
  

 
 
 

 
Persbericht 

 
 
 

 
UCB KRIJGT VAN SEPRACOR LICENTIE VOOR VS-

PATENTEN M.B.T. ANTIHISTAMINICUM LEVOCETIRIZINE 
 

BRUSSEL en MARLBOROUGH, Mass. (VS), 23 febr. 2006 – UCB N .V. 

(EURONEXT: UCB) en Sepracor Inc. (Nasdaq: SEPR) maakten vandaag bekend 

dat het een licentieovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot het 

antihistaminicum levocetirizine. In het kader van deze overeenkomst verleende 

Sepracor aan UCB een exclusieve licentie voor alle patenten en patenttoepassingen 

van Sepracor in de Verenigde Staten betreffende levocetirizine. Er zullen aan 

Sepracor royalties verschuldigd zijn voor de verkoop van levocetirizine-producten in 

de VS.  

In het kader van een aparte overeenkomst ontvangt Sepracor momenteel royalties 

van UCB voor de verkoop van levocetirizine in de Europese landen waar het 

product wordt verkocht. Levocetirizine wordt door UCB in de Europese Unie op de 

markt gebracht onder de merknamen XYZAL® en XUSAL™. Het betreft een product 

voor de behandeling van symptomen van seizoensgebonden en terugkerende 

allergische rinitis, persistente allergische rinitis en chronische idiopathische urticaria 

(CIU, ook bekend als netelroos met onbekende oorzaak) bij volwassenen en 

kinderen van 6 jaar en ouder.   

 “Sepracor is erg tevreden dat nu ook de Verenigde Staten worden opgenomen in 

de licentieovereenkomst voor levocetirizine. UCB heeft wereldwijd een succesvolle 

antihistaminicumconcessie ontwikkeld en wij zijn optimistisch over de mogelijkheid 

die UCB heeft om deze concessie uit te breiden met de introductie van levocetirizine 

in de VS,” aldus Timothy J. Barberich, Voorzitter en Chief Executive Officer van 

Sepracor.  
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 “Wij zijn bijzonder blij met onze nieuwe licentierelatie met Sepracor in de Verenigde 

Staten en met het vooruitzicht om onze activiteiten in antihistaminica uit te breiden,” 

zegt Roch Doliveux, Chief Executive Officer van UCB.    

  
 

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, allergische / respiratoire aandoeningen, immuunziekten en 

inflammatoire aandoeningen en de oncologie. UCB wil een toonaangevende positie 

bekleden in de categorieën van ernstige ziekten. UCB heeft 8.500 mensen in dienst in meer 

dan 40 landen. In 2004 realiseerde het bedrijf een opbrengst van € 2,1 miljard (inclusief 

nettoverkoop, royalties en kosten). UCB staat genoteerd op de Brusselse beurs Euronext 

(UCB / UCBBt.BR / UCB BB) met een marktkapitalisatie van ongeveer € 5,8 miljard. Het 

wereldwijde hoofdkantoor bevindt zich in Brussel.  

 
Over Sepracor 
Sepracor Inc. is een farmaceutisch onderzoeksbedrijf dat zich toelegt op de behandeling en 

de preventie van menselijke ziekten. Daartoe onderzoekt, ontwikkelt en commercialiseert het 

vernieuwende farmaceutische producten die tot op heden niet hebben voldaan aan de 

medische behoeften. Het programma van Sepracor voor de ontwikkeling van 

geneesmiddelen heeft een uitgebreide verzameling kandidaat-geneesmiddelen opgeleverd, 

waarbij de klemtoon op aandoeningen van het ademhalings- en centrale zenuwstelsel ligt. 

Het hoofdkantoor van Sepracor bevindt zich in Marlborough, Massachusetts (Verenigde 

Staten). 

 

Toekomstgerichte verklaring 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden, 

zoals verklaringen met betrekking tot de veiligheid, de werkzaamheid en de potentiële 

voordelen van levocetirizine, de ontwikkeling en commercialisering van levocetirizine in de 

Verenigde Staten en de ontvangst door Sepracor van royalties in het kader van de 

licentieovereenkomsten. Hierna volgen enkele factoren die ertoe kunnen leiden dat de 

feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in dergelijke toekomstgerichte 

verklaringen worden aangehaald: de resultaten van onderzoek, ontwikkeling en klinische 

tests; de timing en het succes van de voorlegging, de aanvaarding en de goedkeuring van 

regulerende deponeringen; de tijd en de middelen die UCB besteedt aan de ontwikkeling en 

de commercialisering van levocetirizine; de reikwijdte van de patenten van Sepracor en UCB 
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en de patenten van anderen; het commerciële succes van levocetirizine in de Verenigde 

Staten; en enkele andere factoren die uitvoerig worden beschreven in het kwartaalverslag 

van Sepracor (Form 10-Q) voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2005. Dit verslag 

werd gedeponeerd bij de “Securities and Exchange Commission”. 

 

Bovendien verwoorden de verklaringen in dit persbericht de verwachtingen en overtuigingen 

van Sepracor en UCB op de datum van dit persbericht. Sepracor en UCB voorzien dat latere 

gebeurtenissen en ontwikkelingen deze verwachtingen en overtuigingen eventueel kunnen 

veranderen. Maar hoewel Sepracor en UCB op een later tijdstip kunnen besluiten om deze 

toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, verwerpen beiden het duidelijk elke 

verplichting daartoe. Deze toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden beschouwd als 

de verwachtingen of overtuigingen van Sepracor en UCB op een datum later dan de datum 

van dit persbericht.  

 
Xusal™ is een handelsmerk en Xyzal® is een geregistreerd handelsmerk van de naamloze vennootschap UCB. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Voor vragen kunt u terecht bij: 
 
UCB 
Vice President, Investor Relations & Corporate 
Communications 
 
Jean-Christophe Donck 
 
Tel  +32 2 559 9346 
Fax +32 2 559 9571 
JC.Donck@UCB-Group.com 
 
 
 
 


