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De biotechin vesteer ders Rudi Mariën en Annie Ver eec ken stoppen geld in de mi crochip -
producent Phar maF luidics. Ook de federale investeer der FPIM stapt in.

De nieu we aandeel hou ders stap pen in naar aanlei ding van een kapitaalron de van ruim 7 mil joen euro
van PharmaF lui dics. Ze brengen het gros van de verse mid de len aan. De be staande aandeel hou ders doen
ook voor een deel mee.

Met Rudi Mariën en Annie Vereec ken haalt het Gent se be drijf twee topinvesteer ders aan boord. Mariën
wordt ge zien als de onge kroonde ko ning van de bio tech. Vereec ken, net als Mariën een apo the ker, werd
groot als onderneemster achter een la bo be drijf en investeert van daag gre tig in bio tech. PharmaF lui dics is
niet het eerste be drijf waarin ze al le bei investe ren (zie inzet), maar ze heb ben elk hun eigen be leg gings -
strate gie.

PharmaF lui dics is geen klas siek bio tech be drijf, maar de ont wikke laar van een microchip. In die chip wor-
den bio lo gische sta len - bloed, weef sel, plas ma - in dui zenden compo nenten ge schei den, waarna ze verder
kunnen worden ge analy seerd. Dat zorgt voor lage re kosten en tijd winst, onder meer bij de ont wikke ling
van nieu we ge neesmid de len. ‘Onze tech no lo gie biedt een veel scherpe re loep. Hoe beter je de stalen kan
schei den en in kaart kan brengen, hoe nauw keu riger de ana ly se’, legde CEO Johan De venyns begin dit
jaar uit.

De microchips van PharmaF lui dics worden door onderzoe kers nu al gebruikt om onder meer heel ge de -
tail leerd de impact van rookge drag op longweef sel te be schrijven en beter te begrijpen welke pa tro nen
zich in de longen af spe len. Ook voor pros taatkan ker loopt een project. En ook Bio cartis, dat dia gnos tische
tes ten ontwikkelt, expe rimenteert ermee. PharmaF lui dics mikt op 10 à 20 mil joen euro omzet binnen en-
ke le jaren.

PharmaF lui dics is een spin-off van de Vrije Uni versiteit Brus sel. Het be drijf werd in 2010 op ge richt nadat
onderzoe kers al bijna tien jaar aan de chip tech no lo gie had den ge werkt. Drie jaar ge le den kreeg het steun
van de Vlaamse over heid - via de Participatie maat schap pij Vlaande ren - en het interu niversitair investe -
rings fonds Qbic.
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Begin 2017 haal de het 2,7 mil joen euro op. De be staande aandeel hou ders leg den toen geld op tafel, maar
er stap ten ook drie nieu we investeer ders in: het ULB-fonds The o do rus, Volksvermo gen (ex-aandeel hou -
der van VDK) en Inno vation Fund, een investe rings fonds opge richt in de schoot van de che mie fe de ratie
Es senscia.
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