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SynAffix wint Investors Forum op Dutch Life 
Sciences & Health Conference  

 

Leiden, woensdag 12 december 2012 – Gisteren ontving biotechbedrijf SynAffix tijdens de jaarlijkse 

Dutch Life Sciences & Health Conference in Corpus Leiden  de prijs voor ‘Beste Pitch’. Tijdens het 

‘Investors Forum’ presenteerde de start-up samen met elf andere jonge voorgeselecteerde 

biotechbedrijven zich aan een forum van investeerders. De conferentie, dit jaar voor de achtste 

maal georganiseerd, heeft als doel de ontwikkeling van de Nederlandse life sciences sector te 

stimuleren. 

SynAffix is a spin-off bedrijf van de Radboud Universiteit. SynAffix ontwikkelt technologieën voor de 

jonjugatie van biomoleculen aan biofarmaceutische eiwitten. Als prijs voor de beste pitch ontving 

Peter van de Sande, CEO van SynAffix, een cheque van ter waarde van €2500,- die besteed mag 

worden voor deelname aan een internationaal partnering event.  

Potentie 

In totaal presenteerden twaalf jonge biotech bedrijven hun ondernemingsplan aan een forum van 

investeerders. Volgens juryvoorzitter Roel Bulthuis, Merck Serono Ventures, voorziet de technologie 

van Synnafix in een behoefte van de farmaceutische sector. SynnAffix heeft al in een vroeg stadium 

de industrie betrokken bij de ontwikkeling van hun core-technologie en zijn er al diverse 

samenwerkingen gerealiseerd. Van de Sande wist de aanwezige investeerders te overtuigen met een 

duidelijke en gepassioneerde presentatie die zeker zal leiden tot vervolggesprekken.  

  

Over de Dutch Life Sciences & Health Conference 

De achtste editie van de conferentie vond plaats in Corpus in Leiden. De Dutch Life Sciences & Health 

Conference biedt bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten en investeerders een platform om 

kennis, trends en ontwikkelingen vanuit de sector uit te wisselen en te netwerken. Het ‘Investors 

Forum’ is een onderdeel van de Dutch Life Sciences & Health Conference. Tijdens de dag spraken 

verschillende experts  uit wetenschap en bedrijfsleven hun ervaringen en ontwikkelingen in de 

Nederlandse  life sciences.  In het totaal bezochten 370 mensen vanuit de sector de conferentie.  

De Dutch Life Sciences & Health Conference wordt mede mogelijk gemaakt door Pivot Park, het 

Utrecht Science Park, het Netherlands Genomics Initiative, Niaba, Immuno Valley en PwC. De 

conferentie is een initiatief van Iventus.  

- Einde bericht - 
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Voor vragen en / of meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Leon Mur (LSH) - 31(0) 71 8900286 / leon.mur@dutchlshconference.com 

 

Peter van de Sande (SynAfix) – 024-7110374/ p.vandesande@synaffix.com 
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