
 

 

 
UCB en Sanofi sluiten partnerschap af voor 
baanbrekende innovatie bij immuungemedieerde ziekten  

• Doel is de identificatie van nieuwe behandelingen met kleine moleculen voor een 
waaier aan immuungemedieerde ziekten 

Brussel (België) - 11 maart 2014, 7:00 (CET) - gereguleerde informatie:  UCB en Sanofi sluiten 
een wetenschappelijke en strategische samenwerking. Samen zullen ze innovatieve anti-
inflammatoire kleine moleculen ontdekken en ontwikkelen die potentieel een waaier aan 
immuungemedieerde ziekten kunnen behandelen op terreinen zoals gastro-enterologie en artritis.  

“Dit partnerschap combineert de aanzienlijke deskundigheid, sterke capaciteiten en middelen van 
Sanofi met de vernieuwende researchkwaliteiten en innovatieve doorbraken van UCB. Samen 
kunnen we de kansen optimaliseren om met kleine moleculen ziekten te behandelen die momenteel 
behandeld worden met biologische agentia. Dat zou miljoenen mensen die lijden aan ernstige 
ziekten ten goede komen”, zegt Ismail Kola, President UCB NewMedicines.  

“Immuungemedieerde ziekten beïnvloeden patiënten, hun gezinnen en gemeenschappen. Ze 
hebben een impact op de economie van verschillende landen. Daardoor vormt deze ziektecategorie, 
die weinig begrepen is, een grote last voor de volksgezondheid”, zegt dr. Elias Zerhouni, President, 
Global R&D van Sanofi. “Door samen te werken met UCB gaan we een wetenschappelijke uitdaging 
aan op het vlak van immunologie en vergroten we de kans op een snellere ontdekking en 
ontwikkeling van toekomstige therapieën.”  

UCB NewMedicines, de onderzoekstak van UCB, identificeerde door een innovatieve benadering 
kleine moleculen die optreden als modulatoren van een biologische pathway, waardoor parenteraal 
toegediende biologische therapieën uiterst werkzaam bleken bij patiënten. Een toegewijd team 
wetenschappers wordt samengesteld onder de gezamenlijke leiding van UCB en Sanofi. Ze zullen 
samenwerken op basis van ontdekking en ontwikkeling aan het karakteriseren en identificeren van 
nieuwe mogelijke behandelingen. 

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zullen UCB en Sanofi kosten en baten delen op een 
50/50-basis. UCB heeft het recht op initiële vooruitbetalingen en mijlpaalbetalingen voor de 
preklinische en klinische ontwikkeling vanwege Sanofi die mogelijk 100 miljoen euro kunnen 
overtreffen.  
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Over immuungemedieerde ziekten  

Een brede waaier aan menselijke ziekten wordt veroorzaakt door een ontregelde immuunfunctie. Er bestaan honderden 
immuungemedieerde ziekten, waaronder gewrichtsziekten zoals reumatoïde artritis, inflammatoire darmziekten zoals 
colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Vaak worden deze ziekten gekenmerkt door de ongewenste activering van 
zogenaamde cytokinesmoleculen, belangrijke mediatoren voor een normaal immuunsysteem. Bij een ongewenste 
activering kunnen deze krachtige moleculen ernstige schade berokkenen aan tal van lichaamssystemen. Symptomen van 
immuungemedieerde ziekten variëren van milde huiduitslag tot ernstig orgaanfalen met de dood tot gevolg. Naast het 
aanzienlijke lijden voor de patiënten werd de socio-economische kost van reumatoïde artritis alleen al in de Verenigde 
Staten geschat op ongeveer 40 miljard dollar. (J Rheumatol 2011;88;55-61; http://www.jrheum.org/content/88/55) 
 

Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken en 
ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen voor het transformeren van het leven van mensen met 
ernstige ziekten van het immuunsysteem of het centraal zenuwstelsel. Het bedrijf telt 8700 medewerkers in zowat 40 
landen. In 2013 bedroegen de inkomsten 3,4 miljard EUR. UCB is genoteerd aan Euronext Brussel (symbool: UCB).  
 
Over Sanofi 
Sanofi, een geïntegreerd en toonaangevend, wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg, ontdekt, ontwikkelt en verspreidt 
therapeutische oplossingen gericht op de behoeften van patiënten. Sanofi beschikt over kernsterkten op het vlak van 
gezondheidszorg met zeven groeiplatformen: diabetesoplossingen, menselijke vaccins, innovatieve geneesmiddelen, 
consumentengezondheidszorg, opkomende markten, dierengeneeskunde en het nieuwe Genzyme. Sanofi is genoteerd 
aan de beurs in Parijs (EURONEXT: SAN) en de beurs in New York (NYSE: SNY). 
 
 
Toekomstgerichte verklaringen  
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het 
management. Alle uitspraken, behalve degene die historische feiten inhouden, dienen beschouwd te worden als 
toekomstgericht, met inbegrip van ramingen van inkomsten, operationele marges, kapitaaluitgaven, contanten, andere 
financiële informatie, de verwachte juridische, politieke, registratie- of klinische resultaten en andere soortgelijke ramingen 
en resultaten. Per definitie bieden dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen garantie op resultaten in de toekomst en 
zijn ze onderhevig aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten 
beduidend kunnen afwijken van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Belangrijke factoren die kunnen leiden 
tot dergelijke afwijkingen zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiële situatie, de 
onmogelijkheid om de vereiste goedkeuringen te verkrijgen of om ze tegen aanvaardbare voorwaarden te verkrijgen, de 
kosten van onderzoek en ontwikkeling, wijzigingen in de vooruitzichten voor producten die in de pijplijn zitten of door UCB 
worden ontwikkeld, gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken of onderzoeken door de overheid, claims in 
verband met productaansprakelijkheid, aanvechting van de patentbescherming van producten of kandidaat-producten, 
wijzigingen in de wetgeving, wisselkoersschommelingen, wijzigingen of onzekerheden in de belastingwetgeving of de 
uitvoering ervan, en de werving en het behoud van personeel. UCB geeft deze informatie vrij vanaf de datum van dit 
persbericht en wijst uitdrukkelijk de plicht af om de informatie in dit persbericht bij te werken, zij het om de feitelijke 
resultaten te bevestigen of om een wijziging van de verwachtingen te melden. 
Er is geen garantie dat nieuwe kandidaat-producten in de pijplijn zullen worden goedgekeurd of dat er nieuwe indicaties 
voor bestaande producten zullen worden ontwikkeld en goedgekeurd. Producten of potentiele producten die het 
onderwerp zijn van partnerschappen, joint ventures of licentiesamenwerkingen kunnen onderhevig zijn aan verschillen 
tussen de partners. UCB of anderen kunnen ook problemen ontdekken met betrekking tot de veiligheid, de bijwerkingen of 
met de productie van zijn producten nadat ze op de markt gebracht zijn.  
Bovendien kunnen de verkoopcijfers worden beïnvloed door nationale en internationale tendensen op het gebied van 
kostenbeheersing in de managed care en de gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid dat door derde betalers wordt 
opgelegd, alsook door wetgeving die de prijsstelling en terugbetaling van biofarmaceutica beïnvloedt. 


