
  

 

De wereld staat vandaag voor een ongeziene uitdaging: de strijd tegen de COVID-19-pandemie. 
Deze crisis heeft enorme gevolgen voor mensen over de hele wereld, zet onze gezondheidszorg 
onder druk en verstoort ons dagelijkse leven. In deze moeilijke tijden is de golf van solidariteit van 
individuen, organisaties en bedrijven werkelijk hartverwarmend. Bij UCB weten we dat het onze 
verantwoordelijkheid is om de veiligheid van onze medewerkers te verzekeren, de getroffen 
patiënten te helpen en bij te staan, om steun te bieden aan de zorgverleners die zich 
onvermoeibaar inzetten om levens te redden, en om ondersteuning te bieden aan onze 
gemeenschappen die hun best doen om de essentiële activiteiten draaiende te houden. Vandaag 
is het meer dan ooit tijd om samen te werken met al onze partners in de samenleving, en de 
mensen centraal te stellen in alles wat we doen.  

UCB helpt daar waar we echt iets kunnen betekenen voor de mensen, de patiënten en de 
maatschappij.  

Dit alles is niet mogelijk zonder de veiligheid van onze 7500 medewerkers te verzekeren. 
Wereldwijd analyseren we voortdurend welke voorzorgsmaatregelen de veiligheid en gezondheid 
van onze collega’s en hun familie het beste kunnen garanderen. Dankzij ons beleid voor flexibel 
werken, onze IT-infrastructuur en onze welzijnsprogramma’s kunnen onze medewerkers thuis 
werken of op een veilige manier in onze productie- en onderzoekscentra. We maken er ook een 
punt van dat iedereen een vergoeding blijft krijgen.  

Een van onze topprioriteiten is ervoor zorgen dat de patiënten die onze medicijnen nodig hebben 
er ook toegang toe hebben, ongeacht de logistieke uitdagingen als gevolg van de hele COVID-
19-pandemie. Dankzij het gebruik van nieuwe digitale tools en de immense inzet van onze 
medewerkers in onze productie- en onderzoekscentra zijn we ervan overtuigd dat we onze 
producten tijdens deze crisisperiode kunnen blijven leveren. In landen waar patiënten mogelijk 
extra financiële steun nodig hebben om tijdens deze crisis de kosten van onze medicijnen te 
dekken, kunnen zij beroep doen op onze programma’s voor patiëntondersteuning om hen in deze 
uitzonderlijke omstandigheden te helpen. 

Als een biofarmaceutisch bedrijf hebben we de expertise en middelen in huis die essentieel zijn 
tijdens deze pandemie. We beschouwen het dan ook als onze sociale plicht om in onze 
gemeenschappen zelf aanwezig te zijn.  

We blijven ons samen met verschillende onderzoekers en overheden inzetten voor het COVID-
19-basisonderzoek en de ontwikkeling van een behandeling. We bekijken ook samen met 
overheidsinstellingen en de gezondheidssector of één van onze bestaande of experimentele 
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producten effectief gebruikt zou kunnen worden om ziekenhuispatiënten met COVID-19 te 
helpen.  

In de landen waar UCB de vereiste faciliteiten heeft, zetten we onze expertise en middelen ook 
in om de lokale testcapaciteiten te versterken. In België maken we deel uit van een 
overheidsinitiatief met de farmaceutische en academische wereld om de nationale respons op 
COVID-19 te versnellen. Om te helpen met het opschalen van de testen voeren we, in onze 
vestiging in Eigenbrakel, COVID-19-testen uit. In het Verenigd Koninkrijk hebben onze teams 
apparatuur geleverd aan de laboratoria van de Britse regering om het testen te versnellen.  

We helpen – lokaal en wereldwijd – door middel van donaties en rechtstreekse hulp aan onze 
partners. Hier zijn we op veel vlakken actief geweest en dit zijn maar een paar van onze 
initiatieven. Op onze grote productiesites zijn we begonnen met het produceren van een 
hydroalcoholische oplossing, die we aan de lokale gezondheidsautoriteiten en ziekenhuizen in 
België en Zwitserland hebben geschonken. We doneerden ook beschermend materiaal aan 
zorginstellingen in China, de Verenigde Staten en België. Als farmaceutisch bedrijf hebben we 
zorgverleners onder onze medewerkers en zij krijgen onze volledige steun als zij hun expertise 
willen aanbieden aan hun lokale overheden in de strijd tegen COVID-19. Als we naar de 
samenleving in zijn geheel kijken, dan zijn we bezorgd over de gevolgen van deze crisis voor 
micro- en kleine bedrijven. Daarom verkorten we onze betalingstermijnen. Bij UCB hebben we 
ook 1,5 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor onze lokale teams om hun gemeenschappen te 
ondersteunen in hun grootste behoeften. Ons team in Italië heeft bijvoorbeeld geld gedoneerd 
voor de bouw van het Fiera COVID-19 pop-up intensive care-ziekenhuis in Milaan.  

