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UCB laat Equasym® over 
 
• Shire zal de productrechten en het personeel van Equasym® IR en 

Equasym® XL verwerven 
• UCB zal een aanbetaling van 55 miljoen euro krijgen  
• UCB zal zich verder op zijn kerngebieden richten, in lijn met het ‘SHAPE’-

programma  
 
Brussel (België), 20 februari 2009, 08.00 uur CET – persbericht, gereguleerde 
informatie – UCB heeft een overeenkomst bereikt voor de verkoop van Equasym® IR en 
Equasym® XL (methylfenidaat) voor de behandeling van aandachtstekort-
hyperactiviteitstoornis (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) aan Shire, een 
bedrijf met biofarmaceutische specialiteiten.  

De wereldwijde productierechten en het betrokken personeel van Equasym® IR/XL, met 
uitzondering van de VS, Canada en Barbados, worden door Shire overgenomen. UCB zal 
een aanbetaling van in totaal 55 miljoen euro ontvangen en bijkomende niet nader 
bepaalde resultaatsgebaseerde betalingen naarmate Shire welbepaalde 
verkoopsdoelstellingen bereikt. De verkoop van Equasym® IR/XL was in 2008 goed voor 
circa 17 miljoen euro. 

Het afsluiten van de transactie wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2009 en is 
onderworpen aan de standaardvoorwaarden. UCB zal verder instaan voor de 
commercialisering van Metadate® CD (methylfenidaat HCl) tabletten met verlengde afgifte 
voor de behandeling van ADHD in de VS. Verdere details van de transactie werden niet 
vrijgegeven. 

"ADHD is een gedragsstoornis die hoofdzakelijk behandeld wordt door kinderpsychiaters 
en pediaters. Met deze overeenkomst ondersteunt UCB zijn ‘SHAPE’-programma en focust 
haar CZS-franchise verder op haar kernproducten en op het verstrekken van nieuwe 
innovatieve geneesmiddelen voor personen met zware neurologische ziekten", aldus Troy 
Cox, President CNS Operations UCB.  

 

Nota voor de redactie: over ‘SHAPE’ 
In augustus 2008 lanceerde UCB het ‘SHAPE’-programma, een belangrijk wereldwijd project met het 
oog op de reorganisatie tot een gespecialiseerd bedrijf gericht op het centrale zenuwstelsel (CZS) en 
de immunologie als therapeutische gebieden en op het versterken van de aanwezigheid op 
essentiële strategische markten waaronder de V.S., Europa, Japan en belangrijke nieuwe 
internationale markten.  

Met ‘SHAPE’ richt het bedrijf zich op het versterken van de focus op kernkwaliteiten, het 
herorganiseren van de middelen, het bevorderen van het onderzoek en de ontwikkeling, en het 
vereenvoudigen van de organisatie terwijl nieuwe geneesmiddelen ter beschikking van patiënten 
kunnen worden gesteld. Begin januari 2009 kondigde UCB een strategische overeenkomst aan met 
Wilex, de Duitse specialist op het gebied van de oncologie, met het oog op het ontwikkelen van het 
preklinische oncologieportefeuille van UCB. Later in januari van dit jaar maakte UCB bekend dat 
kleinere, geselecteerde markten aan GSK worden overgelaten voor de totale som van 515 miljoen 
euro in liquiditeiten. Dit stelt UCB in staat zich verder op zijn kerngebieden te richten, in lijn met de 
principes van de ‘SHAPE’-strategie. Met de verdere uitvoering van de ‘SHAPE’-strategie bevestigt 
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UCB de financiële doelstelling voor 2009 van een terugkerende EBITDA* van minstens 650 miljoen 
euro.  

UCB zet de transformatie tot toonaangevend biofarmaceutisch bedrijf actief verder door blijvende 
investeringen in de pipeline van producten in latere stadia en in innovatief baanbrekend onderzoek, 
terwijl de lancering van verschillende nieuwe producten in de kerngebieden CZS en immunologie 
wordt voorbereid. Door de recente goedkeuringen van Cimzia® voor de ziekte van Crohn in de VS en 
van Vimpat® voor epilepsie in Europa en in de VS, is voor UCB het juiste ogenblik aangebroken om 
zich om te vormen tot een gespecialiseerd bedrijf.  

*(Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) 

Over ADHD 
ADHD is een veel voorkomende neurologische gedragsstoornis. De voornaamste symptomen van 
ADHD kunnen zijn onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit zijn.  
 
Over Equasym® 
Equasym® is aangewezen als onderdeel van een uitgebreid behandelingsprogramma voor 
aandachtstekort -en hyperactiviteitsstoornissen bij kinderen ouder dan zes jaar, indien andere 
maatregelen op zich ontoereikend zijn gebleken. 

Voor verdere vragen kan u terecht bij: 
Antje Witte, Corporate Communications & Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9346, antje.witte@ucb.com 

Richard Simpson, Investor Relations, UCB 
T +32.2.559.9494, Richard.simpson@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. 

 

 

 


