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UCB en Biogen IDEC zetten Fase II klinische 

studie van CDP323 niet voort  

Een voorlopige tussentijdse werkzaamheidanalyse toonde geen klinisch 

relevant voordeel voor patiënten  

Brussel (België), 30 juni 2009 - persbericht, gereguleerde informatie – UCB en 

Biogen IDEC maakten vandaag bekend dat de Fase II klinische studie van CDP323 voor de 

behandeling van recidiverende vormen van multiple sclerose (MS), wordt stopgezet. Een 

eerste tussentijdse analyse van de werkzaamheid toonde aan dat na een 

behandelingsperiode van 6 maanden de patiënten in deze studie niet van de verwachte 

voordelen van CDP323 konden genieten, vergeleken met placebo. Geen gevallen van PML 

(progressieve multifocale leuko-encefalopathie) werden vastgesteld.  

CDP323 is een orale klein-moleculaire alfa4-integrine-inhibitor die door UCB en Biogen 

IDEC ontwikkeld werd voor de behandeling van recidiverende vormen van multiple 

sclerose. 

Voor UCB leiden de resultaten van deze tussentijdse analyse tot een herevaluatie van het 

immaterieel actief "CDP323". UCB verwacht een eenmalige non-cash waardevermindering 

van enkele tientallen miljoenen euro vóór belastingen. Dit zal meer dan gecompenseerd 

worden door eenmalige kapitaalwinsten (cash) als gevolg van de desinvesteringen die UCB 

eerder dit jaar doorvoerde. Meer informatie over de financiële gevolgen van beide – 

waardeverminderingen en kapitaalwinsten - zullen meegedeeld worden in UCB’s 

halfjaarlijkse rapport 2009 op 31 juli 2009. 

 

Voor verdere vragen kan u terecht bij: 

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

Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
M: +32 473 86 44 14, nancy.nackaerts@ucb.com 

Shannon Altimari, Public Affairs, Biogen Idec 
T:+1 617-914-6524, Shannon.Altimari@biogenidec.com 

John Applegate, Investor Relations, Biogen Idec 
T: +1 617-679-2812, John.Applegate@biogenidec.com 

 
Voor de redactie 

Over Multiple Sclerose 
MS is een chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel die wereldwijd ongeveer 1.1 – 2.5 miljoen 
mensen treft. De precieze oorzaak is niet bekend, maar de ziekte is een gevolg van het verlies van 
de beschermende omhulling van zenuwen in de hersenen en in het ruggenmerg. Een aantasting van 
de transmissie van zenuwprikkels in het lichaam leidt tot een verlies van beweeglijkheid en andere 
lichaamsfuncties. De symptomen van MS kunnen gezichtsproblemen, evenwichtsverlies, 
gevoelloosheid, loopmoeilijkheden en verlamming omvatten 
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Over Biogen Idec  
Biogen Idec (www.biogenidec.com) vestigt nieuwe normen voor de behandeling op therapeutische 
gebieden met belangrijke onbeantwoorde medische behoeften. Biogen Idec werd in 1978 opgericht 
en is wereldwijd toonaangevend op het gebied van de ontdekking, ontwikkeling, productie en 
commercialisering van innovatieve behandelingen. Patiënten in meer dan 90 landen worden 
behandeld met belangrijke producten van Biogen Idec voor ziekten zoals lymfoom, multiple sclerose 
en reumatoïde artritis. Bezoek www.biogenidec.com voor voorschriften voor gebruik, persberichten 
en bijkomende informatie over het bedrijf. 

Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op 
onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op 
het vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt ongeveer 10 000 
medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2008 een omzet van EUR 3,6 miljard. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 

Toekomstgerichte verklaring 
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en 
overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en 
onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in 
dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke 
verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en 
concurrentiesituatie, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke 
voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn werknemers. 


