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O Companie Mica De Biotehnologie Cu 

Un Obiectiv Mare 

 

“Nu exista incurabil; exista doar boli pentru care inca nu s-au gasit leacuri.” Bernard 

Baruch  

 

Cand eram mai tanar si nu-ntelegeam capitalismul, eram revoltat de faptul ca 

medicamentele sunt dezvoltate si puse pe piata de companii private. Mi se parea 

normal ca statul sa faca asta. 

Acum mi se pare o idee proasta. Economia de piata e sistemul cel mai eficient din cele 

imaginate si experimentate de omenire pana in acest moment al istoriei noastre. 

Dar, cateodata poate si statul sa puna umarul pentru binele tuturor. 

In USA exista o organizatie creata in urma cu 35 de ani de catre familiile oamenilor cu 

boli rare - National Organization for Rare Disorders (NORD). 

De multe ori n-ar avea sens pentru o companie sa investeasca in cercetare si sa 

dezvolte un medicament pentru un grup mic de potentiali cumparatori. 
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Scopul NORD a fost de a face lobby la Congresul American pentru ca acesta sa ajute la 

imbunatirea situatiei. Asa a luat nastere legea Orphan Drug Act (ODA) din anul 1983.  

Astfel, companiile care dezvolta medicamente orfane (medicamente pentru boli rare), 

primesc scutiri de taxe, primesc fonduri de la guvern, mai multe facilitati pentru 

protectia patentelor.  

De la aparitia legii, au fost aprobate aproximativ 600 de medicamente orfane. 

Dar, in ultima perioada exista o puternica accelerare in aprobarea medicamentelor 

orfane cu scopul de a “maximiza noi oportunitati pentru pacienti”, conform comisarului 

FDA, Scott Gottlieb. 

Pe masura ce se intampla acest lucru, e o oportunitate buna sa descoperim companii 

ce investesc in dezvoltarea acestui tip de medicamente. 

Compania pe care am gasit-o luna aceasta, se numeste Amicus Therapeutics (NASDAQ: 

FOLD) si dezvolta un compus numit migalastat pentru a trata boala Fabry, o rara 

problema genetica. 

 

O privire De Ansamblu Asupra AMICUS  

Valoarea de piata a Amicus Therapeutics e $2.5 miliarde si e considerata o companie 

mica (small-cap). Dar e o companie mica cu un obiectiv maret: sa descopere si sa 

ofere cele mai bune terapii posibile pentru oamenii ce sufera de boli metabolice rare. 

In acest moment, bolile pe care se concentreaza in principal sunt Fabry si  Pompe. 

Cel mai mare progres a fost facut cu privire la Fabry.  
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Conform U.S. Department of Health and Human Services, boala Fabry “e o boala 

mostenita care rezulta din acumularea unui tip particular de grasimi in celule numite 

globotriaozilceramide, sau GL-3.” 

Boala e prezenta la o persoana din 60,000 si se incadreaza in categooria bolilor extrem 

de rare.  

Pe scurt, boala e cauzata de mutații în gena GLA. Gena GLA ii spune organismului cum 

să producă o enzimă numită alfa-galactozidază A, care descompune o substanță grasă 

numită globotriaozilceramidă. Mutațiile din gena GLA fac ca enzima rezultata sa nu 

poata să-și facă treaba. Și atunci când enzima alfa-galactozidaza A nu-si indeplineste 

functia, globotriaozilceramidele se acumulează în celule din organism. Pe masura ce 

celulele devin din ce în ce mai afectate, simptomele bolii Fabry încep să apară. 

Ca în cazul celor mai multe boli rare, nu există nici un tratament pentru boala Fabry. Și 

cu un singur tratament aprobat disponibil pentru bolnavii de Fabry în S.U.A., aceasta e o 

zonă care are mare nevoie de inovație. 

Amicus a lansat migalastat, care este deja comercializat în UE, Australia, Canada, Israel, 

Elveția și Coreea de Sud, sub numele de Galafold, ca o alternativă la tratamentul de 

înlocuire a enzimaelor (ERT) prescris în mod tradițional pentru tratarea bolii.  

Beneficiul principal e faptul că Galafold se administrează pe cale orală (sub formă de 

comprimat), în timp ce procedura ERT se administreaza sub formă de perfuzie 

intravenoasă de două ori pe săptămână. 

La inceputul acestei luni, FDA a acceptat spre examinare aplicatia celor de la Amicus 

Therapeutics, care solicită “aprobarea pentru a pune in comercializare migalastat HCI 

cu scopul de a trata pacienți cu vârsta de cel puțin 16 ani ce sufera de boala Fabry cu 

anumite mutatii genetice ".  
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FDA a acordat companiei Amicus prioritate in examinarea migalastat HCI și a setat data 

de 13 august pentru PDUFA (raspuns la aplicatie). 

