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NautaDutilh start met LifeLaw programma

Amsterdam, 13 juni 2013 -

NautaDutilh presenteert vandaag de eerste deelnemers aan haar LifeLaw

programma. Met dit programma biedt NautaDutilh jonge en veelbelovende ondernemingen in de Life
Sciences juridische ondersteuning en toegang tot een aantal belangrijke juridische diensten, die passen bij de
ontwikkelingsfase van de onderneming.

De deelnemers aan het LifeLaw programma zijn CardioGenx, GenDx, Madam Therapeutics, Pluriomics en
ProQR Therapeutics.

Naast het verlenen van juridisch advies op gebieden zoals ondernemingsrecht, financieel recht, belastingen,
sectorspecifieke regelgeving en intellectuele eigendom, organiseert NautaDutilh voor de deelnemers speciale
evenementen zoals netwerkbijeenkomsten en opleidingen.

Het programma is beschikbaar voor een beperkt aantal deelnemers en is samengesteld door het Life
Sciences team van NautaDutilh. Door hun ervaring en kennis te delen met jonge Nederlandse bedrijven wil
het team een bijdrage leveren aan het succes van de startende ondernemingen. Het team wordt geleid door
partners John Allen (intellectuele eigendom) en Christiaan de Brauw (corporate).

"Er zitten verder voor de deelnemers geen verplichtingen aan LifeLaw. Met iedere deelnemer komen we een
op maat gemaakt dienstenpakket overeen" aldus John Allen. "We proberen natuurlijk een samenwerking voor
de lange termijn met de deelnemers tot stand te brengen. Maar we weten dat dit alleen slaagt als we ook
daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren."

Christiaan de Brauw legt uit: "Nadat we vorig jaar een rapport over de marktverwachtingen in de biotech
sector hebben gepubliceerd, is ons enthousiasme over deze industrie alleen maar toegenomen. Er is zeer
veel potentieel in de Nederlandse biotech sector. De sector kan zich met de beste van de wereld meten. De
mensen en de ideeën zijn inspirerend: als zij succesvol zijn, kunnen zij ook voor anderen het verschil maken."

Over de deelnemers aan het LifeLaw programma

CardioGenx
http://cardiogenx.com/
CardioGenx heeft als doel nieuwe therapieën en vroege diagnostische testen te ontwikkelen voor hart en
vaatziektes. Het bedrijf heeft de exclusieve rechten op het gebruik van biomarkers die gerelateerd zijn aan de
vorming en het herstel van bloedvaten.
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GenDx
http://www.gendx.com
GenDx ontwikkelt en verkoopt een uitgebreid spectrum van in vitro diagnostiek (IVD) testen en analyse
software en biedt gerelateerde diensten aan, zoals onderwijs. Het bedrijf is een pionier op het gebied van
"sequencing-based typing" (SBT) bij transplantatie procedures.

Madam Therapeutics
http://www.madam-therapeutics.com/
Madam Therapeutics is een biotech bedrijf dat onderzoek doet dat een nieuwe klasse van

antibiotica

genaamd cidins. Madam Therapeutics heeft als doel duurzame, pragmatische oplossingen te ontwikkelen om
de bacteriële resistentie tegen antibiotica te overwinnen op die therapeutische gebieden waar nog niet in wordt
voorzien.

Pluriomics
http://www.pluriomics.nl/
Pluriomics is een innovatief bedrijf dat baanbrekende pluripotente stamceltechnologie toepast voor het
ontdekken van nieuwe hartgerelateerde geneesmiddelen, drug targets en tests die de risico's voor het hart bij
het gebruik van nieuwe geneesmiddelen kunnen beperken.

ProQR Therapeutics
http://www.proqr.nl/
ProQR Therapeutics is een jong biotech bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van behandelingen tegen de
zeldzame taaislijmziekte (cystiche fibrose).

Over NautaDutilh
NautaDutilh is één van de grootste onafhankelijke advocatenkantoren in de Benelux met 400 advocaten,
notarissen en belastingadviseurs. Het kantoor heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg,
New York en Rotterdam en werkt op niet-exclusieve basis samen met toonaangevende kantoren wereldwijd.

NautaDutilh biedt juridische dienstverlening op het hoogste niveau en adviseert een grote verscheidenheid aan
opdrachtgevers bij hoogcomplexe transacties en juridische vraagstukken.

NautaDutilh wordt aanbevolen door de belangrijkste internationale juridische publicaties The European Legal
500 en Chambers' Global directory.
Website: www.nautadutilh.com
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