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UCB sluit langetermijnpartnerschap met 
UNITHER Pharmaceuticals voor 
productiefaciliteit in Rochester 
Brussel (België), 29 mei 2013 - gereglementeerde informatie – UCB en 
UNITHER Pharmaceuticals, een toonaangevende farmaproducent, hebben 
afgesproken dat UNITHER de productiefaciliteit van UCB in Rochester (New York) 
overneemt. De overeenkomst maakt deel uit van de strategie van UCB om zijn 
productienetwerk optimaal aan te passen aan de evolutie van zijn portfolio.  

De transactie omvat een zesjarige leveringsovereenkomst tussen UCB en UNITHER. 
De ongeveer 250 medewerkers en 50 tijdelijke krachten van UCB in Rochester 
kunnen aan de slag bij UNITHER.  
 
De  financiële bijzonderheden van de overeenkomst werden niet vrijgegeven. De 
transactie zal geen invloed hebben op de financiële prognoses van UCB voor 2013. 
 
De transactie past binnen de strategie van UCB om voor massaproductie vaker 
gebruik te maken van een netwerk van betrouwbare partners. Door UNITHER als 
partner te kiezen, is UCB er gerust in dat het zijn productie-activiteiten in 
Rochester overdraagt aan een snelgroeiende producent die de hoogste 
kwaliteitsstandaarden naleeft en de site verder wil laten groeien.  

 

Voor verdere informatie 
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Antje Witte, Investor Relations, UCB 
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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 centrale zenuwstelsel. Met 
ca. 9.000 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2012 een omzet van € 3,4 miljard. UCB is 
genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). 
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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 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 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, het onvermogen 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, hetzij 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. 
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. 

 