Din punctul de vedere al veniturilor, Amicus a generat $4.2 milioane din vanzarea 

Galafold în primul trimestru din 2017. 

Se așteaptă ca această cifră să crească la $75-$85 milioane pentru anul fiscal 2018. 

Ei lucrează pentru o calitate superioară a tratamentului pentru pacienții care suferă de 

boala Fabry ceea ce e un lucru imbucurator.  

Dar ca si investitie, există un lucru mai interesant de discutat. 

 

Oportunitatea Cea Mai Mare a Amicus 

Pentru asta, trebuie să discutam despre a doua boala de care spuneam in introducere: 

boala Pompe, cea de care sufera copiii lui John Crowley - presedintele si CEO-ul 

acestei companii. 

Biblioteca Națională de Medicină din S.U.A. descrie boala Pompe ca o "tulburare 

moștenită provocată de acumularea unui zahăr complex numit glicogen în celulele 

corpului." 

În termeni mai simpli, suferinzilor de Pompe le lipsește o proteină ce  descompune 

glicogenul pentru energie. Și când organismul nu poate descompune glicogen (zahăr), 

acesta se acumulează în organism și afecteaza mușchii și organele. 

Simptomele tipice ale bolii Pompe sunt mușchi slăbiti și probleme de respirație. Ficatul, 

inima și mușchii sunt cel mai frecvent afectați. 

La începutul acestei luni, la cel de-al 14-lea Simpozion Mondial Anual, Amicus a 
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anunțat date despre boala Pompe provenite din studiu de fază 1/2 (ATB2000-02) și 

rezultatele par să fie excelente. 

Comentariile și observațiile din partea lui Tahseen Mozaffar, medic, director al 

Programului Neuromuscular al Școlii de Neurologie din cadrul UC Irvine și cercetător 

principal în studiul ATB200-02, au fost foarte încurajatoare. 

Mozaffar a spus: "În general, siguranța și datele funcționale, pe lângă indicatorii 

leziunilor musculare și substratului bolii, sugerează potențialul pentru ATB200 / AT2221 

să devină o paradigmă importantă de tratament pentru persoanele care trăiesc cu boala 

Pompe. " 

Această declarație de la Mozaffar este importanta. 

Cred ca aici sta cel mai mare potential ascuns de a genera câștiguri semnificative in 

prețul acțiuniilor Amicus. 

O eventuala aprobare accelerată a tratamentului pentru boala Pompe nu are in acest 

moment nicio oglindire in pretul actiunilor.  

Dar acest eveniment ar declanșa o mișcare rapidă a pretului către nivelul de $25 sau 

$30 - de la prețul său actual de aproximativ 15$. 

Amicus are o misiune îndrăzneață de a încerca să ajute oamenii ce sufera de boli 

metabolice rare.  

E clar ca nu vor putea trata toate bolile rare, dar prin înmultirea opțiunilor de tratare a 

bolilor Fabry și Pompe ei contribuie semnificativ la imbunatatirea vietilor acestor 

pacienti. 

Dacă Amicus își atinge scopul declarat de a trata 5000 de pacienți și de a genera 

vanzari de $1 miliard în întreaga lume până în 2023, actiunile companiei sunt 

semnificativ subevaluate. 
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Motivele de genul asta sunt cele pentru care sunt atât de atras de aceste tipuri 

oportunități. Îmi place potențialul lor greu de egalat în alte domenii ale bursei. 

Dar o investiție în biotehnologie nu va fi niciodată fără riscuri si hai sa vedem care sunt 

niste riscuri reale pentru aceasta investitie. 

 

Riscul # 1: eșecul testelor 

Dacă testele pentru unul dintre medicamentele dezvoltate esueaza, actiunile companiei 

vor scădea. Dacă o companie are doar un medicament în dezvoltare, un singur studiu 

esuat duce de cele mai multe ori la faliment. 

Din fericire, Amicus nu se bazează doar pe lansarea cu succes a medicamentului 

Galafold. 

Galafold este o mare parte din motivul pentru care recomand astazi actiunile Amicus. 

astăzi. Și per total, lansarea merge bine. 

Cu toate acestea, perspectiva din ce in ce mai buna a companiei in ceea ce priveste 

programul ATB200 / AT2221 Pompe a fost factorul decisiv pentru care Amicus a ajuns 

in capul listei noastre. 

