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PERSBERICHT 

 

OP 29 JUNI 2016 ORGANISEERT MITHRA PHARMACEUTICALS  
ZIJN INVESTOR DAY IN BRUSSEL 

Luik, België, 25 mei 2016 –  Op 29 juni 2016, van 8.30 u tot 17.30 u, organiseert Mithra 
Pharmaceuticals zijn Investor Day in Brussel. Dit evenement zal plaatsvinden in aanwezigheid van 
CEO François Fornieri, Jean-Michel Foidart, lid van het Wetenschappelijk Comité, evenals andere 
leden van het Uitvoerend Management van Mithra. 

Mithra zal de balans opmaken van zijn strategisch plan en tevens een algemeen overzicht geven van 
de acties en de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, evenals een kijk gunnen op de 
toekomstperspectieven voor de komende jaren. De dag wordt opgedeeld in voorstellingen door de 
leden van het Uitvoerend Management, gevolgd door een vraag-en-antwoordronde onder leiding 
van CEO François Fornieri. 

Programma 

8:30 – 9:00 Inschrijvingen 

9:00 – 9:05  Onthaal 

9:05 – 10:05  Het unieke potentieel van Estetrol (Jean-Michel Foidart) 

10:05 – 11:05   Stand van zaken van het bedrijf en de geldmiddelen door de CEO en de CFO 

11:05 – 11:45  Vraag-en-antwoordronde 

11:45 – 13:30  Drink en lunch met de leden van het Management 

13:30 – 14:30  Focus op de projecten op basis van Estetrol (Estetrol-Estelle-Donesta) 

14:30 – 14:45  Koffiepauze 

14:45 – 15:45  Focus op de geneesmiddelen met gecontroleerde vrijgave en CDMO 

15:45 – 16:15  Vraag-en-antwoordronde en slot 

16:15 – 17:30  Drink 

 
De investeerders, analysten of leden van de financiële gemeenschap die belangstelling hebben voor 
dit evenement worden verzocht zich van tevoren in te schrijven. Voor de personen die niet de 
gelegenheid hebben om deel te nemen aan dit evenement, zal de webcast beschikbaar zijn op de 
website investors.mithra.com 

Inschrijvingen op het evenement en inlichtingen via e-mail aan het adres 
investorrelations@mithra.com   

mailto:investorrelations@mithra.com
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Foto’s: 

Klik hier: http://www.mithra.com/nl/logo-en-grafisch-handvest/ 

Neem voor meer informatie contact op met:  

Pers 
 
Julie Dessart 
Chief Communication Officier 
+32 4 349 28 22 
+32 475 86 41 75 
press@mithra.com 
 
Investor Relations 
 
François Fornieri, CEO 
+32 4 349 28 22 
investorrelations@mithra.com 

Over Mithra 

Mithra Pharmaceuticals SA is een toonaangevend farmaceutisch bedrijf op het gebied van de 
gezondheid van de vrouw. Opgericht door Dhr. François Fornieri en Prof. dr. Jean-Michel Foidart in 
1999 als spin-off van de universiteit van Luik, heeft het de missie om vrouwen te steunen en te 
begeleiden in elke levensfase en zo hun algehele levenskwaliteit te optimaliseren. De Vennootschap 
heeft op die manier de ambitie om een wereldleider te worden in vrouwelijke gezondheid. Die 
positie wil ze bereiken via ontwikkeling, productie en commercialisering van eigen, innovatieve en 
gedifferentieerde geneesmiddelen en generische producten in vier therapeutische domeinen van de 
vrouwelijke gezondheid, meer in het bijzonder op het vlak van vruchtbaarheid en anticonceptie, 
menopauze en osteoporose, vaginale infecties en kankers. Mithra telt ongeveer 85 medewerkers en 
heeft zijn hoofdkwartier in Luik, België. Meer informatie op: www.mithra.com 

Belangrijke informatie 

De inhoud van deze aankondiging bevat mededelingen die ‘toekomstgerichte mededelingen’ zijn, of 

geacht kunnen worden te zijn. Deze toekomstgerichte mededelingen kunnen worden geïdentificeerd 

aan de hand van het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden 

‘meent’, ‘raamt’, ‘anticipeert’, ‘verwacht’, ‘neemt voor’, ‘kan’, ‘zal’, ‘is van plan’, ‘blijft’, ‘doorlopend’, 

‘mogelijk’, ‘voorspellen’, ‘plannen’, ‘doel’, ‘zoeken’ of ‘dienen’, en omvatten mededelingen die de 

Vennootschap maakt over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden 

toekomstgerichte verklaringen risico’s en onzekerheden in en lezers worden gewaarschuwd dat 

dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen waarborg bieden voor toekomstige prestaties. De 

eigenlijke resultaten van de Vennootschap kunnen aanzienlijk verschillen van diegene die door de 

toekomstgerichte mededelingen worden voorspeld. De Vennootschap gaat geen enkele verbintenis 

aan om toekomstgerichte mededelingen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij wettelijk 

vereist. 

Schrijf in aan de newsletter van Mithra op investors.mithra.com 
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