UCB treft een schikking omtrent het
patentgeschil over Keppra® in de VS
Brussel, België, 4 oktober 2007 om 11:00 PM (CET) – UCB heeft vandaag
aangekondigd dat het een overeenkomst heeft bereikt met Mylan Laboratories en Mylan
Pharmaceuticals (Mylan), Dr. Reddy's Laboratories (Dr. Reddy's) en Cobalt
Pharmaceuticals (Cobalt) om een schikking te treffen in de lopende zaak betreffende
patentinbreuken voor de rechtbank van het noordelijke district van Georgia (Verenigde
Staten).
De samengevoegde rechtszaken hebben betrekking op het patent (octrooi ‘639) voor
levetiracetam, het actieve bestanddeel in het anti-epilepsiemiddel van UCB, Keppra®.
Overeenkomstig deze minnelijke schikking met Mylan, en onder voorbehoud van de
goedkeuring door de FDA, zal Mylan zijn generische levetiracetamtabletten kunnen
verkopen vanaf 1 november 2008, vóór de verwachte einddatum van UCB’s
marktexclusiviteit op 14 januari 2009 (onder voorbehoud van de toekenning voor exclusief
pediatrisch gebruik in het kader van octrooi '639).
De partijen zijn overeengekomen de verdere bepalingen van de schikking met Mylan en
die met Dr. Reddy's en Cobalt vertrouwelijk te houden.
De minnelijke schikkingen dienen verplicht onderzocht te worden door de Amerikaanse
antitrust autoriteiten.
Deze zaak werd beslecht op een voor alle partijen voordelige manier en dit naar aanleiding
van een bemiddelingsproces aangemoedigd door de rechtbank. Alle partijen kunnen zich
nu focussen op de ontwikkeling van hun respectieve businesses.
Voor verdere informatie
Antje Witte, Vice-President Corporate Communications & Investor Relations, UCB Group
T +32.2.559.9414, Antje.witte@ucb-group.com
Over UCB
UCB (www.ucb-group.com) is een toonaangevend, wereldwijd aanwezig biofarmaceutisch
bedrijf dat zich toelegt op het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van
vernieuwende farmaceutica en biotechnologische producten voor aandoeningen van het
centrale zenuwstelsel (inclusief epilepsie), immuunziekten en inflammatoire aandoeningen
(inclusief allergische/respiratoire aandoeningen) en oncologie. UCB wil een
toonaangevende positie bekleden in de categorieën van ernstige ziekten. UCB heeft meer
dan 10,000 mensen in dienst in 40 landen. In 2006 realiseerde het bedrijf een zakencijfer
van 3,5 miljard euro (pro forma). UCB staat genoteerd op de beurs Euronext Brussels en
bezit ongeveer 88% van Schwarz Pharma AG. Schwarz Pharma maakt deel uit van de UCB
groep.
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