UCB verkoopt anti-hemorragisch
geneesmiddel aan Eumedica
In lijn met haar SHAPE programma, legt UCB zich toe op indicaties in het
centrale zenuwstelsel en immunologie
Brussel (België), 10 februari 2009 om 6:00 PM (CET) – persbericht, gereguleerde
informatie - UCB kondigde vandaag aan dat ze haar wereldwijde rechten op haar antihemorragisch product Somatostatine-UCB™ aan Eumedica verkoopt.
Somatostatine-UCB™ is onder andere aangewezen voor de behandeling van acute
bloedingen van gastro-duodenale ulcera. Somatostatine-UCB™ wordt sinds meer dan 20
jaar wereldwijd gebruikt in ziekenhuizen in meer dan 25 markten, voornamelijk in WestEuropa. UCB’s wereldwijd omzetcijfer voor 2008 van Somatostatine-UCB™ bedraagt
ongeveer EUR 11,4 miljoen. UCB krijgt een contante compensatie gelijk aan het industrie
verkoopsgemiddelde voor mature producten. Verdere details over de overeenkomst zijn
niet vrijgegeven.
Over UCB
UCB (Brussel, België) (www.ucb.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 meer dan 10.000 mensen in dienst in meer dan 40 landen en zou in
2008 een omzet van EUR 3,3 miljard moeten realiseren. UCB staat genoteerd op Euronext Brussels.
(symbool: UCB)

Voor verdere vragen kan u terecht bij:
Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB
T +32.2.559.9712, Michael.tuck-sherman@ucb.com
Over Eumedica
Eumedica (www.eumedica.com) is een niche farmagroep gecreëerd in 1986, die zich toelegt op
farmaceutische producten voor urgente medische noden. De groep is hoofdzakelijk aanwezig in de
Benelux, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zwitserland en verwacht een omzet van
EUR 43,6 miljoen in 2008 te realiseren. De distributie van Somatostatine-UCB™ zal vanuit het
gloednieuwe wereldwijde logistiek centrum in Manage (België) georganiseerd worden.
Voor verdere vragen kan u terecht bij:
Nicolas Vryghem, Financial Adviser, Eumedica
T +32.497.40.46.44, n.vryghem@eumedica.ch
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.
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