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Persbericht
UCB BEVESTIGT STEVIG HALFJAARLIJKS VERKOOPCIJFER VAN ZYRTEC IN DE
VERENIGDE STATEN
IN EUROPA BLIJFT XYZAL GROEIEN

Brussel, 20 juli 2005 - Naar aanleiding van de mededeling van Pfizer, aangaande haar
resultaten voor het eerste semester van 2005, bevestigt UCB Zyrtec's leiderspositie als
meest voorgeschreven antihistaminicum in de Verenigde Staten. Voor de eerste zes
maanden van 2005 bedraagt de "in-market" verkoop van Zyrtec in de Verenigde Staten
$ 697 miljoen, een stijging van 15% ten opzichte van dezelfde periode in 2004.

De verkoop van Xyzal steeg wereldwijd met 30% gedurende het eerste semester van
2005, dit ten opzichte van dezelfde periode in 2004. In Europa bevestigt Xyzal zijn
verdere uitbreiding op de markt met een stijging van 25%. Volgens IMS1 bereikte het
marktaandeel van Xyzal in mei 2005, 15,2% in Europa, vergeleken met 10,5% één jaar
eerder. Een recente studie (XPERT) toont aan dat de kosten van Persistente Rinitis dalen
voor de werkgevers en voor de maatschappij, door Xyzal éénmaal per dag als
antihistaminicum te gebruiken. Voor de patiënten behandeld met Xyzal verbeteren de
ziekteverschijnselen en de levenskwaliteit aanzienlijk, in tegenstelling tot de patiënten die
niet behandeld worden met Xyzal.2,3
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Over UCB
UCB www.ucb-group.com is een wereldleider in de biofarmaceutica, met hoofdkwartier in
Brussel. UCB is gespecialiseerd in aandoeningen van het centrale zenuwstelsel,
allergieën en ademhalingsziekten, immuun- en ontstekingsaandoeningen en oncologie.
De belangrijkste producten van UCB zijn Keppra® (anti-epilepticum), Xyzal® en Zyrtec®
(anti-allergica), Nootropil® (regulator van de hersenfunctie), Tussionex® (hoestmiddel) en
Metadate® / Equasym XL® (ADD/hyperactiviteit). UCB telt meer dan 8.500 medewerkers
in meer dan 40 landen en boekte in 2004 een omzet van € 2,1 miljard (inclusief netto
verkoop, royalty's en honoraria) en een netto bedrijfswinst voor afschrijving (EBITA) van
€389 miljoen (op pro forma IFRS basis, inclusief 12 maanden Celltech en exclusief de
activiteit Surface Specialties, die in februari 2005 werd afgestaan). De UCB Groep is
genoteerd op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 5,8
miljard.
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