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Persbericht: gereglementeerde informatie 

CHMP handhaaft negatief advies inzake de 

EU-aanvraag voor Cimzia® voor de 

behandeling van de ziekte van Crohn 
 
Brussel, België – 20 maart 2008, om 5:00 pm CET —  UCB deelde vandaag 
mee dat het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het 
European Medicines Agency (EMEA) het beroep heeft verworpen dat volgde op de 
weigering van het CHMP van een Marketing Authorization Application (MAA) voor 
Cimzia® (certolizumab pegol) voor de behandeling van patiënten met de ziekte 
van Crohn, een chronische en invaliderende inflammatoire aandoening. Deze 
beslissing volgt op het beroep dat UCB had aangetekend na een eerder negatief 
advies van het CHMP in november 2007 en geldt alleen voor de aanvraag van UCB 
voor Cimzia®  voor de behandeling van de ziekte van Crohn in de Europese Unie. 

 
"Het negatieve advies van het CHMP is een teleurstelling voor UCB,” zegt Olav 
Hellebo, Senior Vice President & President Inflammation Operations van UCB. 
“Toch zijn we tevreden dat de specifieke veiligheids- en kwaliteitsbekommernissen 
die in november door het Comité werden aangekaart via de beroepsprocedure 
konden worden beantwoord. UCB blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van 
geneesmiddelen die tegemoetkomen aan de noden van patiënten met auto-
immuunaandoeningen.”  
 

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 ongeveer 12 000 mensen in dienst in meer dan 40 
landen. In 2007 realiseerde het bedrijf een zakencijfer van 3,6 miljard euro. UCB staat genoteerd op 
Euronext Brussels.  
 
 
Voor verdere informatie  
Antje Witte, Vice-President Corporate Communications & Investor Relations, UCB Group 
T +32.2.559.9414, antje.witte@ucb-group.com 

 
Toekomstgerichte verklaringen 
Deze persmededeling omvat toekomstgerichte verklaringen op basis van de huidige plannen, ramingen en 
overtuigingen van het management. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die tot 
gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die door 
dergelijke toekomstgerichte verklaringen in deze persmededeling kunnen worden gesuggereerd. Belangrijke 
factoren die oorzaak kunnen zijn van dergelijke verschillen, omvatten: veranderingen in de algemene 
economische situatie, commerciële en concurrentie- omstandigheden, gevolgen van toekomstige gerechtelijke 
uitspraken, veranderingen in regelgeving, wisselkoersschommelingen en het aanwerven en behouden van 
medewerkers. 


