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Persbericht

Lonza neemt de Productiedivisie Bioproducts van UCB over

Bazel (Zwitserland) en Brussel (België), 17 januari 2006 - Lonza en UCB hebben samen
bekendgemaakt dat Lonza, een wereldwijde producent van specifieke peptiden, de productiedivisie Bioproducts van UCB (‘Bioproducts’) heeft overgenomen voor een bedrag
van EUR 120 million.

UCB-Bioproducts is sinds meer dan 20 jaar actief in de chemische fabricage van peptiden en heeft in deze periode een aanzienlijke capaciteit en expertise verworven. Deze
divisie, met ongeveer 300 werknemers, is gevestigd in Eigenbrakel, net buiten Brussel.
Stefan Borgas, Chief Executive Officer van Lonza merkt op: “Wij verwelkomen de zeer
toegewijde, uiterst bekwame en ondernemende UCB collega's enthousiast in ons wereldwijde bedrijf. Met deze overname versterkt Lonza zijn positie als wereldleider in de
productie van specifieke peptiden door het verder blijven ontwikkelen van de Braine site
als een globaal center van voortreffelijkheid voor de ontwikkeling en vervaardiging van
peptiden." Lonza is sinds 1997 actief in de productie van peptiden. Beide bedrijven
staan hoog aangeschreven op de wereldmarkt en bezitten expertise in de productie van
peptiden.
Roch Doliveux, Chief Executive Officer van UCB verklaart: “Deze transactie is een
nieuwe strategische stap in het streven van UCB om een wereldwijde leider in de farmaceutica te worden, door zich op het onderzoek, de ontwikkeling alsook de commercialisering van therapeutische oplossingen voor ernstige ziekten te richten. De reputatie
en de strategische focus van Lonza, als een leidende globale contract producent, zullen
de productiedivisie Bioproducts in staat stellen zijn leidende positie verder te versterken.

Zij worden nu lid van een groep die zich concentreert op contractproductie, waarmee
UCB reeds verscheidene belangrijke lange termijnrelaties heeft opgebouwd. Wij danken
alle mensen die aan het succes van Bioproducts hebben bijgedragen voor hun bekwaamheid en toewijding."
De deskundigheid in de technologie van de vloeibare fase die Bioproducts heeft ontwikkeld, vormt een aanvulling van de bestaande expertise van Lonza in de productie van
peptiden met de nadruk op de grootschalige synthese van peptiden in de vaste fase en
de productie door fermentatie van recombinanten. Er bestaan momenteel drie technologieën voor de productie van peptiden: synthese in de vloeibare fase, synthese in de
vaste fase en recombinante technologie. De twee eerste zijn chemische synthesen, de
derde is een microbiologische fermentatie. Door de activiteiten samen te voegen, wordt
Lonza de enige contractproducent met een succesvol palmares in de levering van Actieve Farmaceutische Ingrediënten door middel van gelijk welke van de drie peptidentechnologieën.

Lonza kan de markt nu snel bijkomende capaciteit leveren. De overname geeft Lonza
een nieuwe wereldwijde vestiging om zijn klantenbasis te dienen, naast zijn drie vestigingen in Zwitserland, de Verenigde Staten en de Tsjechische Republiek. Het toeleveringsrisico voor de klanten wordt hierdoor aanzienlijk beperkt.

Over Lonza
Lonza, een chemisch en biotechnologisch bedrijf met de biowetenschap als motor,
boekte in 2004 een omzet van 2,18 miljard Zwitserse frank. Het heeft zijn hoofdkwartier
in Zwitserland en exploiteert wereldwijd 18 productie- en onderzoeksvestigingen. De
5.700 werknemers van Lonza zetten zich vol overtuiging in voor de levering van duurzame waarde aan de klanten. Lonza is de grootste leverancier van specifieke chemische halffabrikaten, werkstoffen en biofarmaceutische producten voor de farmaceutische en de agrochemische sector. Op basis van organische, chemische, oleochemische
en biotechnologische platformen ontwikkelt Lonza oplossingen met meerwaarde voor de
markten van de voeding, de hygiëne en lichaamsverzorging, de hout- en waterbehandeling en de industriële specialiteiten. Lonza produceert ook polymere halffabrikaten, harsen en verbindingen. Meer informatie is beschikbaar op de website www.Lonza.com.

Over UCB
UCB (www.ucb-group.com) is een wereldleider in de biofarmaceutica, met hoofdzetel in
Brussel (België). Het is gespecialiseerd in stoornissen van het centrale zenuwstelsel,
ontstekingsziekten en oncologie. Zijn belangrijkste producten zijn: Keppra® (antiepilepticum), Xyzal® en Zyrtec® (antiallergiemiddelen), Nootropil® (hersenfunctieregulator), Tussionex® (hoestmiddel) en Metadate™ / Equasym XL™ (middel tegen aandachtsstoornis met hyperactiviteit (ADHD)). UCB heeft meer dan 8.500 werknemers in
dienst in meer dan 40 landen, en is genoteerd op Euronext Brussels (UCB / UCBBt.BR /
UCB BB).
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