We zijn ons bewust van het immense effect van de pandemie op de toekomst van onze 
samenleving. We creëren daarom een algemeen fonds om onderzoekers en organisaties te 
ondersteunen die de middellange en lange termijn impact van COVID-19 op de gezondheid van 
kwetsbare bevolkingsgroepen beter willen begrijpen en aanpakken. UCB schonk al een eerste 
bijdrage van 3 miljoen euro. Dit fonds staat ook open voor alle medewerkers van UCB die vrijwillig 
een financiële bijdrage kunnen doen. Het totaal van het door hen geschonken bedrag zal ook 
door UCB gestort worden. En dat geldt ook voor de vrijwillige bijdragen van aandeelhouders en 
andere partners van UCB die het fonds ondersteunen. 

De financiële prestaties van UCB in de eerste maanden van 2020 zijn zeer solide en blijven 
momenteel mooi in lijn met onze financiële vooruitzichten voor het volledige jaar 2020, zoals 
bijgewerkt op 2 april ter gelegenheid van de succesvolle overname van Ra Pharma. De 
bijgewerkte financiële richtlijnen voor 2020 weerspiegelen geen potentiële gevolgen van de zich 
ontwikkelende COVID-19-pandemie. We volgen de ontwikkeling van deze pandemie en de 
mogelijke financiële gevolgen ervan voor UCB uiteraard op de voet. 

Heeft u als patiënt van UCB vragen of heeft u ondersteuning nodig? Heeft u als zorgverlener 
specifieke vragen? Bent u een partner, belanghebbende (stakeholder) of aandeelhouder van 
UCB en wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.  

Nooit eerder hebben we collectief te maken gehad met een pandemie zoals COVID-19. We 
hopen dat onze acties – geïnspireerd op patiënten en mensen, en gedreven door onze 
wetenschappelijke kennis – bijdragen tot de immense inspanningen van zoveel mensen, 
overheden en organisaties die COVID-19 helpen bestrijden.  

Hou het veilig! 

Jean-Christophe Tellier 
CEO van UCB 
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Toekomstgerichte verklaringen UCB 

  

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verklaringen met de 

woorden ‘gelooft’, ‘verwacht’, ‘veronderstelt’, ‘is van plan’, ‘streeft naar’, ‘schat’, ‘kan’, ‘zal’, ‘verder’ en vergelijkbare 

uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op bestaande plannen, ramingen en 

overtuigingen van het management. Alle verklaringen, behalve die welke historische feiten betreffen, zouden als 

toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd, met inbegrip van schattingen van opbrengsten, 

operationele marges, investeringsuitgaven, geldmiddelen, andere financiële informatie, verwachte juridische, 

politieke, registratie- of klinische resultaten en andere soortgelijke schattingen en resultaten. Op grond van hun aard 

zijn dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen garantie voor toekomstige resultaten en zijn ze onderhevig aan 

onbekende risico's, onzekerheden en veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, de 

financiële toestand, prestaties en verwezenlijkingen van UCB of resultaten van de sector wezenlijk afwijken van de 

resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mogelijk worden geïmpliceerd. 

Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden zijn: de wereldwijde verspreiding en impact van 

