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Persbericht 

 
Pierre Fabre verwerft de voorschriftvrije geneesmiddelen activiteit 

van UCB in Frankrijk, de Benelux, Zwitserland  
en Griekenland 

 
 
Castres (Frankrijk) en Brussel (België), 8 januari 2007 om 12:00 u CET – Pierre Fabre en 

UCB maken samen bekend dat Pierre Fabre, een farmaceutische leider op de Europese 

markt van de voorschriftsvrije geneesmiddelen (Over The Counter – OTC) de voorschriftvrije 

geneesmiddelen activiteit van UCB in Frankrijk, de Benelux, Zwitserland en Griekenland 

heeft verworven.  
 

De overname heeft betrekking op een aantal mature producten met sterke merknamen (o.a. 

Carbolevure, Revitalose, Balsoclase, Toclase) die uitstekend in de strategie van Pierre Fabre 

passen en een verkoopscijfer van ongeveer 18 miljoen euro vertegenwoordigen. De      

transactie omvat de verkoop van de OTC-activa van UCB in Frankrijk, de Benelux,          

Zwitserland en Griekenland. Tijdens een overgangsperiode zal UCB sommige van de     

overgedragen producten blijven produceren en leveren.  

Daarnaast hebben UCB en Pierre Fabre een distributieovereenkomst gesloten waarbij Pierre 

Fabre de actieve marketing van het toonaangevende antihistamine van UCB, ZyrtecSet®, op 

de Franse markt van de voorschriftvrije geneesmiddelen zal verzorgen. 

 

Pierre-Yves Revol, Chief Executive Officer van Pierre Fabre merkt op: “De overname van de 

voorschriftvrije geneesmiddelen activiteit van UCB in deze landen past perfect in de strategie 

van Pierre Fabre, namelijk de ontwikkeling van zijn divisie gezondheidszorg en de uitbreiding 

van zijn portefeuille met sterke merken, in Frankrijk en in andere landen waar de groep goed 



ingeburgerd is. De productgamma’s van zowel Pierre Fabre als UCB vullen elkaar goed aan. 

De komst van een nieuw verkoopsteam zal onze aanwezigheid in de voorschriftvrije         

geneesmiddelen verder versterken en onze banden met onze partners, de apotheken,   

hechter maken.”   

Roch Doliveux, Chief Executive Officer van UCB, verklaart: “Deze transactie is een volgende 

stap in de strategie van UCB om zich toe te leggen op door onderzoek gestimuleerde      

innovatie en nieuwe therapeutische oplossingen voor ernstige en chronische ziekten. Wij 

danken alle mensen die hebben bijgedragen tot het succes van onze activiteit voorschriftvrije 

geneesmiddelen en wensen hen het allerbeste. Pierre Fabre is ongetwijfeld de juiste partner 

om het potentieel van onze portefeuille van OTC-producten in deze landen volledig te      

benutten.” 

 
Voor vragen kunt u terecht bij: 
UCB 
Jean-Christophe Donck +32 2 559 9346 

 
 

Over Pierre Fabre  

De groep Pierre Fabre, het tweede grootste onafhankelijke laboratorium van Frankrijk, telt ongeveer 

8.620 werknemers en boekte in 2005 een omzet van 1,48 miljard euro. Pierre Fabre Médicament, de 

farmaceutische tak van de groep Pierre Fabre, beschouwt onderzoek en ontwikkeling als zijn        

kernactiviteit en de sleutel tot zijn toekomst. Met 1.400 medewerkers die zich aan onderzoek en    

ontwikkeling wijden, investeert Pierre Fabre Médicament 25% van zijn jaaromzet in O&O, in vijf     

therapeutische gezondheidsdomeinen: oncologie (het prioritaire onderzoeksdomein van Pierre Fabre 

Médicament, goed voor 50% van de uitgaven voor O&O), centraal zenuwstelsel, cardiologie, interne 

geneeskunde/urologie en dermatologie. 

 
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 meer dan 8.300 mensen in dienst in 40 landen. In 2005 realiseerde het bedrijf een 

opbrengst van €2,3 miljard. UCB staat genoteerd op de beurs Euronext Brussels. 
 


