Het is niet altijd even leuk om een collega te zien vertrekken. Maar net zoals het nachtegaaltje in De Nachtegaal, één van
de onwijs amusante Heerlijk Hoorspelen van het Geluidshuis, terecht opmerkt, is het nooit oké om je naasten met een
touwtje vast te binden. Vleugels zijn er om te vliegen, anders kan je er net zo goed enkel maar de vloer mee afborstelen.
En dus zagen we met veel trots hoe ex-Boleriaan Gertjan Verdickt de spanwijdte van zijn vleugels overgaf aan de thermiek
van de Wind der Jeugdigheid. Een zweefvlucht die hem via vermogensbeheerder Candriam overheen Londen, Colombië
en Londerzeel voerde en deed landen op een doctoraatspositie op de Antwerp Management School. Waar die vlucht gaat
eindigen is hoogst onzeker, maar dat er op 24 november 2017 een tussenstop zal worden gemaakt voor een marathon is
dat alleszins wel. En dan spreken we niet zomaar een “walk in the park”, want wie onmiddellijk aan Berlijn, Amsterdam of
Brussel denkt is er aan voor de moeite. Het werd Antarctica, jawel.
Het zal daar op de zuidpool niet zomaar wat door de sneeuw ploeteren worden, want de ijzige 42,195 kilometer zal
gelopen worden ten voordele van onderzoek naar de behandeling van Multiple Sclerose. De heer Verdickt, die in
tegenstelling tot wat zijn achternaam suggereert elke week aan scherpte wint, zal bij wijze van voorbereiding in vol ornaat
te bewonderen zijn op een 7-tal loopwedstrijden, waaronder de Acerta Brussel Ekiden op 15 oktober 2016. Ideaal moment
om handtekeningen te komen vragen, maar misschien meer nog om uw eigen steen bij te dragen.
Om alles te weten te komen over zijn Ice Marathon kan u terecht op de speciaal daartoe ontwikkelende website
www.runforms.be. Maar volgt u zeker ook het Twitter-account https://twitter.com/RunforMS_BE, de Facebook-pagina
https://www.facebook.com/RunforMS.be/ of via Instagram op https://www.instagram.com/runforms_be/. Zo, nu kunt u
eerst en vooral doen wat belangrijk is: achteroverleunen en de begeleidende video over u heen laten komen:
https://www.youtube.com/watch?v=P6JgKmExses.
Dit project wordt zeker en vast vervolgd, maar intussentijd staat de beurs niet stil. Enig onderzoek leerde ons dat
farmareuzen zoals BioGen, Merck Serono, Novartis, Bayer en Sanofi (Genzyme) al heel wat onderzoek deden. Die laatste
heeft een opwaarts potentieel van 18%, oftewel iets minder dan de verwachte gemiddelde snelheid van de Ice Marathon.
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Disclaimer
Copyright © KBC Securities. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele manier gepubliceerd,
herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm.
Dit is een publicatie van KBC Securities N.V. (Bolero), een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale
Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).
Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3
juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten.
Het zijn publicitaire mededelingen, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van
onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. KBC Securities garandeert geenszins dat enige van de
behandelde financiële instrumenten voor u geschikt is. KBC Securities geeft hiermee geen specifiek en persoonlijk
beleggingsadvies. U draagt bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van deze publicatie.
De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel
instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC Securities werkzaam zijn en die bij het
opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet gekoppeld aan zakenbanktransacties van KBC Securities. De
rendementen van de in deze publicatie besproken financiële instrumenten, financiële indices of andere activa zijn
rendementen behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.
Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen,
of dat ze in de realiteit zullen uitkomen. De prognoses zijn louter indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen,
louter informatief en aan veranderingen onderhevig.
Als de resultaten van de gesproken financiële activa uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement
door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen.Ze geven de analyse weer van de auteur op de daarin vermelde
datum. Hoewel de informatie gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan Bolero/KBC Securities niet
garanderen dat de informatie accuraat, volledig en up to date is; de informatie kan onvolledig zijn of ingekort. In de mate
de aanbevelingen inzake aandelen of andere activa gebaseerd zijn op analyserapporten van KBC Securities, dienen de
aanbevelingen steeds gelezen te worden in samenhang met voormelde analyserapporten. De auteur kan zich beroepen
op andere publicaties binnen KBC Groep (vb. van KBC AM of Market Research) of van derde partijen. KBC Securities kan
nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze
publicaties. De disclaimers vervat in de publicaties van KBC AM of andere publicaties naar dewelke wordt verwezen, zijn
hier eveneens van toepassing..
Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van KBC Securities. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de
Belgische rechtbanken. Voor een aantal essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de
belangenconflictenregeling) kunt u de "Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset
Management" op www.kbcam.be/aandelen en de "Disclosures" op www.kbcsecurities.com/disclosures raadplegen. Met
betrekking tot voormelde aanbevelingen wordt verwezen naar www.kbcsecurities.be/disclosures voor specifieke
informatie inzake belangenconflicten.
Beleggen in aandelen houdt substantiële risico’s en onzekerheden in. Beleggers moeten in staat zijn om het economische
risico van een belegging te dragen en het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.
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