
 

 

UCB EN FIVE PRIME THERAPEUTICS SLUITEN 
STRATEGISCHE SAMENWERKING VOOR 
ONDERZOEK 
BRUSSEL, BELGIË & SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIË – 19 maart 2013. UCB 
en Five Prime Therapeutics maakten vandaag bekend dat ze een strategische 
samenwerking aangaan inzake onderzoek naar innovatieve doelen voor biologicals en 
therapeutica op het gebied van fibrosegerelateerde inflammatoire aandoeningen en 
aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (czs). Deze samenwerking geeft UCB 
exclusieve toegang tot de platformen van Five Prime voor onderzoek naar geneesmiddelen 
in maximaal vijf programma’s die nieuwe doelen en ziektemechanismen identificeren.  

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zullen UCB en FivePrime samenwerken bij 
het ontwikkelen van tests voor het screenen van FivePrimes uitgebreide en zelf 
ontwikkelde bibliotheek met circa 5.600 functionele afgescheiden eiwitten en 
transmembraanreceptoreiwitten (ligandbinders). FivePrime zal zijn technologische 
platformen gebruiken voor het identificeren van potentiële geneesmiddeldoelen en 
kandidaat-geneesmiddelen bij fibrosegerelateerde inflammatoire aandoeningen en czs-
aandoeningen. UCB heeft een optie om de exclusieve rechten op geselecteerde 
doeleiwitten die FivePrime bij de samenwerking ontdekt in licentie te nemen.  
  
FivePrime kan mogelijk aanspraak maken op ongeveer 16 miljoen USD. Dat is de som van 
een voorafbetaling, betalingen voor toegang tot technologie, onderzoeksfinanciering en 
betalingen voor het succesvol behalen van onderzoeksmijlpalen. Bijkomend kan Five Prime 
potentiële opties uitoefenen en extra betalingen opstrijken voor het behalen van 
productgerelateerde mijlpalen, evenals omzetafhankelijke royalty’s op de wereldwijde 
netto-omzet van toekomstige producten, gerelateerd aan elk eiwit waarvoor een licentie is 
verleend.  
 
Ismail Kola, Executive Vice President en President van NewMedicines bij UCB, verklaart: 
“De samenwerking met Five Prime illustreert opnieuw hoe UCB supernetwerken voor 
innovatie bouwt die erop gericht zijn superieure en duurzame waarde voor patiënten te 
creëren. Five Primes eiwitbibliotheek met vrijwel elk doelantilichaam en elke ligandbinder 
is uniek in onze branche. De in-vitro- en in-vivoscreeningtechnologieën van het bedrijf 
bieden krachtige methoden voor het vinden van nieuwe doelen en biologicals. Essentieel 
ter ondersteuning van UCB’s strategie, die erop gericht is het leven van mensen met 
ernstige ziekten te verbeteren.” 
 
“Het verheugt ons deze strategische samenwerking met UCB aan te gaan om nieuwe 
doeleiwitten te ontdekken en potentiële kandidaat-geneesmiddelen voor fibrose- en czs-
gerelateerde aandoeningen te testen. UCB is een wereldleider op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling van biologicals en draagt enorme expertise bij aan deze 
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samenwerking”, aldus Lewis T. ‘Rusty’ Williams MD PhD, oprichter, President en CEO van 
FivePrime.  
 
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 centrale zenuwstelsel. Het 
bedrijf telt 9000 medewerkers in ongeveer 40 landen en in 2012 bedroegen de inkomsten 
3,4 miljard EUR. UCB is genoteerd aan Euronext Brussel (symbool: UCB). 
 
Over FivePrime 
Five Prime Therapeutics, Inc. is een particulier biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het ontdekken 
en de klinische ontwikkeling van innovatieve antilichaam- en eiwittherapeutica. Met zijn geïntegreerde 
ontdekkingsplatform bouwt FivePrime een pijplijn met kandidaat-geneesmiddelen voor oncologie en 
immunologie. FivePrime doorzoekt zijn uitgebreide bibliotheek met afgescheiden en extracellulaire 
menselijke eiwitten om te screenen op medisch relevante nieuwe therapeutische eiwitten en 
doelantilichamen. FivePrime heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het ontwikkelen 
en in de handel brengen van zijn hoofdproduct, FP-1039, met Human Genome Sciences, Inc. (dat 
GlaxoSmithKline heeft aangekocht) in de Verenigde Staten, Canada en de EU. FivePrime is ook 
belangrijke samenwerkingen aangegaan voor de ontdekking van innovatieve doelen voor biologicals en 
therapeutica op specifieke therapeutische gebieden met leidende farmaceutische bedrijven, waaronder 
Pfizer, Centocor en GlaxoSmithKline. Voor meer informatie over FivePrime kunt u de FivePrime-
website bezoeken op www.fiveprime.com. 
 
Toekomstgerichte verklaringen 
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en 
overtuigingen van het management. Alle uitspraken, behalve uitspraken die historische feiten inhouden, 
dienen beschouwd te worden als toekomstgerichte verklaringen, 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 deze 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, het onvermogen om de 
vereiste goedkeuringen te verkrijgen of om deze 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, 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 goedgekeurd zullen worden als 
product of dat er nieuwe indicaties voor bestaande producten ontwikkeld en goedgekeurd zullen 
worden. Producten of potentiële 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 de productie van 
zijn producten nadat deze op de markt zijn gebracht. 
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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. 
 
 
 


