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UCB viert de plechtige opening van een nieuwe vestiging in Shannon 
in aanwezigheid van Z.M. Koning Albert II, en doet een oproep om 
de sterke Belgische innovatieve kwaliteiten verder uit te bouwen 
 
Shannon, Ierland, oktober 10, 2007 om 13:00 uur (CET) – UCB verwelkomde vandaag Z.M. Albert II, 

Koning der Belgen, voor de plechtige opening van een nieuwe vestiging. 

 

De nieuwe productievestiging zal de productie van fesoterodine mogelijk maken, een nieuw middel voor de 

behandeling van een overactieve blaas (incontinentie), dat werd ontwikkeld door Schwarz Pharma, thans 

onderdeel van UCB, met een exclusieve licentie voor Pfizer. 

 

De bouw van de vestiging, samen met andere projecten voor de opwaardering van de site, zal eind dit jaar 

voltooid zijn. De fabriek zal in het eerste kwartaal van 2008 operationeel zijn. 

 

Dr. Roch Doliveux, CEO en Voorzitter van het Uitvoerend Comité van UCB verklaarde: “Deze nieuwe vestiging 

zal de productie van een belangrijk nieuw geneesmiddel mogelijk maken. Met een wereldwijde investering van 

815 miljoen euro in R&D in 2006 en de volledige integratie van Schwarz Pharma, is UCB actief bezig zich te 

profileren als de biofarmaleider van de volgende generatie. 

UCB is vandaag groot genoeg om een bijzonder goed gevulde pipeline naar voren te kunnen schuiven en onze 

nieuwe producten eerst bij specialisten te lanceren. 

De recente lancering van Neupro® en Xyzal® in de VS toont het vermogen om onze projecten ten uitvoer te 

brengen." 

 

UCB maakt gebruik van het staatsbezoek van Z.M. Albert II, Koning der Belgen, om de aandacht te vestigen op 

de noodzaak van een gemeenschappelijk platform tussen de Belgische universiteiten en innovatieve bedrijven 

om België tot leider te maken, met uitstekende prestaties op het gebied van onderwijs, Onderzoek en 

Ontwikkeling. 

Op basis van dit succes in Ierland en de VS, roept Dr. Roch Doliveux op tot meer openbaar onderzoek, 

financiering van universiteiten en verbetering van het onderwijs in Europa en in België om de sterke Belgische 

innovatieve kwaliteiten verder uit te bouwen, vooral in sectoren zoals biofarma, ICT en nanotechnologie. 
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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 (inclusief epilepsie), 

immuunziekten en inflammatoire aandoeningen (inclusief allergische/respiratoire aandoeningen) en oncologie. 

UCB wil een toonaangevende positie bekleden in de categorieën van ernstige ziekten. UCB heeft meer dan 

10,000 mensen in dienst in 40 landen. In 2006 realiseerde het bedrijf een zakencijfer van 3,5 miljard euro (pro 

forma). UCB staat genoteerd op de beurs Euronext Brussels en bezit 89% van Schwarz Pharma. 