Riscul # 2: FDA nu aproba drogurile 

Uneori nu contează cât de promițătoare e știința, sau cât de influenti si bogati sunt 

investitorii care sprijină compania. Dacă FDA nu aprobă medicamente companiei, totul 

se naruie.  

Aceste piedici ale FDA se pot întâmpla oricand și Amicus nu e straina de ele. 

În septembrie 2015, Amicus a anuntat ca va solicita aprobarea migalastat pentru 

tratamentul bolii Fabry. Desi primele impresii venite dinspre FDA au fost pozitive, două 

săptămâni mai târziu, în baza discutiilor finale cu FDA, Amicus a spus că nu se afla inca 
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in postura de a depune un NDA (New Drug Application - aplicatie pentru un 

medicament nou). 

Actiunile au scazut cu 55% dupa acest anunt. 

Astazi Amicus este evident, intr-o pozitie mult mai buna sa primeasca aprobarea FDA 

pentru migalastat (Galafold). 

Risc # 3: Diluare 

Știm cu toții că firmele trebuie să strângă bani din cand in cand. Dar în lumea 

biotehnologiei, nevoia de bani este o problemă continuă. Și de fiecare dată cand 

compania trebuie să strângă fonduri prin vânzări de acțiuni sau prin emiterea de 

obligatiuni, acționarii existenți văd cum procentul lor din companie se micșorează. 

Amicus a hotărât să devine companie publica, în mai 2007.  

In momentul listarii, existau 22.235.000 care s-au vandut la pretul de 16 USD, ceea ce 

inseamna o valoare de piata de aprox $355 milioane. 

Aproape 11 ani mai târziu, Amicus se tranzacționează la același preț, dar valoarea 

companiei a ajuns la $2,5 miliarde de dolari!!!! 

Deci, cum a ajuns capitalizarea de piață a Amicus de șapte ori mai mare, în timp ce 

prețul unei actiuni a rămas același? 

Într-un cuvânt: Diluare. 

Companiile de biotehnologie trebuie să strângă bani in mod regulat pentru a finanța 

programele de descoperire a medicamentelor și pentru teste clinice. Riscul de diluare 

este unul dintre motivele pentru care poate fi atât de greu sa știm exact când să facem o 

investiție in acest domeniu. 

Diagrama de mai jos ne arata cum numarul de actiuni in circulatie (shares oustanding) 
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si valoarea de piata (market cap) a Amicus au explodat, dar totuși prețul acțiunilor nu a 

facut încă vreun progres semnificativ. 

 

Dacă Amicus nu ar fi avut nicio alta runda de finanțare dupa IPO (oferta publica initiala - 

listarea la bursa), ar avea si astazi doar 22.235.000 acțiuni in circulatie. Si daca 

valoarea de piata ar fi $2,5 miliarde, acțiunile sale s-ar tranzacționa la un pret de 

aproximativ $115. 

Mai mult de șapte ori decat prețul lor actual.  

Totusi, acest scenariu nu e posibil. Fara finantare, proiectele n-ar fi putut continua si 

compania ar fi trebuit sa-si puna lacatul pe usa. 

Toate astea duc probabil la o intrebare… 

Februarie 2018 - Clubul Investitorilor 

Bogdan Popescu 



De ce să investim acum? 

Când fac o analiza a unei companii de biotehnologie mica sau mijlocie, caut 

următoarele: 

● Un portofoliu cu mai mult de un medicament aflat in stadiul de testare 

● Un catalizator pe termen mediu pentru a propulsa prețul actiunilor 

● Management motivat 

● Finanțare suficientă pentru a minimiza riscul de diluare pe termen scurt 

● Sponsorizări instituționale de la investitori puternici din domeniul de biotehnologie 

Cum se incadreaza Amicus? 

Portofoliul lui Amicus 

Avand in vedere lansarea internațională a lui Galafold, marea probabilitate ca Galafold 

sa fie aprobat în S.U.A. și în Japonia, și perspectivele deosebite ale programului Pompe 

al companiei, am incredere mare in potentialul actual al proiectelor Amicus. 

Catalizatori 

Cei doi catalizatori cei mai probabili sunt potențialul aprobării din partea FDA si a PMDA 

(FDA-ul din Japonia). 

Amicus așteaptă o decizie din partea PMDA în prima jumătate a anului 2018. 

FDA a stabilit o dată PDUFA ( data de revizuire cu prioritate) pentru 13 august 

2018. 

Un catalizator mai speculativ este potențialul pentru obtinerea de noi date incurajatoare, 

sau pentru o aprobare accelerată în S.U.A. a programului ATB / 200 / AT2221 Pompe.  

