
 

 

 

 

UCB en Biogen Idec sluiten overeenkomsten af voor het 
commercialiseren van geneesmiddelen tegen multiple 
sclerose en hemofilie in Azië  
 
• Samenwerking maakt gebruik van UCB’s knowhow en aanwezigheid in Azië om Biogen 

Idec’s innovatieve therapieën tot bij patiënten in nieuwe markten te brengen 
 

Brussel (België) en Cambridge (USA) - 30 januari 2014 – 7:00 (MET): UCB en Biogen Idec 

kondigen vandaag aan dat ze exclusiviteitsovereenkomsten hebben ondertekend die UCB het recht 

verlenen om producten van Biogen Idec te commercialiseren in Zuid-Korea, Hongkong, Thailand, 

Singapore, Maleisië en Taiwan. In China worden de producten zowel ontwikkeld als 

gecommercialiseerd.  

 

Als onderdeel van deze samenwerking zal Biogen Idec aan UCB producten leveren uit zijn gamma 

multiple-sclerosetherapieën en experimentele geneesmiddelen, waaronder TECFIDERA®, 

FAMPYRA®, AVONEX®, TYSABRI®, PLEGRIDY™ en Daclizumab ‘High-Yield Process’ (DAC 

HYP). De overeenkomst omvat ook ELOCTATE™ en ALPROLIX™, Biogen Idec’s experimentele 

langdurige op recombinanten gebaseerde behandelingen voor respectievelijk hemofilie A en B.  

 

“Het is onze bedoeling om onze innovatieve therapieën zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking 

te stellen van patiënten in de hele wereld", zegt Carlos Dourado, Senior Vice President Emerging 

Markets bij Biogen Idec. “Door gebruik te maken van UCB’s uitgebreide middelen, expertise en 

infrastructuur in Azië geloven wij dat we onze aanwezigheid op belangrijke Aziatische markten 

kunnen versterken, onze therapieën sneller bij de patiënten kunnen brengen en een basis kunnen 

leggen voor verder commercieel succes in de regio.”  
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Mohamed Chaoui, hoofd Asia Pacific bij UCB, zegt: “Als patiëntgericht biofarmabedrijf is UCB 

verheugd dat het met Biogen Idec kan samenwerken aan het beschikbaar maken van enkele van de 

belangrijkste doorbraakproducten voor de behandeling van multiple sclerose en hemofilie voor 

Aziatische patiënten. Dit partnerschap is een sterke aanvulling op onze doelstelling om innovatieve 

gespecialiseerde verzorgingstherapieën te bieden aan patiënten die lijden aan ernstige ziekten. Ze 

ondersteunt ook ons strategisch doel om ons leiderschap en onze expertise inzake neurologische en 

immunologische biologie in China en de Aziatische regio te versterken.”  

 

Chaoui: “Wij engageren ons om onze aanwezigheid in Azië verder te versterken en om patiënten en 

zorgverstrekkers in heel Azië de toegang te bezorgen tot nieuwe en innovatieve 

behandelingsmogelijkheden. De overeenkomst vormt ook een belangrijke stap voor onze expansie in 

China, die op specialiteiten is gericht. Ze zal onze commerciële groei in belangrijke opkomende 

markten steunen, één van UCB’s strategische topprioriteiten.” 

 
 
Voor verdere informative over UCB 

• Antje Witte, Investor Relations, UCB 
tel. +32.2.559.9414, antje.witte@ucb.com  

• Alexandra Deschner, Investor Relations, UCB 
tel.: +32.2.559.9683, alexandra.deschner@ucb.com 

• France Nivelle, Global Communications, UCB 
tel. +32.2.559.9178, france.nivelle@ucb.com 

• Laurent Schots, Media Relations, UCB 
tel. +32.2.559.9264, laurent.schots@ucb.com 

Voor verdere informative over Biogen Idec 
• Kate Niazi-Sai, Media contacts 

tel +1.781.464.3260, public.affairs@biogenidec.com 
• Benjamin Strain, Investor contacts 

tel +1.781.464.2442, IR@biogenidec.com 

 
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 
9000 medewerkers in zowat 40 landen. In 2012 bedroegen de inkomsten 3,4 miljard EUR. UCB is genoteerd 
aan Euronext Brussel (symbool: UCB).  
 
Over Biogen Idec  
Door geavanceerde wetenschap en geneeskunde ontdekt, ontwikkelt en levert Biogen Idec aan patiënten 
wereldwijd innovatieve therapieën voor de behandeling van neurodegeneratieve ziekten, hemofilie en auto-
immuunaandoeningen. Opgericht in 1978 is Biogen Idec het oudste onafhankelijk biotechnologiebedrijf ter 
wereld. Patiënten wereldwijd profiteren van zijn toonaangevende therapieën voor multiple sclerose. Voor 
productinformatie, persberichten en aanvullende informatie over het bedrijf, bezoek www.biogenidec.com.  
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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. 
 


