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UCB koopt belangrijke farmaceutische activa 
van Lectus Therapeutics 
Overeenkomst voegt nieuwe programma's voor het ontdekken 
en ontwikkelen van geneesmiddelen op het gebied van 
ionkanalen voor CZS-indicaties toe aan het portfolio 
onderzoekstechnologieën van UCB’s New Medicines™ 

Brussel (België), datum invoegen – tijdstempel - UCB kondigt vandaag aan 
belangrijke farmaceutische activa van Lectus Therapeutics gekocht door middel van een 
vergunnings- en aankoopovereenkomst. Lectus Therapeutics Ltd is een bedrijf dat zich 
bezighoudt met het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen en dat zich richt op 
ionkanaalmodulatoren van de volgende generatie. De transactie omvat de aankoop van 
alle programma's van het bedrijf voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen 
gericht op ionkanalen voor de behandeling van een specifieke set CZS (centraal 
zenuwstelsel)-indicaties. Er werden geen financiële bijzonderheden van de transactie 
bekendgemaakt. 
 
Volgens de voorwaarden van de overeenkomst krijgt UCB ook exclusieve wereldwijde 
rechten om producten die worden ontdekt met behulp van de door Lectus ontwikkelde 
LEPTICS®-technologie voor een aantal verdere ionkanaaltargets op de markt te brengen.  
 
De door UCB aangekochte programma's voor het ontdekken en ontwikkelen van 
geneesmiddelen concentreren zich op het gebruik van de door Lectus ontwikkelde 
LEPTICS®-technologie voor het identificeren van verbindingen in een nieuw gebied van de 
chemische ruimte. Naar verwachting beschikken dergelijke verbindingen over een nieuw 
werkingsmechanisme dat wordt gemedieerd door een effect op hulpeiwitten van 
ionkanalen.  
 
“UCB New Medicines™ maakt bij het zoeken naar baanbrekende medicijnen gebruik van 
een breed gamma innovatieve en zelf opgebouwde wetenschappelijke kennis en zelf 
ontwikkelde technologieën. De programma's van Lectus voor het ontdekken en 
ontwikkelen van geneesmiddelen ondersteunen onze onderzoeksactiviteiten op het gebied 
van het CZS. Ik ben ervan overtuigd dat dit ons in staat zal stellen onze verplichting na te 
komen om geavanceerd wetenschappelijk onderzoek te leveren dat gericht is op de 
behoeften van de patiënt”, aldus Ismail Kola, President of UCB New Medicines™. 
 
Dr Roland Kozlowski, CEO van Lectus, gaf het volgende commentaar: “Het doet ons 
genoegen deze transactie met UCB af te sluiten en we verwachten dat het 
concurrentievoordeel dat LEPTICS® biedt, samen met het enthousiasme en de expertise 
van het UCB-team, zullen leiden tot succes in dit interessante domein van onderzoek en 
ontwikkeling. Deze overeenkomst, afgesloten met een van de leidende mondiale 
biofarmaceutische bedrijven benadrukt het potentieel van de manier waarop Lectus het 
ontdekken van geneesmiddelen op het gebied van ionkanalen benadert en de waarde van 
zijn LEPTICS®-technologie.” 
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Voor de redactie 
Over Lectus Therapeutics en LEPTICS® 
Lectus Therapeutics is een nieuw bedrijf, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en opgericht in 
december 2002, dat zich bezighoudt met het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen en zich 
specialiseert in het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen voor pijnbehandeling en 
daarmee samenhangende aandoeningen. Lectus maakt gebruik van de kracht van zijn zelf 
ontwikkelde functionele proteomicaplatform, LEPTICS® (Leveraged Enabling Proteomics Technology 
for Ion Channel Screening), en van zijn kennis van ionkanalen voor het ontwikkelen van nieuwe 
ionkanaalmodulatoren die het potentieel hebben belangrijke klinische en economische voordelen te 
bieden in vergelijking met bestaande therapieën. Voor meer informatie gaat u naar 
www.lectustherapeutics.com. 
 
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 8 500 
medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2010 een omzet van EUR 3,2 miljard. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 
 
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, zijn uitspraken die beschouwd dienen te worden als toekomstgerichte verklaringen, met 
inbegrip van ramingen van inkomsten, operationele marges, kapitaaluitgaven, contanten, andere 
financiële informatie, de verwachte juridische, politieke, reglementaire 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 aannemingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten beduidend 
kunnen afwijken van de  toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht uitgedrukt worden. 
Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen zouden kunnen leiden zijn: wijzigingen in de 
algemene economische, zakelijke en concurrentiële situatie, het mislopen van de vereiste 
reglementaire goedkeuringen of het niet tegen aanvaardbare voorwaarden kunnen verkrijgen ervan, 
kosten in verband met onderzoek en ontwikkeling, wijzigingen in de vooruitzichten van producten 
die in de pijplijn zitten of door UCB ontwikkeld worden, gevolgen van toekomstige wettelijke 
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 
handhaving van deze wetten en het aanwerven en behouden van het personeel.  UCB geeft deze 
informatie vrij vanaf de datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af 
om de informatie in dit persbericht bij te werken, zowel om de feitelijke resultaten te bevestigen of 
om een wijziging van de verwachtingen te melden. 

Er is geen enkele garantie dat 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 partnerships, 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 deze op de markt gebracht zijn. 

Bovendien kunnen de verkoopcijfers beïnvloed worden door nationale en internationale tendensen 
op het gebied van kostenbeheersing in de zorg en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid 
opgelegd door derde betalers, evenals door de wetgeving die de prijs en de terugbetaling van 
biofarmaceutica beïnvloedt. 

 