Motivul pentru care cred ca e posibila o aprobarea accelerată, e ca există o directie 

ascendenta în cadrul administrației Trump pentru a accelera ritmul de aprobări de 
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medicamente pentru tratarea bolilor rare. 

Management motivat 

Ca părinte, aș face orice imi sta in putere sa-mi vindec copilul când e bolnav. 

Dar John Crowley presedintele si CEO-ul Amicus Therapeutics, a facut mai mult decat 

alti parinti...  

A îmbrățișat o nouă carieră, si-a mutat familia mai aproape de medicii specializați în 

boala care-i afectează doi dintre copii - boala Pompe ... 

Deci, când John ajunge la lucru în fiecare zi, nu este doar pentru salariu, sau pentru a 

lua masuri sa creasca pretul actiunilor. El se luptă pentru copiii săi.  

Concluzia: managementul Amicus este extrem de motivat. 

Finanțare suficientă 

Desi am vazut ca diluarea e un risc real la investitiile in biotehnologie, in cazul Amicus 

suntem feriti de asta pentru o perioadă de timp.  

Amicus a incheiat recent o ofertă de acțiuni în valoare de 300 de milioane de dolari - 

mai exact, pe 16 februarie.  

În acest moment, compania ar trebui să dețină mai mult decât suficienți bani pentru a-și 

finanța lansarea Galafold în SUA și Japonia (în cazul aprobărilor) și sa continue 

programul Pompe.  

Sponsorizări instituționale  

Investitorii instituționali sunt conștienți de toate cele trei riscuri care merg împreună cu 

investițiile în companiile de biotehnologie. De aceea, mulți ezita să investeasca sume 

mari.  

Dar instituțiile care au investit în succesul companiei Amicus nu dețin mize modeste în 

cadrul companiei. Au investit sume masive de bani!  
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Unul dintre investitorii mari in biotehnologie este Joseph Edelman. Firma sa, Perceptive 

Advisors, deține în prezent aproximativ 10,75% din Amicus.  

Aceasta inseamna o suma de 257 milioane de dolari!  

Un asemenea pariu il face cineva care aproape ca “merge la sigur”. 

Următorul este grupul Redmile. Ei dețin acțiuni în valoare de 144 milioane de dolari, sau 

aproximativ 6% din acțiunile in circulatie ale Amicus Therapeutics.  

Urmeaza holdingul Jennison Associates cu aproape 140 milioane de dolari in actiuni 

Amicus, VenBio - 104 milioane dolari și Palo Alto Investors cu peste 86 de milioane de 

dolari. 

Din nou, investiții de această dimensiune facute de investitori de acest calibru imi 

sugerează că ei vad un enorm potential in viitorul Amicus. 

Si daca nu era suficient, ultima instituție despre care vreau să-ți spun este OrbiMed 

Advisors.  

Ei au facut recent ceva care mi-a atras atentia. Într-un singur trimestru, între sfârșitul 

lunii septembrie și sfârșitul lui decembrie, cei de la OrbiMed au cumparat peste 5,5 

milioane de acțiuni Amicus. 

Asta inseamna o investitie de 80 de milioane de dolari făcuta dintr-odata!  

Ei au făcut acest pariu fără să știe rezultatele actualizate ale programului faza 1/2 

Pompe. Și cu mult înainte de revizuirea prioritară a FDA privind Galafold. 

Concluzie: Instituțiile au investit puternic în succesul Amicus și vreau să fim 

alături de ei. 

O navă este în siguranță în port, dar nu pentru asta sunt facute navele. - John A. Shedd 

Vanzarea recentă de acțiuni ne-a eliminat riscul cu privire la o diluare pe termen scurt, 

ceea ce e o veste buna, deoarece ne reduce riscul total al investitiei. 
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Cele două riscuri ramase inca în carti sunt: 

1. Riscul de aprobare atât din partea japoneză, cât și din partea SUA. 

2. Potențialul pentru date dezamăgitoare venite in viitor dinspre programul Pompe. 

 

În cazul unor vesti bune am putea cu usurinta sa avem un profit de 100% pana in a 

doua jumatate a anului 2018.  

Asa ca, recomandarea mea e: 

Cumpără actiuni Amicus Therapeutics (NASDAQ: FOLD) cu un pret maxim de $17 

cu 3% din fondurile dedicate portofoliului Clubului Investitorilor. 

 

La un pret in jurul a $26.50 vom vinde jumatate din pozitie și vom pastra restul pe 

termen lung, în timp ce compania își continuă dezvoltarea Programului Pompe. 
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Clubul Investitorilor 

Pe Luna Viitoare! 
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