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1. Investeringen gaan crescendo 

• Door Venture funds,  maar ook door industrie 

• Beursrijpe bedrijven trokken alvast naar Wall Street 

2. E-health op de beurs 

• All over the place, maar weinig genoteerd 

• Vers bloed op de beurs 

3. Winnaars? 

• Bedrijven  
 
 

Dopeer uw Bolero genoom met een shot e-Health 
AGENDA 



Waarheen vloeit het “slimme geld”? 
 
 De omvang van de deals gerelateerd aan “Digital health” 

verdriedubbelde sinds 2012, met dank aan “vroegtijdige financiering” 
 

 “Telemedicine” was de snelst groeiende categorie in 2014, onder impuls 
van zowel megadeals in bestaande als in nieuwe spelers.  
 

 Aanbieders van “digitale therapie” toonden over de voorbije 2 tot 3 jaar 
de werkzaamheid van hun diensten aan. Dat leidde tot commerciële 
successen en dus tot meer investeringsappetijt. 
 

 De top zes categorieën zijn goed voor 44% van alle financiering van 
‘Digital Health’ in 2014, met software-gedreven, gepersonaliseerde 
geneeskunde aan de kop van het peloton. 
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E-health: all over the place, maar niet-genoteerd 
 
 Agile Health: tekstboodschappen voor zelfhulp (stoppen met roken, 

diabetes, …) 
 AliveCor: app voor smartphone voor hart monitoring 
 American Well: virtuele doktersbezoeken 
 Biovotion: Sensoren om vitale gezondheidsparameters te monitoren. 
 Early: patient monitoring en vroege detectie van verslechterende 

toestand 
 EveryMove: fitness tracking bedrijf 
 Protheus Digital Health: inslikbare sensor om te monitoren of patienten 

hun medicijnen wel nemen zoals het hoort (Unicorn company!) 
 Telcare: glucosemeter die met een smartphone verbonden is 



Large cap “digitale farma”-bedrijven 

 IBM  
 Digitale farma staat of valt met de mogelijkheid om gegevens op te 

slaan, te verwerken en te interpreteren. IBM heeft hiervoor met 
Watson het juiste medicijn in huis. 

 Novartis  
 Klassieke farmabedrijven staan voor nieuwe uitdagingen door de 

digitalisering van de sector. Novartis investeerde via een eigen 
fonds van 100 miljoen dollar samen met Qualcomm al in 41 starters. 

 Google/Alphabet/Novartis  
 Ontwikkelen een contactlens die de glucose meet. Door de nieuwe 

structuur zet de groep vol in op meer initiatieven in dit verband. 



Vers bloed op de beurs 
 In 2014: 
 IMS Health 
 Care.com 
 Castlight 
 Imprivata 
 Everyday Health 

 

In 2015 
 Fitbit 
 Evolent Health 
 InVitae 
 Minebody 
 Teladoc 

 
 
 



Is e-Health nog groen achter de oren? 
 

2014 Eerste helft 2015 
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Rangschikking : koerswinst 



Rangschikking : koersboekwaarde 



Rangschikking : koersdoel 



En de Bolero nominaties gaan naar: 
Bedrijf Koersboek 

2017
Koerswinst 

2017
Free CF      

2017
Huidige koers Koersdoel Opwaarts %

Fitbit Inc Class A 40.6 298.3 203.0 30.5 180.6 492%
Inovalon Holdings, Inc. Class A 24.8 200.7 57.2 18.9 94.2 399%
Everyday Health, Inc. 13.3 20.7 43.7 8.8 25.9 193%
Veeva Systems Inc Class A 32.8 67.8 81.7 22.7 60.7 167%
Cerner Corporation 80.1 78.8 173.0 55.1 110.7 101%

Evergreens ?

QUALCOMM Incorporated 48.9 50.7 107.7 49.3 69.1 40%
Nuance Communications, Inc. 16.7 19.4 24.6 15.1 20.2 34%
IBM 202.8 136.0 151.2 130.3 163.3 25%
Texas Instruments Incorporated 46.2 53.1 58.1 42.2 52.5 24%
Novartis AG 89.2 90.3 92.3 85.7 90.6 6%

Bron: FactSet



En dan eindelijk …  
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