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UCB en AstraZeneca gaan een verbintenis 
aan om samen Cimzia® op de markt te 
brengen in Brazilië 

Brussel (België), 28 september (07:00 CEST) – persbericht, gereguleerde 
informatie –- UCB en AstraZeneca hebben vandaag aangekondigd dat ze een 
partnerschap hebben gesloten om UCB’s gePEGyleerd anti-TNF-alfa geneesmiddel 
Cimzia® (certolizumab pegol), in Brazilië te registreren en op de markt te brengen. 
Het geneesmiddel zal geregistreerd worden voor de behandeling van reumatoïde 
artritis en de ziekte van Crohn.  

AstraZeneca zal onder deze overeenkomst Cimzia® registreren en bij goedkeuring zal 
het de exclusieve verdeler van Cimzia® in Brazilië worden. Samen met UCB zal 
AstraZeneca het recht hebben toekomstige nieuwe lijnuitbreidingen van Cimzia® te 
verdelen. UCB behoudt het recht om Cimzia® alsook toekomstige lijnuitbreidingen mee 
te promoten in Brazilië. Dit partnerschap zal UCB helpen om haar uitgebreide pipeline 
van producten op de markt te brengen en de groei van UCB's dochteronderneming in 
Brazilië te bevorderen.  

'Dit is een belangrijk strategisch partnerschap voor ons en het ondersteunt onze 
gecombineerde focus om de behoeften van de patiënten tegemoet te komen en 
innoverende geneesmiddelen te ontwikkelen,' aldus Mark McDade, COO van UCB. 
'Deze relatie zal ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Braziliaanse patiënten toegang 
krijgen tot ons innoverende geneesmiddel Cimzia®.' 

'Dit partnerschap met UCB zal zich baseren op de expertise van AstraZeneca wat 
betreft regelgeving, verkoop en marketing zodat patiënten in Brazilië baat kunnen 
vinden bij Cimzia®,' aldus Rubens Pedrosa, voorzitter en vertegenwoordigend directeur 
van AstraZeneca Brazilië. 'AstraZeneca is één van de snelst groeiende farmaceutische 
bedrijven van de Braziliaanse markt. Cimzia® vult onze huidige portfolio van 
innovatieve geneesmiddelen aan en zal onze continue groei in deze markt 
ondersteunen.  

 

Voor meer informatie  
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Voor de redactie 

Over Cimzia® 

Cimzia® is het enige gePEGyleerde anti-TNF (Tumour Necrosis Factor). Cimzia® heeft een hoge 
affiniteit voor humaan TNF-alfa en neutraliseert selectief de pathofysiologische effecten van TNF-alfa. 
In het voorbije decennium is TNF-alfa een belangrijk onderwerp van fundamenteel onderzoek en 
klinische exploratie geworden. Dit cytokine speelt een essentiële rol als mediator van pathologische 
ontstekingen en een overmatige productie van TNF-alfa zou bij een groot aantal aandoeningen een 
rechtstreekse rol spelen. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft Cimzia ® 
goedgekeurd voor het verminderen van de tekens en symptomen van de ziekte van Crohn en voor 
het behoud van een klinische respons bij volwassen patiënten met een matige tot ernstige actieve 
aandoening met een onvoldoende respons op de conventionele behandeling en voor de behandeling 
van volwassen patiënten met matige tot ernstige reumatoïde artritis. Cimzia ® werd in september 
2007 in Zwitserland goedgekeurd voor het induceren van een klinische respons en voor het behoud 
van een klinische respons en remissie bij patiënten met een actieve ziekte van Crohn die geen 
adequate respons vertoonden op een conventionele behandeling. UCB ontwikkelt Cimzia® ook voor 
andere auto-immune aandoeningen. Cimzia® is een geregistreerd handelsmerk van UCB S.A. 

Gemelde ernstige bijwerkingen van Cimzia ® waren infecties (waaronder tuberculose en 
histoplasmose) en kwaadaardige aandoeningen (waaronder lymfoom). De meest frequente 
bijwerkingen waren infecties van de bovenste luchtwegen, uitslag en infecties van de urinewegen. 
Uit een samengevoegde analyse van de veiligheidsgegevens blijkt een lage incidentie van pijn op de 
injectieplaats (1,5%) en een geringe mate van stopzetting van de behandeling wegens bijwerkingen 
(5%).  
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. 

 


