
 

 
 
 
Persbericht 
 
 
UCB EN LONZA SLUITEN EEN STRATEGISCH PARTNERSCHAP VOOR 
BIOPRODUCTIE 
 
Brussel en Basel, 13 mei 2005 – UCB en Lonza hebben een lange termijn 
overeenkomst gesloten waarbij Lonza voor UCB gepegyleerde actieve 
bulkproducten op basis van antilichaamfragmenten zal produceren. Lonza is 
momenteel een commerciële biofarmaceutische fabriek aan het bouwen in het 
Zwitserse Visp. De fabriek zal twee productiesystemen bevatten met een 
fermentatiecapaciteit van elk 15.000 liter, die in de tweede helft van 2006 
operationeel zullen zijn. De fabriek zal verschillende biofarmaceutische producten 
kunnen produceren en flexibel genoeg zijn om verschillende processen aan te 
kunnen.  
 
De overeenkomst waarborgt UCB een vaste jaarlijkse productiecapaciteit voor 
recombinante microbiële producten voor de periode 2006 - 2012, die nadien nog 
kan worden verlengd. Verder waarborgt ze UCB soepele klinische en commerciële 
tijdschema’s voor zijn gamma gepegyleerde producten op basis van 
antilichaamfragmenten.  
 
“De investering illustreert duidelijk de staat van dienst die Lonza kan voorleggen als 
producent van biofarmaceutische producten tegen maakloon. Dit partnerschap met 
UCB is een mijlpaal in de verdere ontwikkeling van de Lonza Groep. We zijn nu de 
toonaangevende producent in maakloonwerk voor biofarmaceutische producten, 
zowel op kleine als op grote schaal”, aldus Stefan Borgas, CEO van Lonza Group 
Ltd. 
 
“Deze overeenkomst biedt ons een stevige productiecapaciteit en toegang tot de 
allernieuwste knowhow en expertise inzake bioproductie. Dat is essentieel voor de 
succesvolle uitvoering van onze biofarmaceutische programma’s. Dit engagement 
op lange termijn bewijst duidelijk welk belang UCB hecht aan zijn eigen technologie 
voor de productie van antilichaamfragmenten met hoge affiniteit in een microbieel 
expressiesysteem. Cimzia (CDP870), het voornaamste product waarbij die 
technologie wordt gebruikt, ondergaat momenteel een grootschalig fase III-
programma voor de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis”, aldus Roch Doliveux, 
CEO van UCB. 
 
 
Over Lonza 
Lonza is een biowetenschappelijk bedrijf met hoofdzetel in Zwitserland dat in 2004 een 
omzet haalde van 2,18 miljard CHF. Het beschikt over achttien productie- en R&D-
vestigingen in acht landen en heeft wereldwijd 5.670 werknemers in dienst. Lonza is één van 
de wereldleiders die tegen maakloon de productie op zich neemt van chemische 
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halffabrikaten, actieve ingrediënten en biofarmaceutica voor de farmaceutische en 
agrochemische industrie. Daarnaast produceert het ook organische halffabrikaten voor een 
groot aantal toepassingen en levert het antimicrobiële en aanverwante producten alsook 
polymere halffabrikaten en verbindingen. Meer informatie vindt u op de website van het 
bedrijf: www.lonza.com.  
 
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 
8500 werknemers in meer dan 40 landen en heeft in 2004 opbrengsten (incl. omzet, 
royalties en vergoedingen) van € 2,1 miljard en een bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITA) 
van € 389 miljoen geboekt (pro-forma IFRS inclusief 12 maanden van Celltech en exclusief 
de Surface Specialties activiteiten, die februari 2005 werden afgestoten). UCB is genoteerd 
op Euronext Brussel met een marktkapitalisatie van ongeveer € 5,5 miljard. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
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