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UCB bekomt wereldwijde rechten  

met betrekking tot VEGFR-2 voor CDP-791 
 
 
 
Brussel (België), 6 februari 2007 – 8:00 uur (CET): - UCB (Euronext: UCB) kondigde 

vandaag aan dat UCB en ImClone Systems Incorporated (NASDAQ: IMCL) (“ImClone”) zijn 

overeengekomen hun ontwikkelingsovereenkomst voor CDP-791 te beëindigen. UCB zal van 

de vrijheid genieten om globaal rechten uit te oefenen op de intellectuele eigendom 

van ImClone met betrekking tot Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 (“VEGFR-2”) 

voor CDP-791. ImClone zal een royalty krijgen op de toekomstige verkopen van CDP-791, 

wanneer UCB dit antilichaam zal commercializeren. 

 

Melanie Lee, Executive Vice President, R&D, UCB, verklaarde: ”UCB zal doorgaan met de 

volledige ontwikkeling van CDP-791 en zal dit veelbelovende middel in de toekomst 

wereldwijd commercialiseren. De ontwikkeling van CDP-791 vordert goed en wij wachten 

met spanning op de resultaten van de fase IIa-evaluatie in de komende maanden zoals 

gepland.” 

 

UCB evalueert CDP-791 voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker, nu in een 

fase IIa klinisch programma. CDP-791 is het gePEGyleerd diFab antilichaam van UCB dat 

ontwikkeld wordt voor het inhiberen van de werking van een signaalsysteem dat een rol 

speelt in de vorming van bloedvaten in tumoren door het blokkeren van de binding van 

VEGFR-2 (vasculaire endotheliale groeifactor receptor) aan moleculen (liganden) die de 

activatie stimuleren.  
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Over UCB 
UCB (www.ucb-group.com) is een toonaangevend, wereldwijd 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.  

 

 
 
Voor verdere vragen kan u terecht bij: 
Jean-Christophe Donck   

Vice-President   
Corporate Communications & Investor Relations   

Telefoon +32.2.559.9346 

 


