
 

   

 

 
Baanbrekende samenwerking tussen financiële instelling en farmaceutisch bedrijf  
 

EIB en UCB werken samen aan versnelde ontwikkeling van 
nieuwe geneesmiddelen voor patiënten 
 

• Met de EIB-middelen bestemd voor OOI-steun in Europa gaat de EIB  
O&O-projecten van UCB rechtstreeks financieren voor maximaal EUR 75 miljoen  

• De ‘risicodelende ontwikkelingsfinanciering’ van de EIB is de eerste dergelijke 
overeenkomst in Europa tussen een financiële- en een onderzoeksinstelling  

 
Brussel (België), 16 juni 2014 - De Europese Investeringsbank (EIB), de financiële instelling van de 
Europese Unie, heeft een overeenkomst gesloten met het Belgische biofarmaceutisch bedrijf UCB. De 
samenwerking tussen de twee partijen houdt in dat de EIB via een ‘risicodelende ontwikkelingsfinanciering’ 
tot EUR 75 miljoen beschikbaar stelt aan UCB, die hiermee de ontwikkelingsactiviteiten van geselecteerde 
geneesmiddelen kan bekostigen. De EIB ontvangt betalingen als en wanneer vooraf bepaalde mijlpalen 
succesvol worden bereikt. 
 
Deze innovatieve samenwerking is de eerste in zijn soort tussen de EIB en een farmaceutisch bedrijf. De 
twee partijen kunnen op deze manier werkelijk de risico’s en de opbrengsten delen. UCB krijgt hiermee een 
stimulans om ambitieuze investeringen te doen in zijn veelbelovende onderzoeksprogramma’s. 
 
De bewuste onderzoeksprogramma’s van UCB zijn met zorg gekozen uit de rijke portfolio van mogelijk 
baanbrekende geneesmiddelen. De geneesmiddelen bevinden zich in verschillende ontwikkelingsstadia en 
kunnen mogelijk miljoenen patiënten helpen. Als partners zullen UCB en EIB geregeld de ontwikkeling en 
mijlpalen onder de loep nemen van de programma’s die versneld worden uitgevoerd dankzij de 
ontwikkelingsfinanciering en de actieve bijdrage van de EIB bij de ontwikkeling van de programma’s. 
 
Roch Doliveux, uitvoerend bestuurder van UCB zegt over deze overeenkomst: “De strategie van UCB is 
gericht op het beschikbaar stellen van innovatieve geneesmiddelen voor mensen die leven met ernstige 
neurologische en immunologische ziekten. We zijn blij dat ons grensverleggend onderzoek en innovatie 
alweer worden erkend en dat de EIB UCB heeft gekozen als eerste partner voor zijn nieuwe aanpak van 
"risicodelende ontwikkelingsfinanciering”. Dit zal bijdragen aan een snellere ontwikkeling van verschillende 
veelbelovende projecten in de pijplijn van UCB.” 
 
Pim van Ballekom, vicepresident van de EIB verklaart: “We zijn graag partner van UCB in dit 
baanbrekende samenwerkingsverband. Met de reeks geneesmiddelen die UCB momenteel ontwikkelt en 
haar expertise in dit soort productontwikkeling behoort UCB tot de beste van de wereld. Uit deze 
samenwerking blijkt dat de EIB de capaciteit heeft om rechtstreeks bij een onderneming betrokken te zijn 
en risico’s te delen. Ook wordt hiermee de rol van de EIB bij het steunen van belangrijke O&O-activiteiten 
onderstreept. We hopen hiermee de weg vrij te maken voor dergelijke activiteiten en aan te tonen dat 
innovatieve financiële instrumenten zoals risicodelende ontwikkelingsfinanciering een bijdrage kunnen 



 
 

 
 

leveren aan het stimuleren van onderzoek en innovatie in Europa, wat van groot belang is voor de 
toekomst van Europa.”  
 
De samenwerking tussen de EIB en UCB is de eerste risicodelende transactie die wordt uitgevoerd binnen 
het kader van het nieuwe InnovFin-programma ‘EU-financiering voor Innovatieve ondernemingen’. Dit 
programma is door de Europese Commissie en de EIB-Groep samen opgezet. ‘InnovFin voor grote 
projecten’ is speciaal opgezet om de toegang tot risicofinanciering voor onderzoeks- en innovatieprojecten 
in de Europese Unie te verbeteren. 
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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 heeft meer dan 8500 medewerkers in ongeveer 40 landen en in 2013 
bedroegen de opbrengsten EUR 3,4 miljard. UCB is genoteerd aan Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: 
@UCB_news 
 
Over de EIB 
De EIB is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De 
EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de 
EU. De EIB staat volledig achter de doelstelling van de EU om in de EU een op kennis gebaseerde economie tot stand te brengen. 
Projecten in dit kader werden vorig jaar door de EIB gefinancierd met ruim EUR 15 miljard; 8,5 miljard hiervan was bestemd voor 
het steunen van OOI-programma’s. Ga voor meer informatie over de EIB naar http://www.eib.org  
 
De EIB en InnovFin (EU Financiering voor Innovatieve ondernemers) 
De steun van de EIB voor UCB vindt plaats in het kader van het instrument InnovFin voor grote projecten. Dit instrument is 
ontwikkeld met als doel de toegang tot risicofinanciering te verbeteren voor: de O&O-projecten van grotere ondernemingen; 
universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties; infrastructuren voor O&O (waaronder infrastructuren gericht op het faciliteren 
van innovatie); publiek-private partnerschappen; en ‘special-purpose vehicles’ of projecten (ook indien deze gericht zijn op het 
bevorderen van projecten waarmee industrieën nieuwe producten op de markt brengen die de eerste in hun soort zijn). 
Ondernemingen en andere entiteiten in de lidstaten en de geassocieerde landen kunnen in aanmerking komen voor deze vorm van 
financiering, waarbij leningen voor bedragen variërend van EUR 25 miljoen tot EUR 300 miljoen rechtstreeks door de Europese 
Investeringsbank worden verstrekt.  
 
InnovFin voor grote projecten is onderdeel van en een aanvulling op "InnovFin – EU-financiering voor Innovatieve ondernemingen"; 
dit is een reeks op maat gemaakte financiële producten en adviesdiensten van de EIB-Groep waarmee de toegang tot financiering 
voor innovatieve ondernemingen en entiteiten in Europa wordt bevorderd. Deze nieuwe generatie financiële instrumenten en 
adviesdiensten werd op 12 juni 2014 gelanceerd. Naar verwachting zal via InnovFin-producten in de komende zeven jaar ruim 
EUR 24 miljard aan financiering beschikbaar worden gesteld voor investeringen in O&O. 
 
Als zekerheid voor InnovFin-garanties en -leningen fungeren de gelden die door de EU en de EIB-Groep opzij zijn gezet voor de 
ondersteuning van onderzoeks- en innovatieprojecten. De door de EU beschikbaar gestelde middelen vallen onder de noemer 
Horizon 2020, het nieuwe onderzoeksprogramma van de EU voor de periode 2014-20. 
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