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UCB en PDL BioPharma schikken patent- en 

andere geschillen 

• Schikking getroffen voor patent- en andere geschillen 

• UCB zal PDL 10 miljoen USD betalen 

Brussel, België en Incline Village, Nevada, Verenigde Staten, 8 februari 2011 – 
UCB NV (Euronext Brussel: UCB) - voor haar filiaal UCB Pharma NV (UCB) - en PDL 
BioPharma, Inc. (NASDAQ: PDLI) kondigden vandaag gezamenlijk aan dat de bedrijven 
een definitieve vaststellingsovereenkomst hebben gesloten als oplossing voor alle 
geschillen tussen beide partijen, onder meer die betreffende UCB’s gepegyleerd 
nagemaakt menselijk antilichaamfragment Cimzia® (certoluzimab pegol) en PDL’s 
patenten die bekendstaan als de “Queen et al.”-patenten.  

In het kader van de vaststellingsovereenkomst verbindt PDL zich ertoe om voor het 
product Cimzia® van UCB geen royalty’s van UCB te eisen onder de Queen-patentportfolio, 
in ruil voor de eenmalige betaling van US$ 10 miljoen, en de gezamenlijke oplossing van 
andere geschillen tussen beide bedrijven, waaronder twee lopende patentgeschillen bij het 
Amerikaanse Patent and Trademark Office en een oppositie tegen patent bij het Europees 
Octrooibureau. UCB is geen bijkomende betalingen verschuldigd aan PDL in het kader van 
de Queen-patenten met betrekking tot de Cimzia®-verkoop voor om het even welke 
indicatie en voor de verkoop van een product in ontwikkeling dat al dan niet goedgekeurd 
zal worden binnen het kader van de Queen-patenten.  

 

Voor meer informatie 
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
T +32.473.864.414 or +32.2.559.92.64, nancy.nackaerts@ucb.com 

 

Over Cimzia 
Cimzia® is een gepegyleerd, nagemaakt menselijk TNFα (tumornecrosefactor-alfa)-
antilichaamfragment. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft Cimzia® 
goedgekeurd om de tekenen en symptomen van de ziekte van Crohn te verminderen en een 
klinische respons te handhaven bij volwassen patiënten met een matige tot ernstige vorm van de 
actieve ziekte die ongepast hebben gereageerd op een klassieke therapie en voor de behandeling 
van volwassenen met een matige tot ernstige vorm van actieve reumatoïde artritis (RA). Cimzia® in 
combinatie met methotrexaat (MTX) is goedgekeurd in de EU voor de behandeling van matige tot 
ernstige actieve RA bij volwassen patiënten die ongepast reageren op ziekteveranderende 
antireumatische geneesmiddelen (DMARD’s), waaronder MTX.  

Cimzia® kan als monotherapie worden toegediend in het geval van intolerantie voor MTX of 
wanneer behandeling met MTX ongepast is. 
UCB werkt ook aan de ontwikkeling van Cimzia® voor andere indicaties van auto-immuunziekten. 
Cimzia® is een geregistreerd handelsmerk van UCB PHARMA S.A. 

 

Voor de redactie 

Over UCB 
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op 
onderzoek en ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen met 
ernstige ziektes van het immuunstysteem of het centrale zenuwstelsel. Met meer dan 8 000 



 

UCB News  2/2 
 

medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2009 een omzet van EUR 3,1 miljard. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 

Over PDL BioPharma 
PDL verrichte baanbrekend werk op het gebied van nagemaakt menselijke monoklonale 
antilichamen, en maakte zo de ontdekking mogelijk van een nieuwe generatie doelgerichte 
behandelingen voor kanker en immunologische aandoeningen. PDL wil de waarde van zijn patenten 
betreffende nagemaakt menselijke antilichamen en bijbehorende assets maximaal benutten. Het 
bedrijf ontvangt royalty's voor de verkoop van verschillende producten met nagemaakt menselijke 
antilichamen die toonaangevende farmaceutische en biotechnologische bedrijven momenteel te koop 
aanbieden, in het kader van patenten die eind 2014 vervallen. Meer informatie is beschikbaar op 
www.pdl.com. 

Toekomstgerichte verklaringen 
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 zouden kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en 
concurrentiesituatie, gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, wijzigingen in wettelijke 
voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn.  

 


