
Geachte heer Woutsersen, 

 

LSP, thans EQT Life Sciences, heeft sinds 1998 diverse beleggingsfondsen onder beheer die investeren in 

life sciences bedrijven. Eind 2020 heeft LSP de heer Scheltens aangenomen om samen met hem het LSP 

Dementia Fund op te richten, om te investeren in bedrijven die actief zijn op het terrein van dementie. De 

heer Scheltens is binnen LSP uitsluitend verantwoordelijk voor de investeringen van het LSP Dementia 

Fund en is verder niet betrokken (en nooit betrokken geweest) bij andere activiteiten van LSP, en is dus 

nadrukkelijk noch betrokken bij de fondsen die in Vivoryon en AC Immune hebben geïnvesteerd, noch bij 

enige besluitvorming rond (des)investeringen in genoemde ondernemingen. 

LSP beschikt over organisatorische regelingen en adequaat beleid, procedures, maatregelen en interne 

controlesystemen die erop gericht zijn om belangenconflicten te vermijden, en als mogelijke 

belangenconflicten zich aandienen, om ze te onderkennen, te beheersen en te controleren. Ook ten 

aanzien van risico’s op handel met voorwetenschap, marktmisbruik en ongeoorloofde bekendmaking van 

vertrouwelijke informatie beschikt LSP over adequate regelingen en interne controlesystemen die 

voorkomen dat een dergelijk risico zich voordoet. 

In het kader van zijn werkzaamheden voor het LSP Dementia Fund zijn alle nevenwerkzaamheden van de 

heer Scheltens met hem besproken en is afgesproken dat zoveel mogelijk nevenactiviteiten wanneer dat 

mogelijk is zullen worden beëindigd. Daarbij moet rekening worden gehouden met afspraken en 

verplichtingen die de heer Scheltens en de VU in dat verband met derde partijen zijn aangegaan, en die 

niet in alle gevallen op korte termijn kunnen worden stop gezet omdat stopzetten significante schade zal 

opleveren voor de geneesmiddelen die de desbetreffende ondernemingen ontwikkelen. Over die 

nevenwerkzaamheden zijn vervolgens binnen de organisatie nadere afspraken gemaakt die passen 

binnen, en recht doen aan, het hiervoor genoemde beleid, procedures, maatregelen en interne 

controlesystemen. Onderdeel van die afspraken is dat het de heer Scheltens niet is toegestaan om  

confidentiële informatie die hij heeft verkregen in het kader van zijn nevenwerkzaamheden te delen met 

anderen binnen LSP, en dat is ook nooit gebeurd. 

Tot slot kunnen wij geen mededeling doen of vragen beantwoorden over inhoud van persberichten van 

AC Immune.   

 