COVID-19, veranderingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, het niet of niet tegen 

aanvaardbare voorwaarden of niet binnen de verwachte termijnen kunnen verkrijgen van vereiste wettelijke 

goedkeuringen, kosten verbonden aan onderzoek en ontwikkeling, veranderingen in de vooruitzichten voor 

producten die in de pijplijn zitten of door UCB worden ontwikkeld, gevolgen van toekomstige rechterlijke beslissingen 

of onderzoeken door de overheid, veiligheid, kwaliteit, gegevensintegriteit of productieproblemen; mogelijke of 

feitelijke inbreuken op gegevensbeveiliging en privacy, of verstoring van onze informatietechnologiesystemen, 

productaansprakelijkheidsclaims, betwistingen van octrooibescherming voor producten of productkandidaten, 

concurrentie van andere producten zoals biosimilars, wijzigingen in wet- of regelgeving, wisselkoersschommelingen, 

wijzigingen of onzekerheden in de belastingwetgeving of de handhaving van dergelijke wetten en het aanwerven en 

in dienst houden van zijn werknemers. Er is geen garantie dat nieuwe productkandidaten in de pijplijn zullen worden 

ontdekt of geïdentificeerd, en als product zullen worden goedgekeurd of dat nieuwe indicaties voor bestaande 

producten zullen worden ontwikkeld en goedgekeurd. Evolutie van concept tot commercieel product is onzeker. 

Preklinische resultaten garanderen niet dat productkandidaten veilig of doeltreffend zullen zijn voor de mens. Tot 

dusver kan de complexiteit van het menselijk lichaam niet worden gesimuleerd met computermodellen, systemen 

van celculturen of modellen van dieren. De tijd nodig om klinische testen af te ronden en goedkeuring te krijgen van 

de regelgevende instanties om producten op de markt te brengen, is in het verleden variabel geweest en UCB 

verwacht dat dit ook in de toekomst moeilijk te voorspellen zal zijn. Producten of potentiële producten die het 

onderwerp zijn van partnerships, joint ventures of licentiesamenwerkingen kunnen onderhevig zijn aan onenigheden 

of geschillen tussen de partners of kunnen niet zo veilig, doeltreffend of commercieel succesvol blijken te zijn als 

UCB dacht bij aanvang van dergelijk partnership. De inspanningen van UCB om andere producten of ondernemingen 

over te nemen en de operationele activiteiten van dergelijke ondernemingen te integreren kunnen niet zo succesvol 

blijken te zijn als UCB dacht op het moment van overname. Ook is het mogelijk dat UCB of derden problemen 

ontdekken in verband met de veiligheid, bijwerkingen of fabricage van producten en/of toestellen van UCB nadat ze 

op de markt zijn gebracht. De ontdekking van ernstige problemen met een product dat vergelijkbaar is met een van 

de producten van UCB, met implicaties voor een hele klasse van producten, kan een belangrijk nadelig effect hebben 

op de verkoop van de volledige klasse van betrokken producten. Bovendien kunnen de verkoopcijfers worden 

beïnvloed door nationale en internationale tendensen op het gebied van kostenbeheersing in zorgverlening en in de 

gezondheidszorg, zoals prijsdruk, politiek en publiek toezicht, patronen of praktijken van klanten en voorschrijvers, 

en het terugbetalingsbeleid dat door derden-betalers wordt opgelegd, alsook door wetgeving die van invloed is op 

de prijsstelling en terugbetaling van biofarmaceutische-activiteiten en -resultaten. Tot slot kan een panne, een 

cyberaanval of een inbreuk op de informatiebeveiliging de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de 

gegevens en systemen van UCB in gevaar brengen.  

Rekening houdend met deze onzekerheden, mag u geen ongepast vertrouwen stellen in deze toekomstgerichte 

verklaringen. Er is geen enkele garantie dat de kandidaat-producten of goedgekeurde producten waarvan mogelijk 

sprake in dit persbericht, zullen worden ingediend of goedgekeurd voor verkoop of voor bijkomende indicaties of 

etikettering in om het even welke markt, of op om het even welk tijdstip. Er is bovendien geen enkele garantie dat 

dergelijke producten in de toekomst commercieel succesvol zullen zijn of blijven. 
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UCB geeft deze informatie, met inbegrip van toekomstgerichte verklaringen, enkel vrij vanaf de datum van dit 

persbericht en geeft geen enkel mogelijke impact van de COVID-19-pandemie weer, tenzij anders aangegeven. UCB 

volgt de internationale ontwikkeling van deze pandemie en de mogelijke financiële gevolgen ervan voor UCB op de 

voet. UCB wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af om de informatie in dit persbericht bij te werken, zowel om 

de feitelijke resultaten te bevestigen als om een wijziging van de toekomstgerichte verklaringen te melden of weer te 

geven, met betrekking tot enige wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een verklaring 

mogelijk is gebaseerd, tenzij dergelijke verklaring is vereist door toepasselijke wetten of regelgeving.  


