Pharming benoemt Jeroen Wakkerman tot Chief Financial
Officer
Leiden, 9 november 2020: Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”), (Euronext
Amsterdam: PHARM) maakt de benoeming bekend van Jeroen Wakkerman als Chief Financial Officer
(CFO) met ingang van 16 november 2020.
Jeroen Wakkerman heeft veel ervaring als CFO en financieel directeur van multinationale
ondernemingen, met een bewezen staat van dienst gedurende meer dan tien jaar in diverse sectoren
in financiële en senior managementfuncties, inclusief de ondernemings-brede implementatie van ERPsystemen, business development, succesvolle kapitaalmarkttransacties en fusies en overnames, én de
succesvolle integratie van onder andere Amerikaanse acquisities.
Hiervoor was hij bijna vijf jaar CFO van Nutreco N.V., een wereldwijd vooraanstaand speler op het
gebied van diervoeding en aquafeed. Tot dan was Jeroen CFO van SHV Energy N.V., Financieel Directeur
bij Calor Gas (VK) en bekleedde hij verschillende financiële en commerciële functies bij Unilever en
Rabobank. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en woont ook in Nederland. Hij studeerde
Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is Chartered Treasurer (VK) en Chartered
Management Accountant (VK).

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer, zegt:
“We zijn bijzonder verheugd Jeroen te kunnen verwelkomen in een periode waarin Pharming is
getransformeerd in een winstgevende biofarmaceutische onderneming met toenemende
omzetten. Zijn uitgebreide financiële en business-development-ervaring dragen belangrijk bij
aan de completering van onze senior management knowhow en -ervaring. Dit is zeer belangrijk
op een moment dat we verder uitvoering geven aan onze groeistrategie, gedreven door
ontwikkeling van onze verkopen, ontwikkeling van onze pijplijnproducten én door
acquisitiemogelijkheden, ondersteund door mogelijk een toekomstige tweede notering in de
VS."

Jeroen Wakkerman voegt toe:
“Ik zie uit naar mijn start bij Pharming in deze belangrijke ontwikkelingsfase van de
onderneming. Pharming heeft in de afgelopen jaren een indrukwekkend traject afgelegd met
fantastische resultaten op alle gebieden. Ik verheug me op de samenwerking met het
managementteam en alle andere en collega's binnen Pharming bij het ingaan van de volgende
ontwikkelingsfase."

=== 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 biofarmaceutisch bedrijf in de commerciële fase dat innovatieve
eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van
zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften.
Onze eerste product betreft de recombinante humane C1-esteraseremmer, of rhC1INH. C1INH is een
natuurlijk voorkomend eiwit dat de complementcascade reguleert om zwelling in aangetaste weefsels
onder controle te houden.
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 in de rest van de wereld via ons eigen
distributienetwerk.
We ontwikkelen ook rhC1INH voor nieuwe indicaties, waaronder pre-eclampsie, acuut nierfalen en we
onderzoeken daarnaast 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.
Daarnaast passen we onze transgene productietechnologie toe voor de ontwikkeling van de volgende
generatie eiwit-vervangende therapieën, met name voor de ziekte van Pompe, welk programma zich
momenteel in de preklinische fase bevindt.
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 te overwinnen voor de bedrijfsuitoefening 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 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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