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Fesoterodine goedgekeurd in de VS 

UCB heeft recht op mijlpaalbetaling en royalties van Pfizer 

Brussel, België, 31 oktober 2008 – persbericht, gereguleerde informatie - UCB 

kondigde vandaag aan dat de amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) de anti-

muscarinic agent Toviaz® (fesoterodine fumarate) tabletten met verlengde afgifte voor de 

behandeling van overactieve blaas (OAB) met symptomen als verhoogde aandrang, 

incontinentie en urge-incontentie heeft goedgekeurd.  

De NDA (New Drug Application) goedkeuring komt toe aan Pfizer Inc., New York, VS, dat 

in april 2006 de exclusieve wereldwijde rechten voor Toviaz® verkreeg van Schwarz 

Pharma, nu onderdeel van de UCB Group. UCB heeft recht op royalties op de 

gecombineerde verkoop van Toviaz® en Pfizer’s huidige Detrol® (tolterodine) productlijn. 

Voor deze goedkeuring zal UCB ook een mijlpaalbetaling krijgen van Pfizer. Details van 

deze overeenkomst worden niet vrijgegeven. 

Toviaz® is gestructureerd gerelateerd aan Pfizer’s OAB medicatie Detrol® LA (tolterodine 
tartrate tabletten met verlengde afgifte). Dankzij de 4 mg en 8 mg dosissen van Toviaz® 
is een flexibele dosering mogelijk.  Zo kan er in functie van de reactie en de tolerantie van 
iedere patiënt de behandeling geoptimaliseerd worden.  

Toviaz® is goedgekeurd in de EU en werd mid-2008 door Pfizer gelanceerd.  

 

Voor verdere vragen kan u terecht bij: 

Antje Witte, Corporate Communications & Investor Relations, UCB Group 
T +32.2.559.9414, Antje.witte@ucb-group.com 

Mareike Mohr, Investor Relations, UCB Group 
T +32.2.559.9264, Mareike.mohr@ucb-group.com 

Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB Group 
T +32.2.559.9712, Michael.tuck-sherman@ucb-group.com 

Over UCB  
UCB (Brussel, België) (www.ucb-group.com) is een wereldwijd opererend en toonaangevend 
biofarmaceuticabedrijf dat zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van 
innovatieve medicijnen met specialisatie in aandoeningen van centrale zenuwstelsel en, immuun- en 
ontstekingsziekten. UCB heeft ongeveer 12.000 mensen in dienst in meer dan 40 landen en 
realiseerde in 2007 een omzet van 3,6 miljard euro. UCB staat genoteerd op Euronext Brussels. 
(symbool: UCB) 

Toekomstgerichte verklaring 
Dit persbericht bevat 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 de oorzaak kunnen zijn van dergelijke verschillen 
omvatten: algemene economische veranderingen, activiteitensector en concurrentieel klimaat, 
gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, veranderingen in regelgeving, 
wisselkoersschommelingen en het aanwerven en behouden van medewerkers. 

 


