als vicevoorzitter.  
 
Juergen Ernst was na zijn benoeming in april 2009 meer dan 11 jaar vicevoorzitter van de Raad. Tijdens 
zijn zittingsperiode vervulde hij een belangrijke rol in de transformatie van Pharming van een op R&D 
gericht biotechbedrijf in een winstgevende biofarmaceutische onderneming met internationale 
commerciële activiteiten en een zich goed ontwikkelende pijplijn. 
 
Paul Sekhri, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zegt; 

“Namens de Raad van Commissarissen en de onderneming zijn we Juergen bijzonder dankbaar 
voor de meer dan 11 jaar nauwe betrokkenheid bij en toewijding aan Pharming. We danken 
hem voor zijn voortrekkersrol en loyaliteit gedurende deze periode en wensen hem een lange en 
gezonde pensionering.” 
 

Juergen Ernst voegt toe: 
“Kort na mijn lange leidinggevende carrière in de farmaceutische industrie werd ik uitgenodigd 
om een toezichthoudende rol te spelen bij het ontsluiten van het enorme potentieel van 
Pharming. Met trots constateer ik dat de onderneming dat heeft waargemaakt en zich verder 
veelbelovend blijft ontwikkelen. Nu de volgende groeifase zich aandient, is het voor mij een 
uitgelezen moment om terug te treden. Daarmee geef ik mijn getalenteerde collega’s de ruimte 
om de groei van Pharming verder gestalte te geven. Ik heb enorm genoten van mijn tijd bij 
Pharming en wens mijn collega’s in de Raad en de Onderneming een geweldige toekomst toe." 

  
Sijmen de Vries, Chief Executive Officer, vult aan: 

"Juergen werd op een cruciaal moment in Pharmings ontwikkeling benoemd in onze Raad. Mede 
onder zijn begeleiding transformeerde Pharming in een van de eerste winstgevende Europese 
biotech-bedrijven als resultaat van het zelfstandig vermarkten van een zelf ontwikkeld product 
op de markt aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. De Raad van Bestuur spreekt haar 
grote dank uit voor zijn geduld, begeleiding, vertrouwen en standvastigheid, en wenst hem een 
mooie pensionering.” 

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

 
BELANGRIJKE INFORMATIE 

Dit bericht vormt een inhoudelijke samenvatting/vertaling van het originele Engelstalige persbericht. 
In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, is het originele 

Engelstalige persbericht leidend.   
 



 

 
 
 
Over Pharming Group N.V.  
Pharming Group N.V. is een wereldwijd actief biofarmaceutisch bedrijf in de commerciële fase dat 
innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling 
van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. 
 
Ons belangrijkste compound betreft onze recombinante humane C1-esteraseremmer, of rhC1INH. 
C1INH is een natuurlijk voorkomend eiwit dat de complementcascade reguleert om zwelling in 
aangetaste weefsels te beheersen. 
 
Ons hoofdproduct, RUCONEST®, is de eerste en enige plasmavrije rhC1INH-eiwitvervangingstherapie. 
Het is goedgekeurd voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem of HAE-aanvallen. We 
commercialiseren RUCONEST® in de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk via 
onze eigen verkoop- en marketingorganisatie, en de rest van de wereld via ons distributienetwerk. 
 
We ontwikkelen ook rhC1INH voor nieuwe indicaties, waaronder pre-eclampsie, acuut nierfalen en we 
onderzoeken ook de klinische werkzaamheid van rhC1INH in COVID-19. 
 
Daarnaast onderzoeken we ons orale precisiegeneesmiddel, leniolisib (een fosfoïnositide 3-kinase-delta 
of PI3K-delta-remmer), voor de behandeling van geactiveerd PI3K-deltasyndroom, of APDS, in een fase 
2/3 registratiestudie in de VS en Europa. 
 
Bovendien maken we ook gebruik van onze transgene productietechnologie voor de ontwikkeling van 
de volgende generatie eiwitvervangende therapieën, met name voor de ziekte van Pompe, welk 
programma zich momenteel in de preklinische fase bevindt. 
 
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 Pharming's 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 
Pharming's 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 2019 van Pharming en het verslag 
voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020, 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 

http://www.pharming.com/


 

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 EU-verordening 
marktmisbruik. 
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