
  

Persbericht 
Voor onmiddellijke publicatie 

 
 

UCB BEVESTIGT HET STEVIG KWARTAAL VERKOOPCIJFER VAN ZYRTEC IN DE 
VERENIGDE STATEN 

IN EUROPA VERKOOPT XYZAL BETER DAN ZYRTEC  

Brussel, 19 april 2005 - Naar aanleiding van de mededeling van Pfizer, aangaande haar 
resultaten voor het eerste kwartaal 2005, bevestigt UCB Zyrtec's leiderspositie als meest 
voorgeschreven antiallergicum in de Verenigde Staten. Voor de eerste drie maanden van 
2005 bedraagt de "in-market" verkoop van Zyrtec in de Verenigde Staten $ 342 miljoen, 
een stijging van 14% ten opzichte van dezelfde periode in 2004. 
 
In Europa bevestigt Xyzal zijn toename met een stijging van 41% voor het eerste kwartaal 
van het jaar in vergelijking met dezelfde periode in 2004. De verkoopcijfers van Xyzal in 
Europa blijven hoger dan die van Zyrtec en zouden verder moeten groeien dankzij zijn 
recente goedkeuring in Persistente Rinitis. Xyzal is het enige goedgekeurde 
geneesmiddel in deze indicatie. Eind februari 2005, was volgens IMS het marktaandeel 
van Xyzal 13,4% in Europa vergeleken met 9,4% één jaar vroeger1. 

 
 
 
Over UCB: 
UCB (www.ucb-group.com) is een wereldleider in de biofarmaceutica en heeft zijn hoofdzetel in 
Brussel, België. Het bedrijf is gespecialiseerd in stoornissen van het centrale zenuwstelsel, allergie 
en ademhalingsziekten, immuunstoornissen, inflammatoire stoornissen en oncologie. De 
belangrijkste producten van UCB zijn Keppra® (anti-epilepticum), Xyzal® en Zyrtec® (anti-
allergica), Nootropil® (regulator van de hersenfunctie), Tussionex™ (antitussivum) en Metadate™ 
/ Equasym XL™ (ADHD). UCB telt meer dan 8000 werknemers in meer dan 40 landen en heeft in 
2004 opbrengsten (incl. omzet, royalties en vergeodeingen) van € 2,1 miljard en een bedrijfswinst 
voor afschrijvingen (EBITA) van € 389 miljoen geboekt (pro-forma IFRS exclusief de chemische 
activiteiten, die in februari van 2005 werden afgestoten). UCB is genoteerd op Euronext Brussel 
met een marktkapitalisatie van ongeveer € 5,5 miljard. 
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1 IMS, Total R6A antiallergicum markt in € (5 voornaamste Europese markten – februari 2005) 
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