
 

 

Pharming Group geeft verklaring uit over gebeurtenissen 

rond Silicon Valley Bank 
 

Leiden, 12 maart 2023: Pharming Group N.V. ("Pharming" of "de Onderneming") (Euronext 

Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) is ervan op de hoogte dat de Federal Deposit Insurance 

Corporation ("FDIC") is aangesteld als curator van Silicon Valley Bank ("SVB US") en dat de Bank of 

England, behoudens eventuele tussenliggende gebeurtenissen, voornemens is Silicon Valley Bank 

UK Limited ("SVB UK") in staat van insolventie te stellen.  

Gezien Pharmings sterke balans en kasstromen uit haar activiteiten, heeft de Onderneming er 

vertrouwen in dat de sluiting van SVB US en de insolventie van SVB UK geen materiële invloed zal 

hebben op Pharmings bedrijfsplannen of converteerbare schuldaflossingsverplichtingen en andere 

materiële kasbehoeften voor de komende twaalf maanden en daarna.  

 

Pharming heeft per 31 december 2022 totale geldmiddelen en kasequivalenten, samen met in pand 

gegeven geldmiddelen, van ongeveer US$209 miljoen. Pharming houdt US$26 miljoen aan bij SVB 

US en U$19 miljoen bij SVB UK.  Pharmings deposito's bij SVB US zijn grotendeels onverzekerd en 

haar deposito's bij SVB UK overschrijden grotendeels de toepasselijke beschermde limiet.  

Waar nodig verricht Pharming alle mogelijke inspanningen om haar bij SVB US en SVB UK 

gedeponeerde gelden te recupereren. Op dit moment weet Pharming echter niet in welke mate en 

op welk moment een dergelijk herstel mogelijk zou zijn. Pharming blijft de situatie actief volgen. 

  

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

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Dit bericht is een 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. (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 ziekten. Pharming commercialiseert en ontwikkelt een 

innovatieve 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 is gevestigd in Leiden en heeft werknemers 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 en vind ons op LinkedIn. 

 

http://www.pharming.com/
https://www.linkedin.com/company/pharming/


 

 

Toekomstgerichte verklaringen  

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn 

verklaringen over toekomstige verwachtingen die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en 

veronderstellingen van het management en die bekende en onbekende risico's en onzekerheden 

inhouden waardoor de werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen wezenlijk kunnen 

verschillen van die welke in deze verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze 

toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het gebruik van termen en uitdrukkingen als 

"streven", "ambitie", "anticiperen", "geloven", "kunnen", "schatten", "verwachten", "doelen", 

"voornemen", "kunnen", ''mijlpalen'', ''doelstellingen'', ''vooruitzichten'', ''plan'', ''waarschijnlijk'', 

''project'', ''risico's'', ''schema'', ''streven'', ''zouden'', ''doel'', ''zullen'' en soortgelijke termen en 

zinnen. Voorbeelden van toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen met betrekking tot de 

timing en voortgang van Pharming's preklinische studies en klinische proeven van haar 

productkandidaten, Pharming's klinische en commerciële vooruitzichten, Pharming's verwachtingen 

met betrekking tot haar verwachte behoefte aan werkkapitaal en kasmiddelen, welke verklaringen 

onderhevig zijn aan een aantal risico's, onzekerheden en veronderstellingen, met inbegrip van, maar 

niet beperkt tot de omvang, voortgang en uitbreiding van Pharming's klinische proeven en 

vertakkingen voor de kosten daarvan; en klinische, wetenschappelijke, regelgevende en technische 

ontwikkelingen en verklaringen betreffende de FDIC en de BoE, inclusief hoe zij naar verwachting 

zullen handelen en hoe Pharming, indien überhaupt, bij de SVB en SVB UK gedeponeerde contanten 

kan terugkrijgen. In het licht van deze risico's en onzekerheden, en andere risico's en onzekerheden 

die worden beschreven in het jaarverslag 2021 van Pharming en het jaarverslag op Form 20-F voor 

het jaar eindigend op 31 december 2021, ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange 

Commission, is het mogelijk dat de gebeurtenissen en omstandigheden die worden besproken in 

dergelijke toekomstgerichte verklaringen zich niet voordoen, en de werkelijke resultaten van 

Pharming zouden wezenlijk en nadelig kunnen verschillen van die welke daarmee worden verwacht 

of geïmpliceerd. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden uitdrukkelijk in hun 

geheel gekwalificeerd door de waarschuwende verklaringen die in dit gedeelte zijn opgenomen of 

waarnaar wordt verwezen. Lezers moeten niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte 

verklaringen. Alle toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van dit persbericht en 

zijn gebaseerd op informatie waarover Pharming beschikt op de datum van dit bericht. Pharming 

neemt geen enkele verplichting op zich om deze verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien. 

 

Inside Informatie 

Dit persbericht betreft de openbaarmaking van informatie die als voorwetenschap in de zin van 

artikel 7, lid 1, van de EU-marktmisbruikverordening wordt of kan worden aangemerkt. 

 

Voor verdere publieke informatie, neem contact op met: 

Pharming Group, Leiden 



 

 

Michael Levitan, VP Investor Relations & Corporate Communications 

T: +1 (908) 705 1696 

Heather Robertson, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

E: investor@pharming.com  

 

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam 

Leon Melens 

T: +31 6 53 81 64 27 

E: lmelens@lifespring.nl 

 

FTI Consulting, Londen, UK 

Victoria Foster Mitchell/Alex Shaw/Amy Byrne 

T: +44 203 727 1000 
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