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UCB kondigt bouw aan van nieuwe 
biotechnologische pilootfabriek in Eigenbrakel 
 
• Conform met UCB’s programma SHAPE dat de onderneming helpt zich toe te 

spitsen op haar kerndomeinen   
• Het Waalse Gewest ondersteunt de plaatselijke economische ontwikkeling 
• De biotechnologische pilootfabriek wordt verwacht begin 2012 operationeel 

te zijn 

Brussel (België), 19 februari 2009 – UCB maakte vandaag bekend dat het een nieuwe 

biotechnologische pilootfabriek wil bouwen op haar site in Eigenbrakel. Daarmee bevestigt 

het bedrijf de implementatie van zijn wereldwijde biofarmaceutische strategie die focust 

op het centrale zenuwstelsel en immunologie.  

“De beoogde investering op de site van Eigenbrakel ligt in lijn met de doelstellingen van 

ons SHAPE-programma, met een focus op de eigen kerncompetenties en een herschikking 

van de middelen zodat we vlotter onze toekomstige uitdagingen kunnen aangaan”, zegt 

Roch Doliveux, CEO van UCB. 

De geplande investering wordt geschat op een bedrag van 65 miljoen euro en wordt 

ondersteund door het Waalse Gewest. De biotechnologische pilootfabriek wordt verwacht 

begin 2012 operationeel zijn en op middellange termijn zouden er een honderdtal banen 

gecreëerd worden. De haalbaarheidsstudies bevinden zich al in een verder gevorderd 

stadium.  

De biotechnologische pilootfabriek zal het UCB mogelijk maken het evoluerende 

productieproces van de biologische antilichamen verder te optimaliseren en zodoende de 

competenties binnen dit domein uit te breiden. 

Voor verdere vragen kan u terecht bij: 
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
Mobile: +32.(0)473.86.44.14, nancy.nackaerts@ucb.com 

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) 

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. 


